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خواص برگ بوامسال هم در اصفهان آبرسانى سیار داریم؟کارهایى که هکرها با اطالعات شما انجام مى دهندبازداشت سرشبکه انتقال مواد مخدر به تهران در نطنز سپاهان سلمانى را حفظ مى کند  سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

بهترین روغن 
براى افزایش 

طول عمر انسان

جزئیات سرقت 50 کیلو طال در اصفهان
3
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مرهم اصفهان بر 
زخم هاى متروپل

مصرف روغن ها یکى از خطوط قرمز براى افرادى است که 
به دنبال سالمت جسمانى و کاهش وزن هستند. پزشکان 
به افرادى که از بیمارى هاى قلبى – عروقى رنج مى برند، 
توصیه مى کنند براى جلوگیرى از تشدید بیمارى، مصرف 

روغن ها را تا جایى که امکان دارد کاهش دهند...

دو هفته پیش در چنیــن روزى نیروهاى امدادى 
در آبادان کار خارج کردن پیکر انسان هایى که در 
حادثه متروپل کشته شده بودند را از زیر آوار این 
برج بلند آغاز کردند. این حادثه کشور را تکان داد و 
امروز عملیات آواربردارى آن بعد از 15 روز تحمل 

شرایط سخت باالخره در حال تمام شدن است.
از همان ابتداى حادثه ریزش ساختمان 10طبقه 
متروپل در آبادان، اصفهان  به یارى حادثه دیده  ها 
و افراد زیرآوار مانده شتافت و با ارسال تجهیزات 
و نیروى انسانى تالش کرد به نوعى التیام بخش 
حادثه دیدگان و خانواده هاى آنها باشد. بر همین 

اساس، تیم هاى امداد و نجات...

اصفهان پایتخت صنعت طالى کشور و حتى خاورمیانه استاصفهان پایتخت صنعت طالى کشور و حتى خاورمیانه است
در نشست خبرى نمایشگاه تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته عنوان شد؛در نشست خبرى نمایشگاه تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته عنوان شد؛
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ارزش طالهاى مسروقه به اذعان فرمانده انتظامى استان بالغ بر 650 میلیارد ریال بوده است

آینده دانیال در گرو تصمیم 
همسر والیبالیستش؟

احتمال حضور همسر بازیکن پر ســر و صداى فصل نقل و انتقاالت در 
تهران شایعه پرسپولیسى شدن مدافع سپاهان را بیش از گذشته تقویت 
خواهد کرد. بحث حضور دانیال اسماعیلى فر در پرسپولیس از حدود دو 
سال پیش مطرح شد اما این بازیکن که حتى آن زمان با سرخپوشان به 

توافق هم رسیده بود، درنهایت ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مرورى بر 2 هفته اقدام امدادگران استان 
در آبادان

راه براى بازگشت 
همیشه باز است 

اما...

آخر و عاقبت لژیونرهاى دیپورت شده 

شریعتى - متروپل؛ ادامه دارد...
جنجال چند ساعته درباره علت خروج استاندار اسبق خوزستان از کشور
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طارمى؛ پنالتى زن اول طارمى؛ پنالتى زن اول 
ایران در جام جهانى

فرمانده سپاهفرمانده سپاه
 صاحب الزمان(عج): صاحب الزمان(عج):

سپاه براى سپاه براى 
حل مشکالت حل مشکالت 

اصفهاناصفهان
آمادگى داردآمادگى دارد
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خاطره مدیر درگذشته خاطره مدیر درگذشته 
روزنامه «اطالعات» به روزنامه «اطالعات» به 

روایت هوشنگ مرادى روایت هوشنگ مرادى 
کرمانىکرمانى

اندوه  محمود اندوه  محمود 
دعایى براى دعایى براى 

مادرشمادرش
2

3

«مالنصرالدین»
 به تاالر هنر مى آید 

گیاهان دارویى 
پشت سد صادرات

3

آرایشگاه هایى در نقش مطب 
3

هواى اصفهان
 غیرعادى گرم است

3

فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصه 
عمومى عملیات آسفالت گرم معابر روستاى رحمت آباد شهرستان خوانسار  
به شماره  1400/2/535  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
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 1401/03/16 مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  دوشنبه تاریخ 1401/03/16  لغایت   ساعت 16 روز  پنج شنبه  
1401/03/19

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/03/29 
مهلت زمانى ارائــه اصل ضمانتنامــه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشــنبه  

1401/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/03/30

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره 

کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

یک شرکت فعال در شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان واقع در جاده علویجه  
در نظر دارد نسبت به شناســایى و جذب تعدادى راننده  واجد صالحیت به 
همراه خودرو جهت تردد پرسنل از  اصفهان و بالعکس اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهى لغایت روز  پنجشنبه 
مورخ  1401/03/19 آمادگى خود را از طریق تماس با شماره هاى  03145955470 

و03145955150 اعالم نمایند .
شرایط مورد نظر : 

راننده مى بایست داراى مهارت رانندگى و مدارك معتبر قانونى باشد .
نوع خودرو : سمند  - پژو GLX یا پارس-  L90 دوگانه سوز 

ضمنا راننده از طرف واگذارنده کار بیمه خواهد شد .

  
آگهى شناسایى و  جذب راننده 

ه
ن
،
ف

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى، عملیات 
بازسازى غبارگیر آسیاب ضربه اى شامل: 

ـ اصالح بگ فیلتر موجود از طریق اصالح بدنه بــگ فیلتر و تغییر آن از نوع ضربه ایى به 
پالس جت 

ـ تأمین و نصب الکتروفن
ـ دمونتاژ سیستم موجود و مونتاژ کامل سیستم جدید و سپس راه اندازى 

را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از شرکت هاى توانمند دعوت به عمل مى آید 
که نسبت به دریافت اسناد مناقصه به وب سایت رسمى شرکت فراورده هاى نسوز ایران به 
نشانى www.irefco.ir مراجعه کنند همچنین جهت تحویل پاکات مناقصه حداکثر تا 
تاریخ 1401/03/28 به نشانى اصفهان، کیلومتر 52 جاده مبارکه دبیرخانه حراست شرکت 

فرآورده هاى نسوز ایران اقدام نمایند. 
همچنین متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره 031-52543740 

داخلى 204 تماس حاصل فرمایند. 
امور حقوقى وقراردادهاى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

آگهى مناقصه نوبت اول

احتم
تهرا
خواه
سال
تواف
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رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتى از 
دریافت مالیات سودى که امسال به سپرده هاى بانکى 

اشخاص حقوقى تعلق مى گیرد، در سال آینده خبر داد.
13 خرداد ماه خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه دولت قرار 
است امسال از سود ســپرده هاى بانکى مالیات دریافت 
کند. این در حالى است که بر اســاس بند 2 ماده 145 
قانون مالیات هاى مستقیم، سود سپرده بانکى اشخاص 
حقیقى از پرداخت مالیات معاف اســت؛ با این حال، در 

قانون بودجه سال جارى، استثناهایى وارد شده است.
بر اساس بندى از قانون بودجه 1401، معافیت مالیاتى 
سود ســپرده هاى بانکى در خصوص اشخاص حقوقى 

اجرا نشده و از ســود ســپرده هاى حقوقى ها در سال 
جارى مالیات اخذ مى شود که البته براى 8 نهاد حقوقى 
که عمدتًا صندوق ها و بیمه گرها هســتند، این معافیت 

همچنان پا برجا خواهد بود.
اگرچه انتشــارخبر اخذ مالیات از سود سپرده ها موجب 
بروز انتقاداتى از ســوى برخى کارشناسان اقتصادى به 
این تصمیم دولت شــد، اما مهدى محمدى، مدیرکل 
روابط عمومى وزارت امور اقتصــادى و دارایى همان 
شــب در صفحه شــخصى خود در فضــاى مجازى، 
دریافت سود ســپرده از اشــخاص حقیقى را تکذیب

کرد.

فرمانده نیروى انتظامى شهرســتان نطنز با بیان اینکه 
سرشــبکه اصلى انتقال مواد مخدر به اســتان تهران در 
نطنز دســتگیر شــد، گفت: متهمان به مراجع قضایى 

معرفى شدند.
سرهنگ مهدى کریمى اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان نطنز در عملیاتى ضربتى دو نفر از 
قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر کشور و سرشبکه اصلى انتقال 
مواد افیونى به استان تهران را دســتگیر کرد. وى افزود: 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطالعاتى خود 
از ورود چند ساعته دو نفر قاچاقچى بزرگ و تحت تعقیب 
که با یکى از اتوبوس هاى مسافربرى به مقصد تهران در 

تردد بودند به محض ورود به حوزه استحفاظى نطنز مطلع 
شدند و دستگیرى آنان در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامى شهرستان نطنز ابراز کرد: این قاچاقچیان 
مقدار قابل توجهى مواد مخدر از نــوع تریاك را به طرز 
ماهرانه اى جاسازى کرده بودند که در رویارویى با مأموران 
پلیس مواد مخدر نطنز راهى جز تســلیم پیــدا نکردند. 
وى با اشــاره به معرفى متهمان به مراجع قضایى، گفت: 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان بالیى خانمانســوز 
در اولویــت کار پلیــس نطنز اســت و جــان برکفان 
انتظامى در برخورد با ســوداگران مرگ از هیچ کوششى 

دریغ نخواهد کرد.

اخذ مالیات از سود سپرده  
اشخاص حقوقى

بازداشت سرشبکه  انتقال 
مواد مخدر به تهران در نطنز

خبرخوان
کسى واکسن نمى زند؟ 

  روزنامه همشهرى|نگاهى به آمار 
واکسیناسیون در کشور نشان مى دهد، از میان 
کل جمعیت 84میلیون نفرى کشــور تاکنون 
76درصد یک دوز، 68درصد 2 دوز و 32 درصد 
3دوز واکسن تزریق کرده اند و حاال مدت هاست 

که آمار واکسیناسیون ثابت مانده است. 

«شاد» هنوز هست
مجرى شبکه «شــاد» گفت: 216    ایرنا|
میلیون فایل تا حجم 2 گیگ در شبکه «شاد» 
پس از آغاز آموزش حضورى رد و بدل شد. على 
کاظم زاده اظهار کرد: تعداد کاربر روزانه فعال شاد 
در اردیبهشــت ماه 7/5 میلیون نفر است و این 
میزان تقریباً معادل نصــف کاربرهایى بوده که 
در دوران تعطیلى مدارس به دلیل شیوع ویروس 

کرونا در شبکه «شاد» حضور داشتند. 

کشف احتکار بزرگ 
  همشهرى انالین|در اقدام اطالعاتى 
صورت گرفته توســط ســربازان گمنــام امام 
زمان(عج) در سازمان اطالعات سپاه استان یزد و 
به موجب  بازرسى به عمل آمده از انبار و سردخانه 
یک شرکت در شهرستان مهریز، مقدار 100 تن 
شکر احتکار شده با تاریخ تولید شهریورماه 1400 

کشف شد. 

باورنکردنى
  برترین ها | محمد حســین على اکبرى، 
خبرنگار اقتصادى روزنامه «جام جم» نســبت 
به گرانى سرسام آور و داللى در فروش برنج در 
کشور واکنش نشان داد. وى در توییتى نوشت:  
برنج ایرانى در  دانمارك بــا هزینه حمل و نقل 
و کارگر و موارد دیگر 88 هزار تومان اســت اما 
همین برنج در ایران 100 هزار تومان است و تازه 

قاطى هم دارد. مشکل کجاست؟

ناایمن ترین 
بیمارستان کشور 

على صالحى، دادســتان تهران    ایسنا|
 تصریح کرد: طبق گزارش خود رؤساى دانشگاه 
علوم پزشکى، ناایمن ترین بیمارستان کشور در 
تهران قرار دارد که اخطــار پلمب و تعطیلى آن 
به همراه یکى دیگر از ساختمان هاى دانشگاه 
علوم پزشکى و خدمات بهداشتى، درمانى حسب 
درخواست سازمان آتش نشانى صادر شده است.

 تغییر ساعت ادارى
 در 20 استان 

  پانا | مدیر عامــل توانیــر مى گوید طبق 
مصوبه دولــت، اختیار تغییر ســاعات ادارى به 
استانداران داده شده و تاکنون تغییر ساعات ادارى 
در 10 استان که گرمســیر هستند، اجرایى شده 
اســت. آرش کردى با بیان اینکه تغییر ساعات 
به شکلى اســت که ادارات قبل از ساعت 13 و 
30 دقیقه تعطیل شــوند اظهار کرد: احتماًال در 
روزهاى آینده، تعداد استان هایى که باید تغییر 
ساعات بخش ادارى را داشته باشند، به 20 استان

 مى رسد.

 سویه جدید ندیدیم
  برنا | سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا 
گفت: فعًال سویه جدید کرونا در کشور نداریم و در 
دنیا هم براى دو ماه آینده سویه جدید نگران کننده 
وجود ندارد. عباس شیراوژن اظهار کرد: آخرین 
سویه کرونا در کشور همچنان اومیکرون است 
اما احتمال اینکه سویه جدیدى ایجاد شود وجود 
دارد چرا که درصد باالیى از مردم دنیا واکســن 
نزدند و رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى نیز

 کم است.

سگ گردانى و جنگ
 با هویت ملى 

  تسنیم |آیت ا... محســن اراکى، عضو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم و عضــو مجلس خبرگان 
رهبرى گفت: سگ گردانى مبارزه با هویت ملى ماست 
و این یک جنگ و نفوذ هویتى است و باید در برابر این 
گونه تهاجم ها ایستادگى کرد و معنا ندارد در قم چنین 
پدیده هایى دیده شود و اگر مسئوالن نمى توانند اقدامى 
انجام دهند گروه هاى مردمى باید وارد میدان شوند و 

جلوى این کار را بگیرند.

دلیل فوت محمود دعایى  
   ایرنا|سید محمود دعایى به دلیل انسداد مجراى 
تنفسى درگذشت. بر اساس اطالعات اولیه، مرحوم سید 
محمود دعایى در روزهاى اخیر حاالت سرماخوردگى 
داشت و شنبه شــب با تشخیص آبســه گلو و انسداد 
مجراى تنفســى در بیمارستان بســترى و آسمانى 
مى شود. مراسم تشییع مرحوم دعایى دیروز برگزار شد.

خودسرانه بود، نبود!
  تجارت نیوز | در حالى که با شروع سال جارى 
موج جدیدى از گرانى به بازار لوازم خانگى رســید؛ با 
این حال، وزارت صمت قیمت هاى جدید را خودسرانه 
اعالم کرد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگى اما در این 
زمینه مى گوید: اعالم قیمت لوازم خانگى در سال جارى 
خودسرانه نبود. مدت هاست تولیدکنندگان درخواست 
افزایش قیمت لوازم خانگى را بــه وزارت صمت ارائه 

کرده اند.

نشستى سه جانبه آبى
  ایسنا |وزیر منابع آبى عراق تأکید کرد که بغداد 
به زودى میزبان نشستى سه جانبه میان ایران و عراق 
و ترکیه در خصوص مشکالت آبى خواهد بود. مهدى 
رشید الحمدانى با اشاره به سفر اخیر یک هیئت ایرانى 
به عراق به ریاست معاون رئیس جمهور ایران گفت که 
این هیئت به نخست وزیر عراق اعالم کرده است که 
وزیر انرژى ایران به بغداد سفر خواهد کرد و درخصوص 

حل مشکالت آب رایزنى خواهد کرد.

«زلنسکى» به خط مقدم رفت
«والدیمیر زلنسکى» اعالم کرد که وى    ایسنا|
به دو شهر بسیار نزدیک به درگیرى ها میان سربازان 
روسى و اوکراینى سفر کرده است. این سفرهایى که در 
روز یک شنبه انجام و به طور علنى فاش شد، از زمان 
آغاز حمله (24 فوریه) جزو معدود سفرهاى زلنسکى به 
خارج از کى یف، پایتخت اوکراین به حســاب مى آید و 
همچنین مى تواند نزدیک ترین سفر وى به خط مقدم 

تلقى شود. 

کامپیوترها خاموش مى ماند
  خبرگزارى دانشجو| باوجود گذشت چند روز 
از حمله سایبرى به شهردارى تهران، این نهاد همچنان با 
تبعات آن درگیر است و شهردار پایتخت به کارکنان خود 
دستور داد که از روز دوشنبه، 16 خرداد تا «اطالع ثانوى» 
از روشن کردن کامپیوتر هاى خود خوددارى کنند. در این 
اطالعیه تأکید شده است که تنها «برخى دستگاه ها» و 
فقط براى انجام «امور ضرورى» آن هم با «مسئولیت 
باالترین مقام» و با «هماهنگى حراست سازمان فناورى 

و اطالعات شهر تهران» امکان فعال شدن دارند.

متروپل تخریب مى شود 
معاون اجرایى رئیس     همشهرى آنالین| 
جمهورى با بیان اینکه بقایاى ساختمان متروپل آبادان 
پس از آواربردارى کامل تخریب مى شود، گفت: قرارگاه 
خاتم االنبیاء(ص)  پیمانکار پروژه شــد. ســیدصولت 
مرتضوى گفــت: عملیــات آواربــردارى از متروپل 
تعطیل شدنى نیست  و تا زمان اعالم پایان کار از سوى 
مسئوالن اســتان خوزســتان عملیات آواربردارى در 

متروپل ادامه دارد.

هوشــنگ مرادى کرمانى، نویسنده پیشکسوت 
ادبیات کــودك و نوجــوان در پى درگذشــت 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعایى به 

ذکر خاطره اى از همشهرى اش پرداخت. 
مرادى کرمانى گفت: ساختمانى قدیمى در کرمان 
هست که االن به کتابخانه  ملى کرمان تبدیل شده 
است. زمان افتتاحیه عده اى از کرمانى هایى را که 
در تهران بودیم، دعوت کرده  بودند و هرکسى در 
آنجا صحبت مى کرد و خاطرات خودش را مى گفت. 

این محل در گذشــته کارخانه نخ ریســى بود که 
انگلیســى ها در زمان جنگ جهانى دوم تأسیس 
کرده بودند. آقاى دعایى پشت میکروفن که رفت 
به جاى اینکه حرف بزند، ســرش را روى تریبون 
گذاشت و شــروع به گریه کرد. همه ماتشان برد 
که چرا این  کار را مى کند. بعد از گریه گفت، مادرم 
همینجا فوت شد، اینجایى که االن کتابخانه شده 
است؛ مادر من خدمتکار اینجا بود، جارو مى کشید 
و سرفه مى کرد. من بچه یتیمى بودم و  مى آمدم 

پشت دیوار(دیوار آجرى بود) لقمه  نانى، گاه گوشت 
کوبیده بود و گاه پنیر به من مى داد که ناهار بخورم 
و مدرسه بروم. مادرم مى پرســید سیر شدى؟ با 
اینکه هیچ وقت سیر نشــده بودم، مى گفتم سیر 
شدم چون مى دانستم لقمه اى ندارد و اگر بگویم 
سیر نشده ام خجالت مى کشد. مى گفتم خودت هم 
لقمه اى بخور. او این حرف ها را با گریه مى زد و همه 
متأثر شدند. همیشه براى او گریه مى کردم. صحنه 

عجیبى بود و تا مغز استخوانم را سوزاند.

دبیر انجمن خودروسازان گفت در حال حاضر براى 
توقف شماره گذارى تیبا و سمند ابالغیه اى صادر 
نشده و به همین دلیل شماره گذارى این خودروها 
مانعى دارد. مصطفى آجرلو سرپرســت اداره کل، 
روابط عمومى سازمان ملى استاندارد روز 4 خرداد 
1401 در صفحه توییترى خود از حذف ســمند و 
تیبا از لیست تمدید اعتبار این ســازمان خبر داد 
که چنین اقدامى باعث جلوگیرى از شماره گذارى 
خودروهاى سمند و تیبا مى شــد؛ اما اکنون دبیر 
انجمن خودروسازان اعالم کرد براى شماره گذارى 

این خودروها مانعى وجود ندارد.
احمد نعمت بخش اعالم کرد با توجه به اینکه هنوز 
به خودروسازان ابالغیه اى صادر نشده است، فرایند براى توقف شماره گذارى خودروهاى سمند و تیبا 

شماره گذارى این خودروها نیز ادامه خواهد داشت. 
وى افزود: طبق قراردادهاى پیش فروش خودرو، 
خودروهاى تیبا و سمند به مشتریان تحویل داده 
خواهد شد و اگر تحویل خودروها با تأخیر مواجه 
شود، خودروسازان باید جریمه دیرکرد در تحویل 

را پرداخت کنند.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه گفته هاى خود 
بیان کرد البته در تولید خودروهاى ســمند و تیبا 
ایرادهایى مشاهده شده که خودروسازان در حال 
رفع آنها هستند. به نظر مى رسد خودروهاى سمند 
و تیبــا در بخش چراغ ها، سیســتم فرمان، رنگ 
خودرو، بدنه، سیستم موتور و سیستم انتقال قدرت 

با مشکل مواجه هستند.

سهیل سنایى
جنجال را خبرگزارى رسمى قوه مجریه – ایرنا- کلید زد؛ با 
انتشار عمومى یک خبر کوتاه در بعداز ظهر روز یک شنبه: 
غالمرضا شریعتى، استاندار اسبق خوزستان از کشور خارج 
شده است. «ایرنا» این خبر را از قول «برخى منابع» منتشر 
کرد و نوشت که «شریعتى به صورت قانونى و به مقصد 

کشور امارات از کشور خارج شده است». 
اما آنچه باعث شد این خبر کوتاه جنجال چند ساعته بزرگى 
در کشور بیافریند، توضیحات خبرگزارى دولت ذیل این 
افشاگرى بود که به شکل زیرکانه اى خروج شریعتى از 
کشور را به حادثه متروپل گره مى زد: «شریعتى در افکار 
عمومى و برخى دســتگاه هاى نظارتى به عنوان یکى از 
متهمین این فاجعه مطرح شده بود. طى روز هاى گذشته 
فیلم هاى ســخنرانى او در افتتاحیه ساختمان فروریخته 
متروپل در فضاى مجازى دســت به دست مى شود. او از 
حامیان این پروژه بوده و افکارعمومى خوزستان نسبت 
به دوران استاندارى او سئواالت و انتقادات بسیارى دارد.»
ارتباط خروج شــریعتى از کشور در روز شــنبه با حادثه 
متروپل بالفاصله توسط خبرگزارى رسمى قوه قضاییه – 
میزان – تکذیب شد. این خبرگزارى نوشت که «هیچیک 
از هیئت هــاى اعزامى دولت، دادســتانى کل و مجلس 
شوراى اسالمى یا سایر مسئولین و دستگاه هاى ذیربط 
در این خصوص قصور و تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم 
استاندار اسبق خوزســتان در خصوص ریزش متروپل 

گزارشى به دادگسترى خوزستان نداده اند.»
در گزارش «میزان» آمده بود که «تاکنون هر کسى که 
دستگاه هاى ذیربط گزارشى در مورد تقصیر یا قصور ارائه 
داده اند بازداشت شده اند» و از انتشاردهندگان خبر خروج 
شریعتى از کشور درخواست شده است که «چنانچه اطالع 
یا مســتندى از علت فروریختن ساختمان متروپل دارند 

موضوع را به دادگسترى خوزستان اعالم کنند».

تغییر رویه؛ نیم ساعت بعد
30 دقیقه بعد از واکنش خبرگــزارى قوه قضاییه به خبر 
خبرگزارى قوه مجریه، «ایرنا» گفتگویى با همسر استاندار 
سابق خوزستان را به روى خروجى اش فرستاد که طى آن 
مریم محبى ضمن تأیید خروج قانونى شوهرش از کشور، 
سفر شریعتى به دوبى را با برنامه ریزى هاى قبلى مربوط 
به پیش از فرو ریختن متروپل و به منظور خرید تجهیزات 
آزمایشگاهى براى اســتفاده در آزمایشگاه ژنتیکش در 
اهواز دانسته (شریعتى مدرك دکتراى ژنتیک از دانشکده 
علوم پزشکى دانشــگاه تهران دارد) و اعالم کرد اگر او 
ممنوع الخروج بود از همان فرودگاه به وى اجازه خروج
 نمى دادند. همسر شریعتى تأکید کرد که شوهرش روز 

دوشنبه (دیروز) به کشور بازخواهد گشت.
گفتگوى «ایرنا» با همسر غالمرضا شریعتى و تکذیب 
ارتباط حادثه متروپل با سفر شــریعتى آن هم به فاصله 

چند دقیقه بعد از واکنش خبرگزارى «میزان» به خبر اولیه 
خبرگزارى دولت نشان داد که ظاهراً «ایرنا» پذیرفته بین 

این دو موضوع ارتباطى وجود نداشته است.

مسبوق به سابقه
از خرداد 1395 که غالمرضا شریعتى به عنوان استاندار 
خوزســتان در دولت روحانى انتخاب شد، جنجال هاى 
زیادى پیرامون اقدامات او شــکل گرفت. ریزش حادثه 
متروپل در خرداد ماه امسال، پاى او را هم به میان کشید 
اگرچه قوه قضاییه اعالم کرد شریعتى در ماجراى متروپل 
مقصر نبوده است. این در حالى است که خبرگزارى دولت 

از همان روزهاى اول فرو ریختــن متروپل،  غالمرضا 
شــریعتى را یکى از متهمان اصلى ایــن پرونده قلمداد 

کرده بود. 
این خبرگزارى از جمله در روز نهم خرداد ماه نوشت:«در 
شــمار زیادى از عکس ها و فیلم هاى افتتاح پروژه هاى 
ساختمانى متعدد حسین عبدالباقى در خوزستان، همیشه 
یک نفر هست که روبان ها را قیچى مى کند. او غالمرضا 
شریعتى استاندار سابق خوزستان است. کسى که پس از 
حادثه فروریزى برج متروپل، در شبکه هاى اجتماعى از او 
زیاد صحبت مى شود. ارشدترین مقام استانى دولت سابق 
در خوزســتان که اغلب پروژه هاى مسئله دار هلدینگ 

عبدالباقى در زمان مسئولیت او مجوز گرفت و به وسیله 
او افتتاح شد. عملکرد پرحاشیه شریعتى فقط محدود به 

پروژه  هاى عبدالباقى نیست...»
این گزارش خبرگزارى دولت، اتهامات زیادى را متوجه 
استاندار اسبق خوزستان و همسرش کرد اگرچه شریعتى 
پرونده اى علیه «ایرنا» در قوه قضاییه باز نکرد. حاال اما 
غالمرضا شــریعتى تهدید کرده که از خبرگزارى دولت 
بابت ارتباط دادن ریزش متروپل با عملکرد او در دوران 

استاندارى اش در خوزستان شکایت خواهد کرد.
او با انتشــار متنى، خبرگــزارى «ایرنا» را بــه «دروغ و 
تحریف» متهم کرد و نوشت که «این هفته در دفتر کارم 
در اهواز خواهم بود و به حرمت افکار عمومى و در دفاع از 
حق مردمى که ناجوانمردانه آرامش روانى آنها هدف قرار 
گرفته است و برخالف رویه همیشگى از کسانى که یک 
سفر عادى کارى چندروزه اینجانب را به سوژه موضوع 
جنگ روانى و تشویش اذهان و تضعیف سرمایه اجتماعى 
و اعتماد عمومى در کشور تبدیل کردند به دستگاه قضا 

شکایت خواهم کرد».

تک و پاتک و یک پرونده باز
برخى تحلیلگران معتقدند شیوه تنظیم خبر خروج استاندار 
اسبق خوزستان از کشور توسط خبرگزارى دولت وجهت 
دادن سفر شــریعتى به امارات با حادثه متروپل در واقع 
پاتکى به نامه هفته پیش شریعتى به رئیس جمهور بود. 
شــریعتى در آن نامه که با لحن تندى خطاب به ابراهیم 
رئیسى نوشته شــد و در آن به نام خبرگزارى «ایرنا» هم 
اشاره شده بود، مسئولیت حادثه متروپل را کامًال متوجه 
دولت دانست که به قول شریعتى به هشدارها توجه نکرد.

نامه نگارى استاندار اسبق خوزستان با رئیسى بعد از آن 
بود که معاون اجرایى رئیس جمهــور، یکى از مقصران 
افتتاح ســاختمان نیمه کاره و بدون پایــان کار متروپل 
را غالمرضا شریعتى دانست و خواســتار محاکمه او در 
محاکم قضایى شد. شریعتى در نامه اش به رئیسى این 
اتهام را رد کرد و ساختمان افتتاح شده را نه متروپل که فرو 
ریخت بلکه ساختمان دیگرى دانست که به قول او هنوز 
هم سرپاست. او همچنین مدیریت خبرگزارى «ایرنا» را 
متهم کرد که با انتشار خبر بازداشت مالک متروپل «بنیان 
ابهام، اعتمادزدایى و تشــدید خشم و ناراحتى مردم را بنا 

نهاده است».
شــاید پاســخ «ایرنا» به این اتهــام را بتــوان در البه 
الى واژگان به کار رفته در خبر رســانه رســمى دولت 
که روز یک شــنبه منتشر شد جســتجو کرد. خبرى که 
یک بار دیگر نام اســتاندار جنجالى خوزستان را در کنار 
پرونده فعًال باز متروپل بر ســر زبان هــا انداخت و چه 
بسا اگر شــریعتى تهدیدش درباره شــکایت از «ایرنا» 
را عملى کنــد، صفحات ایــن پرونده بیشــتر از امروز

 هم بشود. 

جنجال چند ساعته درباره علت خروج استاندار اسبق خوزستان از کشور

شریعتى – متروپل؛ ادامه دارد...

یک واقعیت عجیب 
درباره ساکنان برج خلیفه

«برج خلیفه»، بلندترین ساختمان جهان، آنقدر بلند اســت که مردم در طبقات 
مختلف در باال و پایین برج، درك متفاوتى از زمان دارند. «اســتفان آل» که یک 
معمار است، در کتاب جدیدى به نام «فوق بلند» تأثیر بلندترین ساختمان جهان بر 

ساکنانش را مورد بررسى قرار داد.
«برج خلیفه» با 828 متر ارتفاع بسیار فراتر از مقیاس هر چیزى است که روى زمین 
ساخته شده اســت. آل مى گوید: «به یاد دارم بار اولى که به آنجا رفتم و موبایلى 
قدیمى داشتم، حتى نمى توانســتم تصویر کامل برج را در یک عکس با دوربین 
موبایلم بگیرم. فکر کردم، خیلى عجیب است که حتى نمى توانم این ساختمان را 

در لنز دوربین خود جاى دهم.»
بر اساس کتاب آل، از باالى برج، مردم مى توانند آنقدر به صحراى عربستان نگاه 
کنند که چندین دقیقه پس از ساعت غروب آفتاب، همچنان خورشید را ببینند. ارتفاع 
«برج خلیفه» باعث تفاوت آب و هوا و درك زمانى طبقات مختلف مى شود.این 
حالت پیامدهایى براى جمعیت مسلمان در ساختمان داشته است. در نتیجه تفاوت 
زمانى درك شده، کسانى که در طبقات باالتر برج زندگى مى کنند باید قبل از افطار 
در هنگام غروب آفتاب در ماه رمضان چند دقیقه بیشتر منتظر بمانند. آل در کتابش 
نوشته است که روحانیون دوبى تصمیم گرفتند که ساکنان باالى طبقه 80 باید دو 
دقیقه دیگر صبر کنند تا افطار کنند. کسانى که باالى طبقه 150 هستند باید سه 
دقیقه دیگر صبر کنند.همچنین طبقات باالى این ساختمان از درجه حرارت و آب و 
هواى محلى زمین فراتر مى رود. به این دلیل که برج آنقدر بلند است که نیمه باالیى 
آن گهگاه از باالى ابرها بیرون مى زند و بارانــى که پایین آن مى بارد بر آن تأثیر 
نمى گذارد. طبق این کتاب، در باالى ساختمان، دماى بیرون 6 درجه سانتیگراد 
خنک تر از ســطح زمین اســت. از آنجایى که هرچه باالتر مى روید هوا خنک تر 
مى شود، مى توانید در سطوح باال از این اختالف ارتفاع بهره ببرید، چراکه مى توانید 

از هواى خنک تر استفاده کنید.

اندوه محمود دعایى براى مادرش 

تیبا و سمند همچنان شماره مى شوند 
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معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان با اشاره به ثبت بیش از 8 میلیون 
تردد در راه هاى اســتان در تعطیالت چهــار روزه نیمه 
خردادماه گفت: آمار تردد در راه هاى استان در تعطیالت 
نیمه خرداد نسبت به سال گذشته 79 درصد رشد داشته 

است.
محمدعلى صلواتى با اشاره به وضعیت تردد در راه هاى 
استان در تعطیالت نیمه خرداد امســال، اظهار کرد: از 
تاریخ 11 تا 15 خردادماه مجموع 8 میلیون و 312 هزار 

و 889 تردد در راه هاى استان اصفهان ثبت شده است. 
معاون حمل و نقــل اداره کل راهــدارى و حمل و نقل 

جاده اى استان اصفهان با بیان اینکه در این مدت 503 
هزار و 807 تردد ورودى به راه هاى اســتان ثبت شد که 
نسبت به مدت مشابه پارســال 47 درصد افزایش تردد 
داشته ایم، گفت: مجموع تردد خروجى از استان 519 هزار 
و 810 خودرو بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

53 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان این که در تعطیــالت نیمه خرداد  23 درصد 
خودروها از یک تا 2 روز، در استان اقامت داشته اند، بیان 
کرد: استان هاى تهران، فارس و چهارمحال و بختیارى و 
قم، بیشترین سهم را در میان مسافران وارد شده به استان 

اصفهان داشتند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) با اشاره به مباحث مطرح 
شده در ســى و یکمین مجمع نمایندگان استان اظهار 
داشت: بیشتر موضوعات که مربوط به مسائل فرهنگى، 
اجتماعى، و امنیتى اســتان که نیاز بــه قانون گذارى و 
تدوین و دســتورالعمل ها بود مطرح شد که این قوانین 

براى آرامش، آسایش و امنیت مردم است.
سردار مجتبى فدا افزود: براى هم افزایى، هم پوشانى و 
کمک به نمایندگان در بحث رسیدگى و توجه به مناطق 
کم برخوردار و محروم بحث هایى صورت گرفت که بسیج 
و سپاه این آمادگى را دارد در قالب مجمع نخبگان بسیج 
و دبیرخانه شهید مدرس به مجمع نمایندگان کمک کند.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) بیــان کرد: مجمع 
نخبگان در ســپاه و بسیج مشکالت و مســائل استان 
را بررســى و ارائه راهکار دهند و موانع و مشــکالت را 
شناســایى کنند و طرح هایى که در این مسیر نیاز است 

تهیه شود، را تهیه و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
سردار فدا تصریح کرد: در طرح انتقال آب از خلیج فارس 
میلیاردها هزینه باید انجام شود تا آب کیلومترها با لوله 
منتقل شــود. در صورتى که با اختصاص اعتبارى کمتر 
از این در خوزســتان، مى توان از ورود آب شــیرین به 
خلیج فارس جلوگیرى و با بازچرخانى آب را به اســتان 

منتقل کرد.

سپاه براى حل مشکالت 
اصفهان آمادگى دارد

ثبت 8 میلیون تردد در 
راه هاى استان اصفهان

هواى اصفهان 
غیرعادى گرم است

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان گفـت: دمـاى هـواى اصفهان ایـن هفته 
به صورت غیرعادى گرم و فراتر از نرمال است. آسیه 
آقایى با بیان اینکه دماى هوا در بیشتر مناطق استان 
یک تا 2 درجه سانتى گراد افزایش پیدا مى کند گفت: 
روز چهارشـنبه افزایش دما داریم که ماندگار اسـت. 
وى خاطرنشـان کرد: این هفته دماى هوا به صورت 
غیرعادى گرم و فراتر از نرمال اسـت، درحالى که در 
بلندمـدت نباید در این موقع از سـال دمـاى هوا این 

اندازه باشد.

1000 جشن دهه کرامت 
دبیر جشـن هاى مردمـى «زیر سـایه خورشـید» زیر 
نظر آسـتان قدس رضـوى در اصفهان گفـت: بالغ بر 
هزار جشن مردمى به همت تشـکل ها، نهاد فرهنگى 
و اشـخاص حقیقـى همزمان با دهـه کرامـت در این 
استان تا سالروز میالد امام رضا(ع) اجرا مى شود. محمد 
توکلى زاده افزود: جشن هاى دهه کرامت تحت عنوان 
«زیر سایه خورشید» به همت مردم و عاشقان خاندان 

عصمت و طهارت برنامه ریزى شده است.

رانندگى با سرعت
 174 کیلومتر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: خودروى 
هیونـدا در بزرگـراه شـهید ردانـى پـور با سـرعت 
174 کیلومتـر بـر سـاعت توقیـف شـد. سـرهنگ 
محمدرضا محمدى با بیان اینکه این خودرو توسط 
دوربین هاى نظارتى رصد شده است، ادامه داد: این 
خـودرو توقیـف و راننده خاطـى به مراجـع قضایى 

معرفى شده است. 

جاسازى مواد مخدر در معده
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان نطنـز از دسـتگیرى 2 
قاچاقچى که قصد داشتند یک کیلو و 700 گرم تریاك 
را با شیوه بلع، به تهران منتقل کنند خبر داد. سرهنگ 
مهدى کریمى اظهار داشـت: مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فرماندهى انتظامى شهرسـتان نطنز حین 
کنترل خودروهاى عبـورى به 2 نفر از مسـافران یک 
دستگاه اتوبوس مسـافربرى از جنوب کشور به سمت 
تهران در حرکت بود مشکوك و براى بررسى بیشتر آنها 
را مورد آزمایش قرار دادند وى افزود: در بررسى دقیق 
و آزمایش هاى تخصصى صورت گرفته مشخص شد 
این دو نفر اقدام به بلع و انبارى مواد مخدر در معده خود 
کردند که با تالش تیم پزشکى، مواد مخدر از معده این 

افراد خارج شد.

بازرسى ماهیانه 
کارگاه هاى زندان هاى توابع 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان، اولین جلسه کمیته مشترك ایمنى و بهداشت 
حرفه اى بنیاد تعاون با حضور مهترى معاون اصالح و 
تربیت اداره کل زندان هاى اسـتان، سیدنطنزى مدیر 
نمایندگى بنیـاد و مهنـدس بابائى کارشـناس ارشـد 
بهداشت حرفه اى اسـتان در دفتر نمایندگى برگزار و 
در خصوص حذف عوامل زیان آور در محیط کار  بحث 
و تبادل نظر شـد. در این جلسـه مقرر گردید بازرسـى 
ماهیانـه کارگاه هاى زنـدان هاى توابع بـا هماهنگى 
کارشناسـان مرکز بهداشـت شهرسـتان هـا و اجراى 
طرح هاى سـالمت مرکـز بهداشـت در کارگاه هاى 

اشتغال در دستور کار قرار گیرد.

سمپاشى منهول هاى فاضالب 
عملیات سـم پاشـى شـبکه و منهول هـاى فاضالب 
در منطقه 4 اصفهـان در حال انجام اسـت. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى منطقه، این اقدام با هدف ارتقاى 
بهداشت عمومى مردم و پیشگیرى از بروز بیمارى ها 
در دستورکار قرارگرفت. گفتنى است در این طرح بیش 

از 30 هزار منهول فاضالب سم پاشى مى شود.

نصف جهان  سالن نقش جهان تاالر هنر اصفهان این 
بار میزبان تئاتر کمدى به کارگردانى و نویسندگى 

هادى کیانى است.
نمایش خیابانــى«روده درازى هــاى یک مرده 
بى صاحب» که در جشــنواره تئاتــر فجر اجراى 
بسیارموفقى داشــته اکنون قرار است از یکم تا 30 

تیرماه میهمان تاالر هنر اصفهان باشد.
در این نمایش، «مالنصرالدین»، که به واســطه 
افسردگى مرده اســت، در عالم برزخ، به پیشنهاد 
ابوعلى سینا، براى رهایى از افسردگى باید چند آدم 
زنده را بخنداند. مال در این زمان  خبردار مى شود که 

فراخوانى داده شــده که در ایران و جهان هر کس 
بتوانــد در ایام کرونا مردم را بخنداند و خوشــحال 
کند جوایز گرانبهایى دریافت خواهد کرد. مال، که 
فرصت را مناسب مى بیند به هر ترفندى هست از 
عالم برزخ مجوز مى گیرد و به همراه کمدین هاى 
کشورهاى دیگر  به این  جهان پرواز مى کنند تا در  
مدت محدود یکساله تعیین شــده، زمینه شادى و 
خنده مردم  را فراهم بکنند. گفتنى است؛ نویسنده و 
کارگردان نمایش توانسته به شکل خالقانه اى انواع 
و اقسام آیین ها و نمایش هاى سنتى ایران را در دل 

یک نمایش مدرن جا بدهد.

«مالنصرالدین» به تاالر هنر مى آید 

نصف جهــان  با وجود مشــکالت بهداشتى بسیار که 
به واســطه فعالیت آرایشــگاه ها ایجاد شده است اما 
همچنان برخى از آرایشگاه هاى اصفهان نقش مطب 

را ایفا مى کنند.
ماجرا این اســت که این آرایشگاه ها اقدام به کارهاى 
تخصصى مى کنند که حتماً بایــد در مطب و زیر نظر 
پزشک باشد. مواردى مثل تزریق ژل و فعالیت هایى 
براى زیبایى پوست از جمله اقداماتى است که گاهى 

اوقات آرایشگاه ها بدون اینکه تخصصى در این زمینه 
داشته باشند انجام مى دهند که منجر به اتفاقات جبران 
ناپذیرى مى شود. تعداد زیادى از مردم بدون اطالع از 
اثرات و مشــکالت این اقدامات تنها با تکیه بر قیمت 
کمتر به این آرایشگاه ها مراجعه مى کنند و مشکالت 
جدى براى آنها ایجاد مى شــود. در حالى که برخى از 
فعالیت هاى پزشکى کارى نیست که هر آرایشگاه یا 

پزشک غیر متخصص بتواند آن را انجام دهد.

آرایشگاه هایى در نقش مطب 

نصف جهان  روزنامــه «زاینده رود» در ســه هزار 
و پانصد و چهل و چهارمین شــماره خود بخشــى 
از صفحه ســه خود را به مصاحبه اى با مدیر امور 
باغبانى ســازمان جهــان کشــاورزى اختصاص 
داده و از زبان او اعالم کرده کــه اصفهان با وجود 
ظرفیت هاى باالى اقتصادى نتوانســته آنطور که 
باید و شاید در زمینه گیاهان دارویى از پتانسیل هاى 

اصفهان استفاده کند.
این روزنامــه در بخشــى از این گفتگو نوشــته: 
کشورمان ظرفیت بسیار زیادى براى تولید گیاهان 
دارویى دارد به شــکلى که از 13 اقلیم جهانى که 
گیاهان دارویى در آنها رشــدمى کنند، 11 اقلیم در 

ایران وجــود دارد و تنوع گیاهــــان دارویى نیز با 
وجود 8 هزار و 500 گیاه دارویى در کشــور بسیار 
باالســت و جزو بهترین کشــورهاى جهان از این 
لحاظ محسوب مى شود. با این حال در سال جارى 
حدود 270 هزار هکتار از اراضى کشــور به کشــت 
گیاهــان دارویى اختصاص یافت که میانگیــــن 
عملکرد تولیــد گیاهان دارویــــى 360 هزار تن 
بوده است. در این زمینه مدیر امور باغبانى سازمان 
جهاد کشاورزى اصفهان تنها راهکار براى توسعه 
صادرات و استفاده از این پتانسیل عظیم را همکارى 
نهادهــــاى مرتبط، ایجاد زیرساخت هاى الزم و 

برطرف شدن موانع فروش دانسته است .

گیاهان دارویى پشت سد صادرات 

فرمانده انتظامى اســتان از شناسایى عامل سرقت 
50 کیلو طال به ارزش 650 میلیارد ریال در عملیات 
ماموران پلیس امنیت عمومــى این فرماندهى خبر 

داد.  
ســردار محمدرضا میرحیدرى  بیان داشت: در پى 
وصول پرونده شــکایت 12 نفر از طالفروش هاى 
شهر اصفهان مبنى بر ســرقت 50 کیلو طال از آنان 
و متوارى شدن سارق، موضوع شناسایى عامل این 
سرقت در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومى 

فرماندهى انتظامى استان قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقــات علمى و تخصصى صورت 
گرفته مشخص شد فردى که در زمینه انتقال طالها 
به صورت کیفى فعالیت مى کرده و با طالفروش ها 
در این خصوص همکارى داشته به صورت حرفه اى 
اقدام به خیانت در امانــت و تحصیل مال از طریق 
نامشــروع به مبلغ 650 میلیارد ریال کرده و سپس 

متوارى شده است.
فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه متهم 
هیچ گونه اثر و ردى از خود برجاى نگذاشته بود اظهار 
داشت: سرانجام با تالش شبانه روزى و جستجوهاى 
پیچیده و هوشمندانه ماموران، مخفیگاه فرد مذکور 
در یکى از شهرستان هاى استان شناسایى و ماموران 
طى یک عملیات ضربتى به محل اعزام و نسبت به 

دستگیرى وى اقدام کردند.
ســردار میرحیدرى با بیان اینکه متهــم در هنگام 
دســتگیرى با ماموران درگیر شــده بود گفت: فرد 
مذکور با شکایت مال باختگان براى انجام اقدامات 

قانونى تحویل مرجع قضائى شد.

جزئیات سرقت 50 کیلو طال در اصفهان

دو هفته پیش در چنین روزى نیروهاى امدادى در آبادان 
کار خارج کردن پیکر انسان هایى که در حادثه متروپل 
کشته شــده بودند را از زیر آوار این برج بلند آغاز کردند. 
این حادثه کشور را تکان داد و امروز عملیات آواربردارى 
آن بعد از 15 روز تحمل شــرایط سخت باالخره در حال 

تمام شدن است.
از همان ابتداى حادثه ریزش ساختمان 10طبقه متروپل 
در آبادان، اصفهان  به یارى حادثه دیده  ها و افراد زیرآوار 
مانده شتافت و با ارسال تجهیزات و نیروى انسانى تالش 
کرد به نوعى التیام بخــش حادثه دیدگان و خانواده هاى 
آنها باشد. بر همین اســاس، تیم هاى امداد و نجات از 
کارکنان آب و برق گرفته تا اورژانس و آتش نشــانى و 
غیره پاى کار آمدند و به آبادان اعزام شدند تا در کنار دیگر 
هموطنان همدردى و کمک خود را به مردم مصیبت زده 

آبادان اهدا کنند. 

اعزام اکیپ 10 نفره آتش نشان به آبادان
ســوم خردادماه یعنى یک روز پــس از حادثه متروپل 
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از اعزام 
یک تیم ده نفره امدادى از سازمان آتش نشانى شهردارى 

اصفهان به این شهر خبر داد.
منصور شیشــه فروش درباره جزئیات این اعزام گفت: 
یک تیم10نفره امدادى از سازمان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان بــه همراه خودروى ســنگین نجات مجهز به 
جرثقیل10تنى و دو خودروى امدادى و تجهیزات نجات، 

به منطقه اعزام شد.
وى دو روز پس از این ماجرا هم از آمادگى تعداد بیشترى 
از نیروهاى امدادرسان اصفهان خبر داد: «بالفاصله پس 
از بروز حادثه متروپل اقدام به کمک رسانى از اصفهان به 
آبادان بر اساس آمارهاى اعالم شده انجام شد و در ادامه 
اعالم کردیم اگر بازهم نیرو تجهیزاتى مورد درخواست 
نیاز باشد آمادگى کمک رسانى را خواهیم داشت که فعًال 

درخواست نیروى بیشتر نداشــته اند. اصفهان جانشین 
استان تهران و معین 8 استان مجاور است اما این دلیل 
نمى شــود در بروز حوادث و بحران هاى سراسر کشور 
اقدامى انجام ندهد. همانطور کــه در حوادثى همچون 
زلزله بم و بروجرد اقدام به بازسازى جمعًا 10 هزار واحد 
مسکونى کرده ایم؛ در همین راستا در زلزله سرپل ذهاب 
براى بازســازى 3 هزار واحد مسکونى، در سیل لرستان 
و خوزستان کمک به بازسازى 2 هزار واحد مسکونى و 
سیل هرمزگان نیز براى بازسازى 3 هزار واحد مسکونى 

اقدام کرده ایم.»

انجام وظیفه براى کاهش آالم 
سرآتشــیار عبدا... علیــدادى، فرمانده اکیــپ اعزامى 
آتش نشــانى اصفهان حاضر در محل حادثه متروپل نیز 
با بیان اینکه این تیم با یک اکیــپ 10 نفره تخصصى 
وارد عمل شده گفت: ما با 3 دستگاه خودروى عملیاتى 
سبک و ســنگین به محل حادثه اعزام شدیم که از بدو 
ورود به محل حادثه فضاى سنگین غم و اندوه هم وطنان 
عزیزآبادانى که خانواده آنها دچار حادثه شده بودند روبه 
رو بودیم. نیروهاى امدادى جهــت خارج کردن گرفتار 
شــدگان در زیر آوار تالش خود را آغاز کردند و در این 
محل واقعًا شرایطى سختى وجود داشت چرا که اجساد 
یکى پس از دیگرى در دو روز اول خارج مى شدند. همه 
افراد با از خود گذشتگى با توجه به ریزش مجدد ساختمان 
متروپل تالش مى کردند و اکیپ ویژه نجات آتش نشانى 
اصفهان نیز در این چند روز تالش خود را جهت کمک 
و امدادرســانى که وظیفه ذاتى خود است را به سرانجام 

رساند تا کمکى در کاهش غم هم وطنان باشد. 

اعزام سگ هاى زنده یاب هالل احمر
در کنار تیم هاى آتش نشان ســه تیم امدادى دیگر از 
جمعیت هالل احمر مجهز به سگ هاى تجسس زنده 
یاب نیز جهت مشــارکت در عملیات جستجو و نجات 

حادثه ریزش ساختمان به شــهر آبادان اعزام شدند. در 
همین راســتا داریوش کریمى، معاون امــداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از اعزام تیم آنست 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان به منظور امدادرسانى 
به حادثه دیدگان ریزش ساختمان متروپل آبادان خبر داد: 
«به منظور تسریع و تســهیل در عملیات امدادرسانى و 
دسترسى به محبوس شدگان سانحه ریزش ساختمان 
متروپل بامداد 4 خردادماه و پس از اعالم نیاز ســازمان 
امداد و نجات تیم ســگ هاى جستجو نجات متشکل از 
دو نجاتگر و دو قالده سگ جهت امدادرسانى به آبادان 

اعزام شدند.»

تیم سحر و حمایت از روان بازماندگان
از دیگر تیم هــاى اصفهانى که در زمینه امدادرســانى 
اقدام کردند و آمادگى خود را در این زمینه اعالم کردند، 
تیم ســحر بود که به گفته مدیرعامــل جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان با توجه به لزوم حمایت روانى از 
بازماندگان حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در 
جهت ساماندهى حمایت هاى روانى، اجتماعى و فرهنگى 
آمادگى خود را اعالم کردند. به گفته على محمدهاشمى، 
همچنین خانه روان شناســان، مشاوران و حرف یاورانه 
براى همراهى و همکارى با جمعیت و اعضاى این تیم 

اعالم آمادگى نمودند. 

اولین بودیم و هنوز هستیم
نیروهــاى امدادگر اصفهــان همانطور کــه در زمان 
آتش ســوزى پالســکو جزو اولین نیروهایى بودند که 
از اســتان هاى همجوار به تهران اعزام شدند در حادثه 
آبادان نیز از روزهاى اول حضور داشتند و همچنان هم در 
حال کمک و خدمت رسانى به مردم منطقه هستند. آنها 
دلسوزانه و با کمترین استراحت مشغول امدادرسانى بودند 
تا مرهمى هرچند کوچک بر زخم بزرگى باشند که اشک 

بر چشم ایران آورد.

مرورى بر 2 هفته اقدام امدادگران استان در آبادان

مرهم اصفهان بر زخم هاى متروپل 

دریا قدرتى پور

سرپرست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره 
آخرین وضعیت تامین آب شــرب اصفهــان با توجه به 
افزایش دماى هوا، اظهار کرد: تمام تالش شرکت این 
اســت که در اصفهان قطعى آب نداشته باشیم و بتوانیم 
آب شرب را در شبکه به صورت پایدار و با عدالت، یکسان 

بین مردم توزیع کنیم.
ناصر اکبرى ادامه داد: به طور قطع شــرکت آبفا ساختار 
فنى خود را با همین نگاه پیاده سازى کرده است تا مردم 
تابستان امســال دغدغه اى براى تامین آب شرب خود 
نداشته باشند و اولویت نخست ما آبرسانى حداقل طبقات 
همکف است، البته در صورت شرایط بهتر طبقات باالتر 

نیز آب خواهند داشت.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در پاسخ 
به این ســوال که اصفهان همانند سال گذشته آبرسانى 
سیار خواهد داشت یا خیر؟ گفت: تمام نقاط ضعف شبکه 

آبرسانى اصفهان را که سال گذشته وجود داشت را، مرتفع 
و همچنین برخى منابع آب خود را بهســازى کرده ایم تا 

امسال حداقل آبرسانى سیار نداشته باشیم.
وى تاکید کرد: در صورت نیاز به آبرســانى ســیار، این 
آمادگى در شرکت آبفا وجود دارد، اما سعى بر این داریم تا 

آبرسانى سیار نداشته باشیم.   
اکبرى همچنین در پاسخ به این ســوال که با افزایش 
دماى هوا تصفیه خانه باباشــیخعلى همانند سال هاى 
گذشته جوابگوى تامین آب شرب مردم اصفهان نخواهد 
بود، درباره آخرین وضعیت فاز اضطرارى ســامانه دوم 
آبرســانى اصفهان بزرگ، گفت: وضعیت این سامانه را 
باید از شــرکت آب منطقه اى جویا شــویم، با این حال 
در تالشیم آب را با عدالت به صورت یکنواخت در شهر 

توزیع کنیم.
وى در پاسخ به این سوال که آیا چاه ها وارد مدار شده اند یا 

خیر؟ گفت: ما ناچار به ورود چاه ها به مدار تامین آب شرب 
هستیم، البته سعى مى کنیم آب چاه ها با آب سامانه اول 
آبرسانى اختالط داشته باشند تا طعم و مزه آب براى تمام 

نقاط شهر یکسان باشد.

امسال هم در اصفهان آبرسانى سیار داریم؟

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
میزان بسترى بیماران کرونایى در استان به کمترین 
حد در یک سال اخیر رســید و در زمان حاضر حدود 
77 بیمار داراى عالئم کووید-19 در بیمارستان ها 

بسترى هستند.
پژمان عقدك افزود: تعداد بیماران بدحال بسترى در 
بخش مراقبت هاى ویژه نیز بسیار کاهش یافته و به 

17 نفر رسیده است.
وى با بیان اینکه بر اساس آمار روز یکشنبه از 114 

مراجعه کننده ســرپایى فقط نتیجه آزمایش کرونا 
2 نفر مثبت بود، اظهار داشــت: میزان نتایج مثبت 
آزمایش هاى کرونا نیز به کمتر از پنج درصد رسیده 
و به طور کلى آمار بطور مداوم در حال کاهش یافتن 

است.
وى با اشاره به اینکه در زمان حاضر در شرایط خوبى 
از نظر آمار کرونا به ســر مى بریــم، اضافه کرد: در 
سراسر کشور نیز آمار رو به کاهش است و امیدواریم 

تا یک تا 2 ماه آینده آمار کرونا به صفر برسد.

کمترین میزان بسترى بیماران کرونایى در اصفهان 



0404تکنولوژى تکنولوژى  4332سه شنبه  17  خرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

ویژگى Twitter Circle ممکن است براى کاربران 
بیشترى عرضه شود.

 توییتر اوایل این ماه آزمایش Circle را با یک گروه 
محدود آغاز کرد و اکنون به نظر مى رسد که شروع به 
انتشار براى کاربران بیشترى کرده است. این ویژگى 
بسیار شــبیه به دوستان نزدیک اینســتاگرام عمل
 مى کند، زیرا به کاربران اجازه مى دهد تا به جاى همه 
توییتر، براى گروه خاصى از افراد توییت ارسال کنند.

براى بررسى اینکه آیا به حلقه توییتر دسترسى دارید، 
برنامه توییتر خود را به روز کنید یا در یک مرورگر وب 
به توییتر بروید. وقتى شــروع به نوشتن یک توییت 
مى کنید، یک منوى کشویى در باال مشاهده مى کنید 
که همه را مى خواند. از اینجا، مى توانید حلقه توییتر را 
انتخاب کنید تا توییت خود را به یک مخاطب منتخب 
محدود کنید، یا مى توانید ویرایش را بزنید تا افراد را از 
حلقه خود اضافه یا حذف کنید. اگر کاربران را اضافه یا 

حذف کنید، توییتر به آنها اطالع نمى دهد.
 Twitter» ،براى محــدود کردن توییت هاى خــود

Circle» را انتخاب کنید.

شــما مى توانید تا 150 کاربر را به حلقه خود اضافه 
کنید، چه آنها شما را دنبال کنند یا نه. کاربران در حلقه 
شما یادداشتى را خواهند دید که به توییت هاى فقط 
حلقه (و بالعکس) ضمیمه شده است. توییت کردن در 
حلقه شما تقریبًا مانند داشتن یک حساب خصوصى 
اســت، فقط توییت هاى خاصى را به جاى محدود 
کردن دسترسى به کل نمایه شما خصوصى مى کند.

افراد موجود در حلقه شما نمى توانند هر چیزى را که 
در آن پســت مى کنید بازتوییت کنند، اما همچنان 
مى توانند از توییت هاى شــما عکس گرفته و دانلود 

کنند.

گوگل در حال برنامه ریزى براى راه اندازى ویژگى جدید 
"سفر در زمان" براى برنامه گوگل مپ است.

براى جشن تولد پانزده سالگى خود، ویژگى نماى خیابان 
برنامه نقشه گوگل به کاربران اجازه مى دهد تا با ابزارى 
جدید به گذشــته برگردند. به طور خــاص، این ابزار به 
کاربران اجازه مى دهد تا ببینند که چگونه چشم انداز در 
طول سال ها تغییر کرده اســت. براى اینکه این ویژگى 
ســرگرم کننده تر شود، گوگل فهرســتى از مکان هاى 
محبوبى را که کاربران مى تواننــد کاوش کنند تنظیم 
کرده است. ســه منطقه اول در این فهرست کاخ سفید 
در کریسمس و پس از آن تاج محل و سپس بازار شناور 
در تایلند هســتند. کاربران همچنین مى توانند یک تور 
فضایى داشته باشند، از شکوفه هاى معروف گیالس ژاپنى 
بازدید کنند یا از پارك ملى یوسمیتى دیدن کنند. از جمله 
جاذبه هاى معروف جهان که باید با این ویژگى از آن ها 
دیدن کرد، مى توان به دیواره مرجانى بزرگ، برج ایفل، 

کانال هاى ونیز و رودخانه کلرادو اشاره کرد.

ایسوس از سبک ترین
 لپ تاپ 14 اینچى خود رونمایى کرد

ایسوس همزمان با نمایشگاه کامپیوتکس 2022 از دو لپ تاپ جدید با نام هاى ExpertBook B۹ و 

Flip ExpertBook B۹ رونمایى کرد. سبک وزن ترین عضو این سرى با باترى 33 وات ساعتى و وزن 

880 گرمى خود، سبک ترین لپ تاپ 14 اینچى ایسوس محسوب مى شود. نسخه دیگر از این سرى با 
باترى 66 وات ساعتى وزنى برابر با 1005 گرم دارد.

مشخصات 2  لپ تاپ جدید ایسوس

ExpertBook B۹ با ضخامت 14,9 میلى متر، همچنین لپ تاپ بســیار نازکى است که با این وجود 

 Alder به گزینه ایده آلى براى سفر محسوب مى شود. لپ تاپ هاى ایسوس از پردازنده نسل دوازدهم

Lake اینتل بهره مى برند و گزینه اى با vPro Core i۷ و گرافیک یکپارچه Iris Xe نیز براى مشتریان 

ارائه شده است.

از جمله قابلیت هاى مهم دیگر این دستگاه مى توان به پشتیبانى از دو هارد SDD به صورت همزمان و 
حداکثر 4 ترابایت حافظه داخلى اشاره کرد.

با وجود ضخامت و وزن بسیار کم، ایســوس توضیح مى دهد که ExpertBook B۹ با وجود گواهى 

نظامى ۸۱۰H MIL-STD استقامت بسیار خوبى دارد. قابلیت هاى امنیتى آن نیز شامل قفل کنسینگتون 

(نوعى قفل با رمز عبور که به لپ تاپ وصل مى شود)، محافظ وب کم و سنسور اثر انگشت مى شود.

طبق تصاویر ارائه شده، صفحه کلید دستگاه فاقد کلید هاى سمت راست (نام پد) خواهد بود و ایسوس 

ادعا مى کند که باترى آن مانند بسیارى از دستگاه هاى موجود در بازار، تا 16 ساعت دوام خواهد آورد.

ایسوس همچنین نسخه دیگرى از این لپ تاپ 14 اینچى با نام Flip ExpertBook B۷ را نیز معرفى 

کرد که از لوالى 360 درجه براى چرخش کامل و نمایشگر لمسى بهره مى برد. با وجود استفاده از چنین 

لوالیى، همانطور که در تصویر باال مشاهده مى کنید، مى توان از دستگاه هنگام انجام کارهایى مانند 

 ASUS Pen طراحى، به عنوان یک تبلت استفاده کرد. ایسوس به همراه این دستگاه، همچنین قلم
خود را به کاربران ارائه مى کند.

Flip ExpertBook B۷ با پشتیبانى از شبکه ۵G عرضه مى شود و از نظر پردازنده تغییرى در آن دیده 

 SDD نمى شود. همچنین مى توان آن را با حداکثر 64 گیگابایت رم و حداکثر 2 ترابایت حافظه داخلى

پیکربندى کرد. عالوه بر این، عمر باترى این نسخه نیز تنها 11 ساعت است.

از نظر اتصال، دو لپ تاپ ایســوس دارى دو پورت USB Type-A، دو پورت Thunderbolt ۴، یک 

پورت HDMI و جک هدفون خواهند بود. همچنین نسخه Flip مى تواند به طور همزمان به سه مانیتور 
متصل شود.

قیمت لپ تاپ هاى جدید ایسوس

در نهایت، به گفته ایسوس این دو دستگاه در سه ماهه سوم سال 2022 وارد بازار خواهند شد. هر دو 

مدل با قیمت پایه 1399 عرضه مى شوند که البته نسخه هاى رده باال قیمت بیشترى خواهند داشت 
که اعالم نشده است.

واکنش دقیق؛ قابلیت جدید واتساپ
واتس اپ اخیــراً ویژگى واکنش ها را معرفى کرده اســت. این 
ویژگى به کاربران اجازه مى دهد به ســرعت نظرات خود را در 
مورد متن، تصویر یا ویدئوى ارســال شــده در واتس اپ بیان 

کنند.
 کاربران اکنون مى توانند با اســتفاده از شش ایموجى الیک، 
folded hands (خواهــش مى کنــم)، قلب هیجــان زده، 

خنده، گریــه و تعجب به پیام هاى واتســاپ واکنش نشــان 
دهند.

این پیام رســان در حال کار بر روى ویژگى جدید «اطالعات 
واکنش دقیق» مى باشــد. این ویژگى اکنون در حال توســعه 
است و براى آزمایش کنندگان بتا نیز عرضه نشده است. در حال 
حاضر، اگر کاربرى بر روى تصویر و یــا ویدئویى از یک آلبوم 

واکنش نشان دهد، الزم است آلبوم را باز 
کنیم تا متوجه شویم به کدام رسانه 

واکنش نشان داده است.
طبق گزارش جدید ردیاب واتساپ 

WaBetaInfo، ایــن 

پیام رســان به زودى به 
کاربران امکان مشــاهده 

اطالعات دقیق واکنش 
به یک رسانه خاص از 
یک آلبوم را مى دهد. 
 W a B e t a I n f o

اسکرین شــاتى از 
این ویژگــى نیز به 
اشــتراك گذاشته 

اســت که تفاوت آن 

را با حالت فعلى نشــان مى دهد. این ویژگى اکنون در نسخه 
بتاى iOS واتس اپ مشاهده شده اســت و انتظار مى رود در 
روز هاى آینده در واتس اپ بتاى اندروید و دســکتاپ نیز در 

دسترس قرار گیرد.
انتظار مى رود واتــس اپ در روز هاى آینــده قابلیتى به نام 
واتس اپ پریمیــوم را نیز ارائه کند. واتــس اپ پریمیوم در 
نســخه هاى اندروید، iOS و دســکتاپ در حال آزمایش

 است. 
این ویژگى اختیارى منحصر به کاربران تجارى خواهد بود 
و در خصوص زمان ارائه آن نیز اطالعاتى منتشــر نشده 
است. این پیام رســان از 24 اکتبر 2022 از دستگاه هاى 
مجهــز بــه iOS ۱۰ و iOS ۱۱ پشــتیبانى نخواهــد 

کرد. 
آیفون 5 و ۵C قادر به نصب iOS 12 به بعد نیســتند 
و واتــس اپ در ایــن دو گوشــى دریافــت 
آخرین به روز رســانى ها را متوقف خواهد

 کرد.
 بــراى ســازندگان برنامــه غیرعادى 
نیســت که به پشــتیبانى از سیستم 
عامل هــاى تلفن همــراه قدیمى 
پایــان دهنــد، زیــرا تعداد 
فزاینــده اى از ویژگى هاى 
یافتــه  توســعه  جدیــد 
نمى توانند با فناورى قدیمى 

کار کنند.

کــار هایى که هکـر ها با اطالعات شما انجـام مى دهند
امسال حمالت هکر ها نسبت به سال گذشته 105 درصد 
افزایش یافته اســت در این گزارش اشاره مى کنیم که 

هکر ها از اطالعات کاربران چه استفاده اى مى کنند.
کاربران اینترنت معموًال به دو طریق به خطر هک شدن 
واکنش نشان مى دهند یا با احتیاط بیشتر فعالیت مى کنند 
یا خطر را با گفتن ایــن اتفاق براى مــن نخواهد افتاد 
نادیده مى گیرند. مزاحمان مخرب و مجرمان ســایبرى 
که گاهى اوقات به آن ها هکر هاى کاله ســیاه نیز گفته 
مى شــود از این باور عمومى به نفع خود ســوء استفاده

 مى کنند.
 جیک مور، مشاور امنیت سایبرى ESET و کارشناس 
صنعت دربــاره موضوع ســهل انگارى کاربران فضاى 
مجازى صحبت کرد و اشــاره کرد که بسیارى از مردم 
حتى از ابزار هاى اساســى براى محافظت از خود مانند 
احراز هویت دو مرحله اى آگاه نیستند. این یک مشکل 
بزرگ است، زیرا اکثر مردم اکنون براى دسترسى و ذخیره 
اطالعات حســاس به ابزار هاى شخصى و حساب هاى 

آنالین خود متکى هستند.
این اطالعات موارد زیادى را شــامل مى شود از سوابق 
ســالمت گرفته تا اســناد مالى و مــواد کارى. عدم به 
روز رســانى لپ تاپ ها و تلفن هاى هوشمند با آخرین 
اصالحات امنیتى، استفاده از شبکه هاى Wi-Fi عمومى 
و استفاده از رمز عبور یکســان براى هر حساب آنالین، 
همگى عادت هایى هستند که کاربران را در برابر هکر ها 

آسیب پذیر مى کنند.

هکر ها دنبال چه هستند؟
Solutions F۱ توضیــح مى دهد که هکر هــا واقعًا با 

داده هاى شما چه مى کنند. این ها مواردى است که هکر ها 
معموال انجام مى دهد مانند فروش اطالعات، افشــاى 
آن ها، نگهدارى آن ها براى باج، اســتخراج آن ها براى 
اطالعات ارزشمند مانند شماره کارت اعتبارى، استفاده از 
آن براى هک هاى دیگر، یا صرفًا نشان دادن آن ها. باید 

درصد حمالت جلوگیرى کند.
سایر اقدامات ساده مانند اســتفاده از یک آنتى ویروس 
قابل اعتماد و کارآمد و به روز نگه داشــتن دستگاه هاى 

شما نیز مى تواند به جلوگیرى از حمالت کمک کند. 
یکى از مؤثرترین روش هایى کــه هکر ها براى هدف 
قرار دادن قربانیان اســتفاده مى کنند، درخواســت رمز 
عبور یا اطالعات حساس آنهاســت. با قربانیان ممکن 
اســت از طریق ایمیل، اس ام اس، اینســتاگرام، وب 
ســایت هاى کالهبردارى و حتى تلفــن تماس گرفته

 شود.
مجرمان ســایبرى اغلب خــود را به عنــوان عوامل یا 
نمایندگان یک ســازمان براى فریب قربانیان و فریب 
آن ها براى تحویل داده هایشان معرفى مى کنند. بسیارى 
از کاربران بر این باورند که گوشى هاى هوشمند توسط 
هکر ها هدف قرار نمى گیرند، اما این درســت نیست در 
واقع، شرکت امنیت ســایبرى Zimperium فاش کرد 
که بیش از 10 میلیون دســتگاه تلفن همــراه در 214 
کشــور در ســال 2021 مورد هدف مجرمان سایبرى

 قرار گرفتند.
با توجه بــه کیف پول هاى دیجیتال و ســایت هایى که 
دارایى هــاى دیجیتال ماننــد NFTھــا در آن ها ذخیره 
مى شود، به دلیل آســیب پذیرى ها و پتانسیل غنى که 
براى مجرمان دارند، به طور فزاینده اى مورد هدف قرار 

مى گیرند.
 Portion توضیــح مى دهد کــه امن تریــن راه براى 
ذخیره ارز هاى دیجیتال یا NFT اســتفاده از کیف پول 
آفالین اســت که به عنوان کیف پول سرد نیز شناخته 

مى شود. 
اگر کاربر تصمیم گرفت از استفاده از کیف پول آفالین 
خوددارى کند، روش توصیه شده این است که یک کیف 
پول دیجیتــال آنالین قابل اعتمــاد را انتخاب کند که 
اقدامات امنیتى مؤثرى را ارائه مى دهد و همیشه هنگام 

انجام تراکنش هاى P۲P با احتیاط عمل کند.

اشاره کرد که برخى از هک ها هیچ ربطى به پول ندارند.
با این حال، بیشتر مجرمان سایبرى براى کسب منافع 
مالى دست به این اقدام مى زنند و داده هاى سرقت شده 
مى توانند حاوى اطالعات ارزشمندى باشند. داده هاى 
هک شــده نیز به صورت انبوه در دارك وب به فروش 
مى رسد. Solutions F۱ مى گوید شماره هاى هک شده 
تامین اجتماعى مى توانند تا 1 دالر، کارت هاى اعتبارى 
یا نقدى از 50 ســنت تا 1 دالر در هــر کارت به فروش 
برسند (اغلب به صورت بســته اى فروخته مى شوند) و 
اعتبارنامه هاى Paypal مى تواننــد تا 200 دالر ارزش 

داشته باشند. 
گواهینامه هاى رانندگــى، گذرنامه هــاى دیجیتال و 

فیزیکى و حتى اطالعات پزشکى 
نیز به صــورت آنالین فروخته 

مى شود.
در همین حال، باج افزار روند رو 
به رشدى است که در آن هکر ها 

معمــوًال ســازمان هاى کوچک و 
متوســط را هدف قرار مى دهند، 

کنترل سیســتم ها و 
داده هاى آن ها را به 

دست مى گیرند و 
پس از پرداخت 
باج به شــرکت 
بازیابى  فرصت 

رایانه هایشــان را 
مى دهند. با توجه به 

ظهور فنــاورى 
بــالك چیــن، 

تعجب آور نیست که 
بدانیم اعتبار کیف پول 

دیجیتــال و اعتبارنامــه 
ســایت هاى NFT نیز به طور 

فزاینده اى به سرقت مى رود. 

ثبت شده اســت و باج افزار در ایاالت متحده 98 ٪ و در 
بریتانیا 227 ٪ افزایش یافته است.

دالیل زیادى وجود دارد که چرا حمالت سایبرى از سال 
2020 به طور تصاعدى افزایش یافته است. کرونا تحول 
دیجیتال را سرعت بخشــید و کل جهان براى زندگى و 

کار آنالین شد.
 این را به ظهور ارز هاى دیجیتال و NFT اضافه کنید و 
به راحتى مى توان متوجه شد که چرا جرایم سایبرى در 

حال افزایش است.

چگونه داده هاى خــود را در برابر هکر ها
ایمن نگه داریم؟ 

وقتــى صحبــت از 
امنیــت دیجیتال به 
میان مى آیــد، هیچ راه 
حل یکســانى وجود ندارد. حتى 
پیشرفته ترین سیســتم ها داراى 
آسیب پذیرى هســتند و هکر ها 
مى توانند در آن ها نفــوذ کنند. با 
این حال، با جدى 
گرفتن هکر ها 

ممکن و باور اینکه این  هک ها 
است براى شما 
نیز اتفاق بیفتد، 
ن  ا مى تــو
اکثــر  از 
حمالت سایبرى 

جلوگیرى کرد. 
به گفتــه مجله 
امنیت اطالعات، 
استفاده از رمز هاى 
عبور قوى و فعال نگه داشتن 
احراز هویــت دو مرحله اى 
۲FA) مى توانــد از 90  )

در نهایت، داده ها را مى توان براى سرقت هویت، ارتکاب 
کالهبــردارى، انجام هک بیشــتر و حتى تخریب وب 

سایت ها استفاده کرد.

حمالت سایبرى در حال افزایش است
SonicWall، یــک رهبر جهانــى در زمینه اطالعات 

امنیتى، در گزارش خود فاش کرد که در سال 2021 بیش 
از 623 میلیون حمله باج افزار در ســطح جهان مشاهده 
شد. این نشان دهنده افزایش خیره کننده 105 درصدى 
نسبت به سال قبل است. این گزارش مى افزاید که انواع 
حمالت سایبرى در حال افزایش است. به عنوان مثال، 
کریپتوجکینگ با 97.1 میلیون حمله در باالترین حد خود 

 صورت بســته اى فروخته مى شوند) و 
0 مى تواننــد تا 200 دالر ارزش  Paypall

 رانندگــى، گذرنامه هــاى دیجیتال و 
طالعات پزشکى
ت آنالین فروخته 

روند رو   باج افزار
 که در آن هکر ها 

زمان هاى کوچک و
ف قرار مى دهند، 

تم ها و
ا به 
 و
ت 
ت 
ى

ن را 
جه به 

ى 
ن،

ت که 
یف پول 
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سرقتمى رود. 

حال افزایشاست.
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گ به
امنیت
استفاد

عبور قوى و فعال
احراز هویــت
۲FA) مى تو )

نسبت به سال قبل است. این گزارش مى افزاید که انواع 
حمالت سایبرى در حال افزایش است. به عنوان مثال، 
1کریپتوجکینگ با 97.1 میلیون حمله در باالترین حد خود 

ارائه ویژگى جدید توییتر
 به کاربران بیشتر

پر شدن حافظه ذخیره سازى یکى از مشکالت رایج گوشى هاى هوشمند 
است و قصد داریم در این گزارش ترفند هایى را معرفى کنیم تا این معضل 
برطرف شود.بسیارى از کاربران آیفون از پر شدن فضاى حافظه ذخیره 
سازى دستگاه هاى خود رنج مى برند و به دنبال ترفند و راهکارى هستند 

تا گوشى خود را خلوت کنند.
مشکل فضاى ذخیره سازى براى تمامى گوشى هوشمند در سراسر جهان 
یک مشکل کلى محسوب مى شود، اما با توجه به اینکه گوشى هاى آیفون 
از کارت هاى حافظه پشتیبانى نمى کنند، این مشکل براى کاربران اپل 
نمود بیشترى پیدا مى کند، به همین دلیل قصد داریم در این گزارش، به 

نحوه خالى کردن فضاى ذخیره معرفى چند نکته مفید در مورد 
سازى در آیفون بپردازیم.

سافارى پاك کنیدداده ها را از مرورگر 
برنامه هاى مرورگر وب، مانند ســافارى و کروم نیــز معموًال داده هاى 
موقت زیادى را در آیفون شــما ذخیره مى کنند. 
کافى است در قسمت ذخیره سازى آیفون 
در تنظیمــات، Safari را بــاز کنید. روى 
Location data ضربــه بزنید و همــه داده هاى 

موقعیت مکانى را حذف کنید. این 
کار کل کش را پاك مى کند و 
به آزاد کردن فضا کمک 

مى کند.

پیام ها را حذف کنید
اگر مدت زیادى است که پیام ها را پاك نکرده اید، این احتمال وجود دارد 
که فضاى زیادى در آیفون شما اشغال شده باشد. ممکن است پیام هاى 
تبلیغاتى زیادى دریافت کنید که در تب هاى مختلف قرار گرفته باشند. 
اگر هرگز این پیام ها را باز نکرده اید، پــاك کردن و حذف آن ها ممکن 
است کمى زمان ببرد، اما بهتر اســت این کار را انجام دهید تا کمى فضا 

خالى شود.

داده هاى واتساپ خود را پاك کنید
اگر در گروه هاى زیادى در واتساپ عضو هستید، احتماًال پیام ها، ویدیو ها 
و عکس هاى زیادى فضاى گوشى شما را اشغال کرده است. پاك کردن 
داده هاى واتساپ براى بسیارى از کاربران آیفون مهم است، به خصوص 
در کشــور هایى که براى ارتباطات روزانه خود به شــدت به این برنامه 

وابسته هستند.
براى انجام این کار، به تنظیمات بروید و روى واتســاپ ضربه بزنید تا 
بتوانید میزان داده اى را که اشغال کرده است را مشاهده کنید. اگر عدد 

بزرگى را مى بینید تعجب نکنید، چون داده ها روى هم جمع شده اند.
 WhatsApp > Settings > Data and Storage مســیر 
Management را دنبال کنید. در این بخش تمام فضایى را که واتساپ 

اشغال کرده مى بینید. در باالى این صفحه، گزینه "بازبینى و حذف موارد" 
را خواهید دید. این موارد شامل فایل هاى بزرگتر از 5 مگابایت است. اکثر 

آن ها را که به احتمال زیاد ویدیو خواهند بود، حذف کنید.
ســپس مى توانید به صورت جداگانه ببینید که هر مکالمه چقدر فضاى 

گوشى شما را اشــغال کرده اســت. با کلیک بر روى هر مکالمه، تمام 
مواردى که ممکن است نیاز به حذف داشته باشند، ظاهر مى شوند.

البته شایان ذکر اســت که فقط واتساپ فضا اشــغال نمى کند و دیگر 
شبکه هاى اجتماعى و پیامرســان ها نیز فضاى قابل توجهى را اشغال 
مى کنند. شــبکه هاى اجتماعى جزو پرکاربردترین اپلیکیشــن ها در 
گوشــى هاى همراه هســتند و از این رو با عکس ها، فایل هاى صوتى 
و فیلم هاى خود، بیشترین میزان اشــغال فضا را در گوشى ها، به خود 
اختصاص داده اند. پاك کردن َکش این پلتفرم ها مى تواند فضاى زیادى 

را از حافظه ذخیره سازى گوشى تخلیه کند.

یک نسخه پشتیبان از iCloud اجرا کنید
اگر قبًال این کار را نکرده اید، ایده خوبى اســت که فضاى ذخیره سازى 
آنالین iCloud بیشــترى بخرید و شروع به تهیه نســخه پشتیبان از 

عکس ها و ویدیو هاى خود در فضاى ابرى کنید.
به یاد داشته باشید، مى توانید از تمام عکس ها، ویدیو ها و داده هاى آیفون 
خود در iCloud پشتیبان گیرى کنید. کافى است به برنامه تنظیمات بروید 
و روى نامى که در باال مى بینید ضربه بزنید. این باید جزئیات مربوط به 

Apple ID، اشتراك ها و ... را باز کند.

اگر روى iCloud کلیک کنید، خواهید دید که در حال حاضر چقدر فضاى 
ذخیره سازى iCloud اشغال شده اســت. مطمئن شوید که Photos و 
iCloud Backup در دستگاه شما روشن هستند. با این اقدام اطمینان 

حاصل مى شود که از تمام عکس هاى قدیمى شما در فضاى ابرى، نسخه 
پشتیبان تهیه مى شود.

ترفند هاى کاربردى براى 
آزاد کردن فضاى حافظه 
مشکل فضاىذخیره سازى براىتمامى گوشى هوشمنگوشى هاى آیفون

یک مشکل کلى محسوب مى شود، اما با توجه به اینکه
از کارت هاى حافظه پشتیبانى نمى کنند، این مشکل
نمود بیشترى پیدا مى کند، به همین دلیل قصد داریم

نحوه خالى کرمعرفى چند نکته مفید در مورد 
سازى در آیفون بپردازیم.

سافارى پاداده ها را از مرورگر 
برنامه هاى مرورگر وب، مانند ســافارى و کروم نیــز
موقت زیادى را در آیفون شــم
کافى است در قسمت ذخ
iدر تنظیمــات، Safari ر

و Location data ضربــه بزنید

موقعیت مکانى
کار کل کش
ک به آزاد
مىک

گوشى هاى آیفون

سفر در زمان با
 ویژگى جدید گوگل مپ

کنند.
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در آن، سالمت تنفسى ما را 
بهبود مى بخشد. ســایر ترکیبات 
آنتى اکسیدانى مانند تانن ها و ... در برگ 
بو از سیستم تنفسى در برابر آسیب رادیکال هاى 
 C آزاد محافظت مى کنند. ترکیبات ضدالتهابى ویتامین
و A و فیبر هاى غذایى برگ بو باعث کاهش التهاب ریه 
و محافظت از آسم و آسم برونش مى شود. اسانس برگ 
بو اغلب در آروماتراپى براى شل شدن خلط و از بین بردن 
پاتوژن هاى خطرناك در دستگاه تنفسى استفاده مى شود.

برگ بو به مدیریت سطح کلسترول کمک مى کند. زیرا 
حاوى فیبر هاى غذایى است که کلسترول LDL را کاهش 
مى دهد. ویتامین C و سایر آنتى اکسیدان هاى موجود در 
برگ بو باعث کاهش اکسیداسیون کلسترول شده و به 
مدیریت کلسترول کمک مى کند. این امر از تجمع پالك 
و رسوبات چربى در دیواره شریان ها جلوگیرى مى کند؛ و 

خطر ابتال به تصلب شرایین را که یکى از دالیل اصلى 
چندین مشکل قلبى عروقى است، کاهش مى دهد.

برگ بو حاوى پتاسیم اســت. یک گشادکننده 
عروق طبیعى که رگ هاى خونى را شل مى کند، 

گردش خون را بهبود مى بخشــد و باعث تسکین 
فشــار خون باال مى شود. فشــار خون باال یک 

بیمارى شایع سالمتى است که میلیون ها نفر 
را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار مى دهد 

و از دالیل اصلى مشکالت قلبى عروقى 
و سایر مشکالت سالمتى است. اگر از 

دارو هاى فشار خون استفاده مى کنید، قبل از 
افزودن برگ بو به مواد غذایى خود با پزشک 
مشورت کنید. مطمئن شوید که خطر تداخل 
غذا با دارو وجود ندارد. پتاسیم بیش از حد 
ممکن است فشــار خون را به زیر محدوده 

ســالم کاهش دهد و باعث خستگى، بى حسى، 
حالت تهوع یا اســتفراغ، مشــکالت تنفسى، درد 

قفسه ســینه، تپش قلب یا ضربان قلب نامنظم و رنگ 
پریدگى پوست شود.

برگ بو باعث سالمت قلب و عروق مى شود. حاوى آنتى 
اکســیدان هایى مانند ویتامین C و A و ترکیباتى است 
که از آســیب رادیکال هاى آزاد در سیستم قلبى عروقى 
محافظت مى کند. فیبر هاى غذایى موجود در برگ بو به 
مدیریت کلسترول و بهبود سالمت قلب و عروق کمک 

 بــراى  
 کاهش وزن

غذاهاى کم کالرى

لیمو یکــى از بهتریــن و پرطرفدارترین لیموترش

میوه هاى فصل تابســتان و زمســتان 
اســت، اما نوع ترش آن براى درمان کبد 

چرب بیشتر مورد اســتفاده قرار مى گیرد. 
نوشــیدن یک لیوان آب کــه در آن عصاره 

یک لیموترش تازه وجــود دارد در آغاز روز 

کبد چرب باشد.مى تواند بهترین دارو براى پیشگیرى از ابتال به 

از آنجا که لیمو سرشار از ویتامین C است و به عنوان یک آنتى 

اکسیدان مى تواند نقش موثرى در هضم و جذب مواد مفید در 

کبد چرب دارد.بدن داشته باشد، قابلیت زیادى در پیشگیرى و درمان 

با اضافه کردن آب یک لیمو به یک پارچ آب، در خانه 

آب لیمو درســت کنید حتى مى توانید لیموى خرد 

شده نیز به آن، اضافه نمایید. به طور منظم از این 

آبمیوه بنوشیددر صورت دلخواه، مى توانید 
مقدارى عسل نیز به آن اضافه کنید.

بهترین روغن براى افزایش طول عمر انسان
مصرف روغن ها یکى از خطوط قرمز براى افرادى اســت که به دنبال سالمت جسمانى و کاهش وزن هســتند. پزشکان به افرادى که از 
بیمارى هاى قلبى – عروقى رنج مى برند، توصیه مى کنند براى جلوگیرى از تشدید بیمارى، مصرف روغن ها را تا جایى که امکان دارد کاهش 

دهند. در این میان، استثنایى وجود دارد و آن روغن زیتون است.
تحقیقات دانشمندان آمریکایى نشان مى دهد افرادى که روغن زیتون را به رژیم غذایى خود اضافه کرده اند، طول عمر بیشترى نسبت 

به دیگران دارند. یافته هاى دانشمندان موید آن است که اشخاصى که روزانه بیش از نصف یک قاشق روغن زیتون مصرف مى کنند، 
احتمال کمترى دارد که به دلیل بیمارى هایى همچون مشکالت قلبى، سرطان، اختالالت روانى مانند آلزایمر و یا بیمارى هاى 

ریه جان خود را از دست بدهند.
مارتا گوشفر، مدیر این تحقیقات از دانشگاه هاروارد آمریکا گفت: گنجاندن این روغن به رژیم غذایى تنها منجر به دور شدن 

خطر مرگ به دلیل ابتال به بیمارى ها در انسان نمى شــود. افراد نیازمند آن هستند که به کیفیت رژیم 
غذایى خود و سبک زندگیشان توجه ویژه اى داشته باشند. یکى از کلیدى ترین موارد درباره روغن 

زیتون این است که مى توانید آن را جایگزین چربى هاى ناسالم رژیم غذایى خود کنید.
دلیل توانایى باالیى روغن زیتون در تضمین سالمتى انسان این است که این روغن غنى از آنتى 

اکسیدان ها، پلى فنول ها، ویتامین ها، و چربى هاى غیراشباع شده مفید براى قلب است. یکى از خواص 
بى نظیر روغن زیتون قابلیت ضد التهابى آن است که دلیل آن وجود آنتى اکسیدان ها است.
محققان مى گویند کسانى که از روغن زیتون در رژیم غذایى خود استفاده مى کنند، سبک 
زندگى سالم ترى را نیز انتخاب کرده بودند. براى مثال، در این مطالعه بیشتر افرادى که 

روغن زیتون مصرف مى کردند کمتر سابقه استعمال دخانیات داشته و بیشتر ورزش مى کردند. 
همچنین رژیم غذایى این افراد بیشتر شامل میوه  و سبزى ها بود.

این تحقیقات که از سال 1990 آغاز شده بود اقدام به تحلیل داده هاى بیش از 90 هزار نفر 
کرده و نتایج آن به تازگى منتشر شده است. در این پژوهش دانشمندان اقدام به بررسى 

تاثیرات مصرف روغن نباتى، روغن جامد، کره، مایونز، چربى هاى لبنى، و 
روغن زیتون در رژیم غذایى افراد کردند.

میوه هایى که سه سوته کبدچرب 
را درمان مى کنند!

یک از روش هاى آسان براى درمان کبد چرب خوردن برخى میوه هاى مفید است که خیلى فورى آن را رفع مى کنند.
بهترین میوه ها و خوراکى هاى طبیعى براى درمان و کنترل کبد چرب درمان فورى کبد چرب با روش هاى طبیعى و استفاده از میوه ها مزایایى نسبت 
به مصرف دارو ها دارد که اصلى ترین آن ها تقویت سیستم ایمنى بدن و افزایش مقاومت در برابر بیمارى هاست. از آنجا که بیمارى کبدچرب از جمله 

بیمارى هاى خاموش و بى نشانه است، پیشگیرى از ابتال به آن از جمله اولویت ها قرار مى گیرد.
زیرا این بیمارى معموال زمانى خود را نمایان مى کند که ذرات چربى بخش زیادى از سلول هاى کبدى را به خود درگیر کرده اند. کبد چرب پس از درگیر 
کردن کبد با عالئمى مانند ضعف، خستگى و احساس سنگینى و فشار در ناحیه فوقانى و راست شکم بروز مى کند؛ در ادامه این بخش از سالمت نمناك 

به معرفى چند میوه که براى پاکسازى و رفع مشکل کبد چرب بسیار مفید هستند خواهیم پرداخت.

توت ها
توت ها این میوه هاى خوشمزه که انواع مختلفى دارند 
یکى از منابع غنى آنتى اکسیدان به شمار مى روند. این 
نوع میوه ها غنى از آنتى اکسیدان است و کبد را ترمیم 
مى کند. براى دفع چربى از ســلول هاى کبد، از انواع 

توت ها استفاده کنید.

بروکلى
فیبــر بــاالى موجــود در 

بروکلى باعث بهبود گوارش 
نیز مى شود عالوه برآن، بروکلى 

 E حاوى ویتامین هاى محلول و چرب مانند ویتامین
است، که یک آنتى اکسیدان مهم براى عملکرد کبد مى باشد. 

سه بار در هفته، یک فنجان بروکلى بخورید 
تا کبدتان سالم بماند.

عــالوه بــر این هــا میوه هایى 
همچون کران برى، تمشــک 
و توت فرنگى، کیــوى، هلو و 
ریواس هم بــراى کبد چرب 

مفید هستند.

سیر
کنید.شده و یا پودر سیر استفاده براى ارتقا دادن سالمت کبد، از سیر تازه به جاى سیر فرآینده شده، چرخ بار سنگینى براى کبد هستند و مانع از عملکرد درست کبد مى شوند. بر آن، سیر میزان کلسترول و ترى گلیسرید را کاهش مى دهد، که مانند کمک مى کنند و از کبد در برابر آسیب سموم محافظت مى کنندر عالوه طبیعى به نام هاى آلیسین و سلنیوم است، که به فرآیند پاکسازى کبد کبد را از سموم پاك مى کنند، کمک مى کند. همچنین داراى دو ترکیب سیر، براى پاکسازى کبد عالى است. سیر به فعالسازى آنزیم هایى که 

هر روز، 2 تــا 3 حبه 
سیر تازه بخورید و 

در پخت غذا نیز 
از آن استفاده کنید 
حتى مى توانید بعد از 
مشورت با پزشک، 
از مکمل هــاى 
سیر نیز استفاده 

کنید.

انگور
یک لیوان آب تازه انگور بنوشید و 
یا از خوردن یک خوشه انگور کامل 

همراه با صبحانه لذت ببرید.
نکته: اگر تحت درمان هســتید، 
قبل از مصرف این دارو با پزشک 
مشورت کنید، زیرا ممکن است با 

برخى دارو ها تداخل داشته باشد.

چغندر
چغندر نیز، یک غــذاى مفید دیگر 

براى پاکسازى و بهبود عملکرد کبد است؛ به دلیل اینکه سرشار از 
فالنوئید گیاهى و بتا کاروتن است، باعث مى شود که عملکرد کلى کبد 
تحریک شود و بهبود یابد. به اضافه اینکه، چغندر، تصفیه کننده طبیعى 
خون نیز است، به راحتى از چغندر تازه یا آب چغندر در رژیم غذایى روزانه خود استفاده کنید.

با استفاده از 1 فنجان چغندر خرد شده یا رنده شده، 2 قاشق غذاخورى روغن زیتون و آب 
نصف یک لیمو، یک ساالد قوى براى پاکسازى کبد تهیه کنید همه مواد را مخلوط کنید و 

به مدت یک هفته هر روز، هر دو ساعت، دو قاشق از این ساالد بخورید.

آووکادو
آووکادو، حاوى مواد شیمیایى موثرى است که مى تواند آسیب کبدى را کاهش دهد، این 

میوه سرشار از گلوتاتیون، ترکیبى که کبد براى پاکسازى سموم مضر به آن نیاز دارد، است. 

براى چند ماه، هر هفته 1 یا 2 آووکادو بخورید، تا به رفع آسیب هاى کبدى کمک کنید.

سیب
یک ســیب در روز، راز سالمت 
کبد اســت. سیب سرشــار از 
پکتین، یک فیبر محلول است و 
مى تواند سموم سیستم گوارش 
و کلســترول خــون را کاهش 
دهد و هم چنین از کار زیاد کبد 

جلوگیرى مى کند.

چغند
یک چغندر نیز،

براى پاکسازى و بهبو
فالنوئید گیاهىو بتا کار
تحریک شود و بهبود یابد
خون نیز است، به راحتى از چغندر تازه یا آب چ

اهش ونر
دهد و هم چنین از کار زیاد کبد 

جلوگیرى مى کند.

ی ر کنید.شده و یا پودر سیر استفاده براى ارتقا دادن سالمت کبد، از سیر تازه به جاى سیر
3 حبه 3 تــا 2هر روز، 2

و سیر تازه بخورید
در پخت غذا نیز

از آن استفاده کنید
ا حتى مى توانید بعد
مشورت با پزشک
از مکمل هــا
سیر نیز استفا

کنید.

روز در آغاز براى پیشگیرى از ابتال بهر ر درو به عنوان یک آنتىو و درمانجذب مواد مفید
خانه

تى اکسیدان
آنتى اکسیدان اس  غنى از

ىکند. براى دفع چربى از ســلول هاى
توتها استفاده کنید.

لیم
اســتمیوه هاىلیمو یکــ
چرب
نوشـ
یک
مى توا
کبدچ
ا که لیمو سرشار نقشآنجا

د در 
وارش 
 بروکلى

Eولو چرب مانند ویتامینE
یدان مهم براى عملکرد کبد مى باشد. 

سیار مفید هستند خواهیم پرداخت.

کبد چربدن داشتهاکسیداناز
با اض
آ

ىب ب ر م ى
 بخورید

ى

 و
ب

وی
ى عملکرد کبد مى باش

و ب مقدارى عسل نیز به آنآبمیوه

ش دهد، این 
ارد، است. 

ک کنید.

برخى دارو ها تداخل داشته باشد.

ر
ــذاى مفید دیگر 

از شا نکه لا دل ه ت؛ ا د ک د لک ع د

در
ک غـ
ه

خواص برگ بـــــو

 غذاهاى کم کالرى بهترین روش براى کاهش وزن است. کالرى و کاهش وزن با یکدیگر نسبت معکوس دارند. 
هرچه کالرى بیشترى مصرف کنید، شانس کاهش وزن شما کاهش پیدا مى کند. بنابراین کاهش وزن با غذاهاى 
کم کالرى یکى از گزینه هاى مناسب براى کاهش وزن است. چرا که خوردن غذاى کم کالرى به هضم غذا کمک 

مى کند و به کاهش وزن منجر مى شود. غذاهاى کم کالرى منبع انرژى و مواد مغذى هستند.
متخصصان همیشه خوردن مقدار متعادلى از غذاهاى پرکالرى و کم کالرى را توصیه مى کنند، تا بدن وزن ثابت 
حفظ شود. در موارد چاقى و چندین عارضه پزشکى دیگر، پزشکان پیشنهاد مى کنند که غذاى پرکالرى را با غذاى 

کم کالرى جایگزین کنید. در این جا 5 غذاى کم کالرى براى کاهش وزن را معرفى مى کنیم.
اسفناج در هر 100 گرم حاوى 23 کالرى انرژى است. طبق یک مطالعه تحقیقاتى، زنانى که هر روز 5 گرم اسفناج 
مصرف مى کردند، 43 درصد کاهش وزن بیشترى داشتند. از آن جایى که اسفناج یک سبزى برگ دار فصلى است، 
باید به صورت مرتب در همان فصل بیشتر مصرف شود. به عالوه در طول سال هم باید تالش کنید تا از استفناج 

استفاده کنید.
پاپایا در هر 100 گرم 43 کالرى دارد. اگرچه بیشتر به عنوان ملین طبیعى اســتفاده مى شود. اما کالرى کم پاپایا 

ایده آل براى کاهش وزن تبدیل مى کند. چرا که مقدار زیادى فیبر دارد آن را بــه گزینه اى 
مدت طوالنى ترى ســیر نگه مى دارد. بنابراین دفعات گرسنگى که فــرد را براى 
و در نهایت منجر به مصرف کمتر کالرى در طول روز را کاهش مى دهد 

مى شود.
این سبزى در هر 

100 گرم 22 کالرى 
دارد. قــارچ منبع غنى 

ویتامین D اســت و کالرى 
کمتــرى دارد. همچنین حاوى 

سلنیوم است که یک آنتى اکسیدان 
قوى محسوب مى شود.

چغندر در هر 100 گرم 43 کالرى دارد 
که یکى از با ارزش ترین ســبزیجات 
است. به راحتى در آشپزخانه ها یافت 

مى شود. این سبزى قرمز رنگ مملو از 
آنتى اکسیدان است.

100 گرم خیار 15 کالــرى دارد. خیار به 
عنوان اولین انتخاب بــراى کاهش وزن 
اســت. هر رژیم کاهش وزن با یک کاسه 
خیار برش خورده شــروع مى شود. اغلب 

آب خیار کالرى کمترى دارد. خیار به راحتى در 
دسترس است و هزینه کمترى دارد. بر اساس 

گزارش ها، خیار داراى فالونوئیدها، ترى 
ترپن ها و لیگنان است. در واقع سرشار 

از آنتى اکسیدان هایى با خواص ضد 
التهابى و توانایى مبارزه با ســرطان 

هستند.

ش وزن 3 گرم 43 کالرى دارد. اگرچه بیشتر به عنوان ملین طبیعى اســتفاده مى شود. اما کالرى کم پاپایا  0پاپایا در هر 100
ایده آل براىکاهش وزن تبدیل مى کند. چرا که مقدار زیادى فیبر دارد آن را بــه گزینه اى 

مدت طوالنى ترى ســیر نگه مى دارد. بنابراین دفعات گرسنگىکه فــرد را براى 
و در نهایت منجر به مصرف کمتر کالرى در طول روزرا کاهش مى دهد 

مىشود.
این سبزى در هر 

2 گرم 22 کالرى  100
دارد. قــارچ منبع غنى 

Dویتامین D اســت و کالرى
کمتــرى دارد. همچنین حاوى 

سلنیوم است که یک آنتى اکسیدان 
قوى محسوب مى شود.

3 گرم43 کالرى دارد  0چغندر در هر100
که یکى از با ارزش ترین ســبزیجات 
است. به راحتى در آشپزخانه ها یافت 

مى شود. این سبزى قرمز رنگ مملو از 
آنتى اکسیدان است.

5 گرم خیار 15 کالــرى دارد. خیار به  100
عنوان اولین انتخاب بــراى کاهش وزن 
اســت. هر رژیمکاهش وزن با یک کاسه 
خیار برش خورده شــروع مى شود. اغلب 

ررر در آب خیار کالرى کمترى دارد. خیار به راحتى
دسترس است و هزینه کمترى دارد. بر اساس 
ىترى گزارش ها، خیار داراى فالونوئیدها، 

ترپن ها و لیگنان است. در واقع سرشار 
از آنتى اکسیدان هایى با خواص ضد 
التهابى و توانایى مبارزه با ســرطان 

هستند.

مک مى کن
LرولLDL را کاهش
ررررر در سیدان هاى موجود
ن کلسترول شده و به
این امر از تجمع پالك د.
ن ها جلوگیرى مى کند؛ و
که یکى از دالیل اصلى 

است، کاهش مى دهد.
ـت. یک گشادکننده 
ى خونى را شل مى کند، 

مى بخشــد و باعث تسکین 
شود. فشــار خون باال یک 

رنفر ى است که میلیون ها 
 تحت تاثیر قرار مى دهد

مشکالت قلبى عروقى 
ت سالمتى است. اگر از 

خون استفاده مى کنید، قبل از ر
 بو به مواد غذایى خود با پزشک 
مطمئن شوید که خطر تداخل  ید.
و وجود ندارد. پتاسیم بیش از حد 
ستفشــار خون را به زیر محدوده 

باعث خستگى، بى حسى،  کاهش دهد و
ـکالت تنفسى، درد  ش

رنگ و ظ

برگ بو برگ هایى هســتند که به دلیل خواص دارویى 
خود شناخته مى شــوند. آن ها از بدن ما در برابر استرس 

اکسیداتیو محافظت مى کنند.
برگ بو برگ هایى هســتند که به دلیل خواص دارویى 
خود شناخته مى شــوند. آن ها از بدن ما در برابر استرس 
اکســیداتیو محافظت مى کنند و براى مدیریت دیابت، 
بهبود ســالمت قلب و عروق، کاهش التهاب، کاهش 
مشکالت تنفسى و بهینه سازى هضم مفید است. برخى 

از خواص برگ بو براى سالمتى به شرح زیر است.
برگ بو براى معده و سیستم گوارش مفید است. ویتامین 
C، ویتامین A و سایر ترکیبات آنتى اکسیدانى برگ بو از 
سیستم گوارش در برابر آسیب رادیکال هاى آزاد محافظت 
مى کند. خطر ابتال به چندین سرطان مانند سرطان روده 
بزرگ، پانکراس، شکم و روده را کاهش مى دهد. فیبر هاى 
غذایى موجــود در برگ بو یک ملین طبیعى اســت که 
حرکات روده را بهبود مى بخشد؛ و به بهبود یبوست و سایر 
مشکالت گوارشى مانند درد شکم، گاز، نفخ و ... کمک 
مى کند. خواص ضد میکروبى برگ بو از دستگاه گوارش 
ما در برابر عفونت هاى باکتریایــى و قارچى محافظت 
مى کند و خطر زخم معده را کاهش مى دهد. همچنین در 
برابر اسهال موثر است، زیرا فیبر غذایى مایعات اضافى 
را از روده جذب مى کند. ســایر مواد مغذى مانند روى یا 
زینک، پتاسیم، آهن، مگنیزیم و ... در برگ بو نیز به هضم 

بهتر کمک مى کنند.
برگ بو حاوى چندین ترکیب ضد التهابى مانند ویتامین 
C، ویتامین A، پارتنولید و فیبر هاى غذایى و ... است. این 
ترکیبات باعث تسکین درد و التهاب ناشى از بیمارى هاى 
التهابى مانند آرتریت، روماتیسم، روماتوئید، نقرس، آسم و 
آسم برونش مى شوند. مصرف برگ بو و همچنین استفاده 
موضعى از عصاره برگ بو به تسکین درد و التهاب مفاصل 

دردناك یا نواحى تحت تاثیر آرتریت کمک مى کند.
برگ بو به دلیــل فراوانى مواد مغــذى ضرورى موجود 

مى کند. برگ بو حاوى پتاسیم اســت که فشار خون را 
تسکین مى دهد و خطر مشکالت قلبى عروقى را کاهش 
مى دهد. اسید کافئیک و روتین موجود در برگ بو نیز نقش 
مهمى در تقویت ســالمت قلب دارند. سایر مواد مغذى 
 B مانند روى، آهن، مگنیزیم، کلسیم و ویتامین هاى گروه
برگ بو نقش مهمى در بهبود سالمت قلب و عروق دارند.
استرس مدیریت نشده ممکن است به سالمت جسمى، 
ذهنى و عاطفى آسیب برســاند. مهم است که استرس 
را تحت کنترل داشته باشــید، برگ بو مى تواند در انجام 
همین کار کمک کند. لینالول، یــک مونوترپنوئید غیر 
حلقوى در بــرگ بو، هورمون هاى اســترس را در بدن 
کاهش مى دهد. این ماده در رایحه درمانى اســتفاده 
مى شود. آنتى اکسیدان هایى مانند ویتامین 
C و ترکیباتــى ماننــد تانن ها در 
برگ بو از سلول ها در برابر 
استرس اکسیداتیو محافظت 
مى کننــد. ویتامین هاى B و 
مگنیزیم موجــود در برگ بو 
اعصاب مــا را آرام مى کند 
و اســترس و اضطراب را 

کاهش مى دهد.
برگ بو به دلیل شاخص گلیسمى 
پایینى که دارد، قند را با ســرعت 
آهســته وارد جریــان خون 
مى کند. از افزایش ناگهانى 
ســطح قند خون جلوگیــرى مى کند و به 
مدیریت دیابت کمک مى کند. برگ بو سطح 
کلسترول HDL را در افراد مبتال به دیابت نوع 2 
افزایش مى دهد و سالمت آن ها را بهبود مى بخشد. اگر 
داروى دیابت مصرف مى کنید، تنها پس از مشــورت با 
پزشک، برگ بو را به غذاى خود اضافه کنید. مصرف برگ 
بو هنگام مصرف دارو هاى آرام بخش ممکن است باعث 

خواب آلودگى بیش از حد شود.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 0594 و 0595 و 0596 مورخه 1401/01/30 خانم فردوس صفیان فرزند غالمرضا 
در یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه و خانم الهه حقیقى نجف آبادى فرزند غالمرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و آقاى یوســف عبدالهى نیا فرزند ابوالقاسم در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 243  قسمتى از پالك شماره 3 و 4   فرعى از 47  اصلى 
واقع در قطعه9  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17 - 1318697/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/421

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 0747 مورخه 1401/02/05 آقاى یداهللا انتشارى نجف آبادى فرزند على در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 240/78 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 841  اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/03/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17 - 1319116/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

2/425/

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5846 مورخه 1400/11/09آقاى حمید رضا حاجى  على عسگر فرزند مرتضى در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 139/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 742  اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/03/2  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17 - 1320108/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

 2/427/

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1. برابر راى شماره 140160302177000060 مورخه 1401/02/01  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم خدیجه زمانى علویجه  
فرزند  قدمعلى بشماره شناسنامه 116  نجف آباد و شماره ملى 1091997561 در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 782 باقیمانده   فرعى که به پالك 4939 فرعى اصالح 
شده است  واقع در علویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 250/10  مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى على ناصرى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000040  مورخه 1401/01/27  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه قندهارى 
علویجه  فرزند على بشماره شناسنامه 10  نجف آباد و شماره ملى 1092085912  در ششدانگ 
یکباب خانه  قسمتى از پالك قسمتى از پالك 2150   فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 248/05  مترمربع انتقالى از مالک رسمى زینب شانظرى گرگابى محرز 

گردیده است.
3. برابر راى شماره 140160302177000004 مورخه 1401/01/08  هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا نظیفى   فرزند 
احمد  بشماره شناسنامه 580  اصفهان و شــماره ملى 1291067507  در ششدانگ یکباب خانه 
نیمه ساز  از پالك 783  فرعى واقع در علویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 907 
مترمربع انتقالى از مالک رسمى  قاسم صادقى و فاطمه صادقى و کبرى صادقى و نجمه صادقى و 

علیرضا صادقى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى و 
برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراء 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 ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقــدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به 
ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1401/03/17 

- 1319089/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت -نصراهللا علینقیان /2/434

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

شــماره: 140160302006001302- تاریخ: 1401/02/25 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000659 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم فرشته طاهرى اندانى 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 پاسخ 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 به موجب سند قطعى شماره 168469 مورخ 
1385/10/3 دفتر 73 و سند 182661 مورخ 1387/6/14 دفتر 73 و سند شماره 236083 مورخ 
1396/10/9 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت 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 فرشته طاهرى اندانى به شناسنامه شــماره 13689 کدملى 1142351726 صادره خمینى 
شهر فرزند براتعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/83 مترمربع پالك شماره 547/1 
فرعى که به 1655 فرعى تبدیل شده است از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید.  
شماال به طول 8/42 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
شرقا به طول 16/76 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 7/42 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا در دو قسمت که قسمت اول پخى شکل است به طول هاى 3/42 متر و 12/25 متر درب و 
دیواریست به کوچه  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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: 1401/03/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- 
م الف: 1319320 -  قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/442

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

شــماره: 140060302006008954- تاریخ: 1400/12/25 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006002064 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم بهمن کیماسى 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 پاسخ 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 به موجب سند شماره 112080 مورخ 1382/2/6 
دفتر 63 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت 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 بهمن کیماسى به شناسنامه شماره 1616 کدملى 4171201551 صادره فرزند عیسى در 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت به مساحت 180 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 
156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 9 متر دیوار و درب است به گذر 

شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 156 اصلى 
جنوبا به طول 9 متر دیوار است به باقیمانده پالك مذکور 
غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك مذکور 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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: 1401/03/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- 
م الف: 1319446 - عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره راه و شهرســازى - سعید حاج 

احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /2/444

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

شــماره: 140160302006001304- تاریخ: 1401/02/25 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001803 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا هوازاده جوآبادى 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 پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب ســند شــماره 64801 مورخ 
1399/11/29 دفترخانه 139 خمینى شــهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت 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 زهرا هوازاده جوآبادى به شناسنامه شماره 14436 کدملى 1140517740 
صادره فرزند صادق در ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 174/60 مترمربع پالك 
شماره 167 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 7/63 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 
شرقا به طول 23/38 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

جنویا به طول 7/56 متر دیواریست به باقیمانده 
غربا در دو قسمت اول به طول 19/08 متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم به طول 3/91 متر درب و 

دیواریست به گذر  
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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: 1401/03/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- 
م الف: 1319482 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/446

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

شماره: 140160302006001305 تاریخ: 1401/02/25 جلســه هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 

امضاءکنندگان زیر در وقت مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل و پرونده کالســه 
1400114402006001916 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم عابدى مبنى بر صدور ســند 
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 پاسخ 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 به موجب سند رسمى 13988 مورخ 1335/3/1 
دفترخانه 61 و سند شماره 13736 مورخ 1399/5/21 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى 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 مریم عابدى به شناسنامه شماره 20852 کدملى 
1140208071 صادره فرزند حسینعلى در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 183 مترمربع 
پالك شماره 559 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماال به طول 8/12 متر و 4/23 متر دیوار به دیوار 121/559

شرقا به طول 15/31 متر دیواریست به زمین مجاور پالك 121/559
جنوبا به طول 11/60 متر درب و دیواریست به بن بست 

غربا به طول 15/27 متر دیواریست به باقیمانده پالك 121/559
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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: 1401/03/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- 
م الف: 1319200 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/449

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 صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000671 مورخ 1401/01/24 داوود منصورى فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 4791 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1292576383 در ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى مخروبه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 164/23 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321338- رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/451

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 صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027000554 مورخ 1401/01/22 نواز روشنائى فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 76 صادره از شهرضا بشــماره ملى 1199783978 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10119 و 10120 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 86/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321441- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/453

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 صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001116 مورخ 1401/02/05 حسین ذوالفقارى فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 19 صادره از خور و بیابانک بشماره ملى 5409797221 در ششدانگ یک قطعه 
زمین و بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 27 فرعى از اصلى 15316 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مســاحت 202/76 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک 
رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 

1321539- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/455

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 صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000686 مورخ 1401/01/24 محمود عبدالهى سروى فرزند 
محمدعلى بشماره شناسنامه 11 صادره از اردکان بشماره ملى 4449805259 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11 فرعى از اصلى 10207 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 283/62 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/03/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/17- م الف: 1321701- رییس منطقه ثبت 
اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/457

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

شماره: 140060302006008910- تاریخ: 1400/12/23 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 230028 مورخ 
1394/8/19 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شــماره 34195 مورخ 1359/6/16 دفترخانه 63 
خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 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 ربابه عابدى اندانى 
به شناسنامه شماره 27 کدملى 1141583992 صادره خمینى شهر فرزند عبداله در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156/01 مترمربع پالك شماره 285 فرعى از 105 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 230028 مورخ 
1394/8/19 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شــماره 34195 مورخ 1359/6/16 دفترخانه 63 
خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 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 محمدحسین کاظمى 
اندانى به شناسنامه شماره 1130152235 کدملى 1130152235 صادره خمینى شهر فرزند رحیم 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 156/01 مترمربع پالك شماره 285 
فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/30 متر دیواریست به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 26/40 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 5/70 متر دیوار و درب است به شارع 

غربا به طول هاى 0/70 متر و 24/50 متر و 0/50 متر اول دیواریست به پالك باقیمانده دوم و سوم 
دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 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: 1401/03/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/01- 
م الف: 1329851 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر- سید امیرحسین حسن زاده / 3/216

فقدان سند مالکیت
آقاى کاظم عســگرى  فرزند محمد على به وکالت از طرف احمد خدابخشى دهقى فرزند رضا،   
باستناد دو   برگ استشهاد محلى که تحت شــماره 5134 - 1401/03/12 به تائید دفترخانه 24 
دهق رسیده است، مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ پالك شماره 1246 
فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 178  دفتر 22  امالك ذیل ثبت 
بنام ربابه اسدالهى دهقى  ثبت و سند صادر شده و  بعدا طى سند قطعى 36234 - 1401/01/20 
دفتر 182 علویجه به نامبرده ثبت شــده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن 
یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده اســت. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 
ســه شــنبه 1401/03/17 - 1330191/م الف - سرپرست ثبت اســناد و امالك مهردشت -

 نصراهللا علینقیان /3/223 

مزایده
اجراى احکام مدنى دادگســترى شهرستان خمینى شــهر در پرونده کالسه 9900046 له 

مجید شهابى 
علیه داریوش بیاتى به خواست مطالبه ى مبلغ 2,911,000,000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 

146,000,000 ریال بابت حق االجرا در نظر دارد اموال به شرح ذیل 
1) دستگاه سرند مکانیکى و طبقه ارتعاشى 5×501 مترى ساخت ایران 

 mm 10با ورق ST 52 ـ شاسى از جنس
 MO 40و جنس cm 140ـ شافت ویبراتور به طول

ـ دو عدد وزنه ى آن باالنس ریخته گرى داکتیو 
ـ شاسى محل نصب موتور (در حال حاضر بدون موتور و تابلو برق) 

 4TON ـ وزن کل
ـ قیمت 2,000,000,000 ریال معادل دویست میلیون تومان 

2) مخزن Hopper (قیمت فیدر) ساخت ایران به دهانه 1×2 مترى 
شاســى از جنس ST 52 داراى شاســى اصلى از جنس ورق 10 میلیمتر نصب شده روى 

تیرآهن 14
ـ واحد ایجاد لنگر ارتعاشى مکانیکى 

ـ مجموعه 8 عدد فنر معمولى 14 میلیمتر به ابعاد 4/8×4×4 
ـ بدون الکتروموتور و تابلو برق 

 5TON ـ وزن
ـ قیمت 1,450,000,000 ریال معادل یکصد و چهل و پنج میلیون تومان 

در مجموع قیمت پایه ى مزایده براى ردیف هاى یک و دو با توجه به شــرایط کنونى بازار و 
بررسى محصوالت مشابه برابر 3,450,000,000 ریال معادل سیصد و چهل و پنج میلیون 

تومان برآورد و اعالم مى گردد. 
که کارشناس رسمى دادگسترى ارزش آن را معادل 1,450,000,000,000 ارزیابى نموده را از 
طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه ى مزایده در تاریخ دوشنبه 1401/03/30 ساعت 9 در 
محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 
5 روز قبل از روز مزایده به نشانى خمینى شهر جوى آباد  خیابان شهید اشرفى پاسارگاد 130 
گاراژ اصفهان لوکس مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست 10 درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس 
و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید. در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه  هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر 
است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحوی ل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در 
مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شده در وجه اجراى احکام 
مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتتن اصل و کپى چک و اصل کارت ملى نیم ساعت 
قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و 
به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1330871 – مدیر 

و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – على حسن زاده /3/224

آگهى تغییرات
 شرکت راشا مشاوره لیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57402 و شناسه ملى 14006363476 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پژمان سرائى به شماره ملى 1284860231 و حسین احمدى به شماره ملى 1171265859 
و بهاره رفیعى راد به شــماره ملى 1290610371 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. حامد معقول شماره ملى 
1288245173 به سمت بازرس اصلى و محمد ودعى نائینى به شماره ملى 1249501547 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1327637)

آگهى تغییرات 
شرکت راشا مشاوره لیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57402 و شناسه ملى 14006363476 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پژمان سرائى به شماره ملى 1284860231 به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و حسین احمدى به شماره ملى 1171265859 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و بهاره رفیعى راد به شماره ملى 1290610371 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1327632)
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تاسیس
 موسسه غیر تجارى آموزشى مشاوره اى غیردولتى رئیسى افرند درتاریخ 1401/02/31 به شماره ثبت 6811 به شناسه ملى 14011158230 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. نام : آموزشى مشاوره اى غیردولتى رئیسى افرند موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :موسسه با هدف کمک به تامین و رفع تنگناها و کمبود فضاهاى آموزشى،گسترش فعالیت هاى آموزشى و 
پرورشى دانش آموزان کشور به منظور بهره گیرى از امکانات بالقوه مردم از طریق جلب مشارکت هاى مردمى بر اساس قانون تاسیس مدارس غیر دولتى مصوب 14 / 9 / 1395 مجلس شوراى اسالمى و با رعایت آیین 
نامه هاى اجرایى قانون مزبور و ضوابط و دستور العمل هاى مصوب وزارت آموزش و پرورش و مصوبات شوراى عالى آموزش و پرورش تشکیل شده است و اهم فعالیت هاى آن به قرار زیر خواهد بود: الف- تاسیس و راه 
اندازى و اداره ى مدارس غیر دولتى 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 کالس 
هاى تقویتى و آمادگى کنکور و ایجاد آموزشگاه هاى علمى و آزاد و تاسیس آموزشگاه هاى آموزش زبان هاى خارجى. ج-ارائه خدمات فرهنگى،آموزشى و پرورشى و ایجاد مراکز و اماکن ورزشى،تفریحى،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 فضاهاى مناسب جهت فعالیت هاى 
آموزشى وپرورشى با رعایت استاندارد هاى متداول و پس از تایید نوسازى و توسعه وتجهیز مدارس کشور و تهیه و تدارك امکانات و تجهیزات ضرورى و موردنیاز واحد هاى آموزشى و پرورشى از قبیل وسایل کمک آموزشى 
و تکنولوژى آموزشى و وسایل آزمایشگاهى و غیره. و-انجام کلیه فعالیت ها و ارائه خدمات در زمینه اعتال و تامین آموزش و پرورش کشور با تصویب و تایید وزات آموزش و پرورش و پس از طى تشریفات و مراحل قانونى 
و با رعایت جنبه هاى غیر دولتى در هر مورد و ضوابط و مقررات مربوطه. تبصره 1 - کلیه فعالیت هاى مؤسسه در مسایل آموزشى و پرورشى مصرحه در این اساسنامه تابع قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشى و 
پرورشى غیردولتى و آیین نامه 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 تأسیس مدرسه غیر دولتى 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.. به موجب مجوز از اداره کل وزارت آموزش و پرورش برابر با شماره مجوز 120/200511170385607 در 
تاریخ 1400/02/25در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خانه اصفهان ، خیابان 
غنچه ، خیابان گلخانه ، پالك 242 ، طبقه همکف کدپستى 8194849151 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى شاهین مداحیان به شماره ملى 1271371596 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى امیرحسین مداحیان به شــماره ملى 1272401995 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقاى سید پیمان معماریان به شماره ملى 1280930721 دارنده 10000 ریال سهم 
الشرکه خانم فریبا رئیسى نافچى به شماره ملى 1287861751 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه خانم شهربانو رئیسى نافچى به شماره ملى 1287885209 دارنده 950000 ریال سهم الشرکه خانم فریماه حسن 
زادگان به شماره ملى 1810316219 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى شاهین مداحیان به شماره ملى 1271371596 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرحسین مداحیان به 
شماره ملى 1272401995 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا رئیسى نافچى به شماره ملى 1287861751 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم شهربانو رئیسى نافچى به شماره ملى 1287885209 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم فریماه حسن زادگان به شماره ملى 1810316219 
به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى موسسه با امضاى مدیر عامل همراه با مهرموسسه معتبرمى باشد بازرسان آقاى سید 
پیمان معماریان به شماره ملى 1280930721 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 (1326929)

آگهى تغییرات
 شرکت اریســا تجارت آپادانا سهامى 
خاص به شماره ثبت 62618 و شناسه 
ملــى 14008430574 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رویا کنعانى به 
کدملى 1270435590 و فاطمه کنعانى 
تودشکى به کدملى 1270915851 و 
امید کنعانى کدملى 1293304832به 
عنوان اعضــاى هیئت مدیــره براى 
مدت دو سال واختر اسالمى به کدملى 
5659559042 و بهرام دوروشى به 
کدملى 1270306588 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1327579)

آگهى تغییرات
 شرکت سرما ســازان سپاهان سرد شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 55595 و 
شناســه ملى 14005583610 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : * موسســه ابتکار حساب آریا 
به شناســه ملى 10260655399 و فرهاد 
حبیبیان به کدملى 1271662744 به ترتیب 
بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1327618)

آگهى تغییرات
 شرکت تحقیق و توسعه مانا پرشیا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 34883 و شناســه ملى 
10840108782 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیــأت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است ضمنا در سمت اعضاى هیات 
مدیره تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1327607)

مرضیه غفاریان

شایعه بازگشــت برخى لژیونرهاى مطرح به لیگ برتر ایران که مدتهاست نقل محافل ورزشى شده با 
پیوستن علیرضا بیرانوند و مرتضى پورعلى گنجى به پرسپولیس رسماً کلید خورد. گلر شماره یک و مدافع 
تیم ملى ایران تنها ستاره هایى نیســتند که تصمیم گرفته اند در فصل جارى و در حالى که ملى پوشان، 
جام جهانى قطر را در پیش دارند در لیگ برتر کشورمان به فوتبال خود ادامه دهند. فرشید اسماعیلى، کاوه 
رضایى، على کریمى، محمد نادرى، پیام نیازمند، احمد نوراللهى و... هم جزو افرادى هستند که این روزها 

بحث درباره مقصد بعدى آنها به داغ ترین سوژه تجمع هاى فوتبالى تبدیل شده است. 
پیش بینى مى شود حدس و گمان ها در خصوص اکثر این بازیکن ها که بعضًا به تیم هاى سابق خود در 
ایران لینک مى شوند، تحقق یابد. این فوتبالیست ها که پیش از ترك ایران جزو ستاره هاى لیگ برتر 

بودند، شرایط خوبى در تیم هاى خود ندارند و حاال که رؤیاى پیشرفت در خارج از مرزهاى کشورمان 
را برباد رفته مى بینند مى خواهند به ایران برگردند تا شاید با بازى در لیگ برتر و بازگشت به روزهاى 

اوج حتى موفق شوند پیراهن تیم ملى را در جام جهانى به تن کنند. 
این آرزو دست نیافتنى نیست. حتى ممکن است همانطور که جام جهانى فرصتى براى لژیونرهاى 
موفق ایرانى است که با درخشش در این رقابت ها با پیشنهادات بزرگى از تیم هاى مطرح اروپایى 

مواجه شوند، این بازیکنان دیپورت شــده هم شانس آن را داشته باشند که با عملکرد خوب 
خود در ترکیب تیم ملى دیده شوند و مشتریان زیادى پیدا کنند. در این صورت این بار آنها 

قادر خواهند بود با انتخابى مناسب تر، آینده بهترى براى خود رقم بزنند، به شرط اینکه از 
گذشته درس گرفته باشند. 

اما در این بین،آنچه جبران پذیر نخواهد بود، فصلى است که آنها مى توانستند 
با درخشش پشت سر بگذارند ولى به راحتى از دســت دادند و همچنین

 ضربه اى که تیم هاى سابق این بازیکن ها با جدایى آنها متحمل شدند. 
بدتر از همه اینکه این قبیل اتفاقات اولین بار نیست که روى مى دهد و آخرین بار هم نخواهد بود. گویا 
درس عبرت در اینجا محلى از اعراب ندارد و این قصه سِر درازى دارد که معلوم نیست به کجا ختم خواهد 
شد. ضمن اینکه نباید از این نکته هم غافل شد که شاید راه براى بازگشت این قبیل بازیکنان همیشه باز 

باشد اما این مسیر براى همه به موفقیت دوباره ختم نخواهد شد...
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باشگاه سپاهان که در لیگ بیست و یکم نتوانست انتظارات 
را برآورده کند و در نهایت به رتبه ســوم جدول اکتفا کرد، 
قصد دارد فصل آینــده تغییراتى در جمع نفــرات خود و 
کادرفنى داشــته باشد و قرار اســت کادرفنى این تیم هم 
تغییراتى داشته باشد و تقویت شود. یکى از تغییرات سپاهان 
براى فصل آینده مربوط به مربى گلرها خواهد بود و به این 
منظور باشگاه قصد دارد با قطع همکارى با رحمان احمدى، 
از یک مربى گلرهاى خارجى در کادر خودش استفاده کند. 
گزینه سپاهانى ها براى این پســت، روى تاوارس، مربى 
گلرهاى پرتغالى سابق این باشگاه است که عملکرد قابل 
قبولى هم داشــته است. ســپاهان فصل گذشته در چهار 
چوب دروازه وضعیت مناســبى نداشــت و یکى از دالیل 
نتایج نه چندان خوب این تیم در فصلى که گذشــت این

 موضوع بود.

رسانه اماراتى از اولین خرید خارجى باشگاه اتحاد کلباء زیرنظر 
سرمربى سابق اســتقالل خبر داد. طبق اعالم این رسانه 
باشگاه اتحاد در آســتانه توافق نهایى با فلیپ کیچ هافبک 
سابق تیم ملى اسلواکى اســت. این بازیکن 31 ساله در تیم 
االتفاق عربستان بازى کرد و در فصل گذشته در 27 بازى، 5 
گل به ثمر رسانده و پاس گلى نداده است. فرهاد مجیدى به 
صورت رسمى هدایت تیم گمنام اتحاد کلباء امارات را برعهده 

گرفته تا در فصل آینده در لیگ امارات رقابت کند.

جدایى رحمان احمدى
 از سپاهان؟! 

مجیدى 
نرسیده خرید کرد
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بعد از قطعى شــدن جدایى فرهاد مجیدى از اســتقالل، 
مسئوالن این باشگاه با جواد نکونام وارد مذاکره شدند، ولى 
هنوز طرفین با یکدیگر به توافق نهایى دست پیدا نکرده اند. 
باشگاه استقالل پیشنهاد خود را به نکونام ارائه کرده و به این 
مربى 48 ساعت فرصت داده است تا پاسخ این پیشنهاد را 
بدهد. بر این اساس، اگر جواد نکونام پاسخ پیشنهاد استقالل 
را در این مدت ندهد از لیســت گزینه هــاى این تیم خارج 
خواهد شد. نکونام تنها گزینه مدیران استقالل نیست و آنها 
چند گزینه دیگر هم دارند که در صورت منتفى شدن حضور 

نکونام در استقالل، با دیگر گزینه ها مذاکره خواهد شد.

تیم ملى فوتبال ولز شب گذشــته در دیدار پلى آف اروپا به 
مصاف اوکراین رفت و با نتیجه یک بــر صفر به پیروزى 
رســید. گل پیروزى ولز را گرت بیل کاپیتــان تیم به ثمر 
رساند. سایت «فیفا» با انتشــار طراحى جالب به تیم ملى 
ولز به جام جهانى بعد از 64 سال خوش آمد گفت و نوشت: 
«پس از 64 سال انتظار... ولز به جام جهانى بازگشت!  آنها 
به چند چهره آشــنا در گروه B ملحق خواهند شد!»پوستر 
فیفا با حضور گرت بیل با پرچم ولز اســت که قرار اســت 
با ستاره هاى گروه دوم یعنى ســردار آزمون ستاره ایران، 
هرى کین کاپیتان انگلیس و پولیشــیچ ســتاره آمریکا 

رقابت کند.

مهلت 48 ساعته
به جواد نکونام

رقابت بیل
 با آزمون، سوژه فیفا شد

 آخر و عاقبت لژیونرهاى دیپورت شده 

راه براى بازگشت 
همیشه باز است اما...

تهاست نقل محافل ورزشى شده با 
ماً کلید خورد. گلر شماره یک و مدافع 
صل جارى و در حالى که ملى پوشان، 
د ادامه دهند. فرشید اسماعیلى، کاوه 
هم جزو افرادى هستند که این روزها 

تبدیل شده است. 
ها که بعضًا به تیم هاى سابق خود در 
ك ایران جزو ستاره هاى لیگ برتر 
ت در خارج از مرزهاى کشورمان
لیگ برتر و بازگشت به روزهاى 

نى فرصتى براى لژیونرهاى 
ى از تیم هاى مطرح اروپایى 

شند که با عملکرد خوب 
ین صورت این بار آنها 

نند، به شرطاینکه از

وانستند 
چنین

شدند. 
هد و آخرین بار هم نخواهد بود. گویا 
 که معلوم نیست به کجا ختم خواهد 
گشت این قبیل بازیکنان همیشه باز 

پورت شده 

گشت 
ت اما...

احتمال حضور همسر بازیکن پر سر و صداى فصل نقل و انتقاالت 
در تهران شایعه پرسپولیسى شدن مدافع سپاهان را بیش از گذشته 

تقویت خواهد کرد.
بحث حضور دانیال اسماعیلى فر در پرســپولیس از حدود دو سال 
پیش مطرح شد اما این بازیکن که حتى آن زمان با سرخپوشان به 
توافق هم رسیده بود، درنهایت به سپاهان اصفهان رفت تا پروژه 

حضورش در این تیم تهرانى منتفى شود. با این همه 
اما یحیى گل محمدى همچنان خواهان جذب 

این بازیکن اســت تا اســماعیلى فر بتواند 
پیراهن سرخ پرسپولیس را بر تن کند.

در روزهاى اخیــر، صحبت هایى مبنى بر 
توافق پرســپولیس با اســماعیلى فر در 
رسانه ها مطرح شــد، اما پس از حواشى 
به وجود آمده درباره رامین رضائیان، این 

بازیکن روز گذشته در صفحه شخصى خود 
متنى منتشــر کرد مبنى بر اینکه جز با باشگاه 

سپاهان با هیچ باشگاه دیگرى مذاکره نکرده است 
و این در حالى اســت که مذاکراتى بین او و 

پرسپولیس صورت گرفته بود، اما اینکه 
اسماعیلى فر چرا دست به تکذیب زده 
بود، موضوعى اســت که به حواشى 
ایجاد شده در خصوص رامین رضائیان 

برمى گشت.
با ایــن همه به نظر مى رســد موضوع 
انتقال دانیال اسماعیلى فر به پرسپولیس 

در مراحل پایانى قــرار دارد و اگر اتفاق 

خاصى رخ ندهد، این بازیکن باالخــره در تیم نایب قهرمان دوره 
اخیر لیگ برتر زیر نظر گل محمدى کار خواهد کرد. این در حالى 
است که باشگاه ســپاهان هم تمایل دارد تا اسماعیلى فر را در تیم 
خود نگه دارد، اما احتمال حضور این بازیکن در پرسپولیس بسیار 

بیشتر از ماندن او در سپاهان به حساب مى آید.
از طرف دیگر، ندا چمالنیان همسر دانیال اسماعیلى فر که بازیکن 
تیم والیبال زنــان ذوب آهن بوده، به احتمال فــراوان در فصل 
آینده لیگ بانوان راهى تیم ســایپا خواهد شــد که این 
موضوع مى تواند بحث حضور اســماعیلى فر در تهران 
را به واقعیت نزدیک کند. همســر اســماعیلى فر که 
از بازیکنان مطرح والیبال بانوان به حســاب مى آید، 
احتماال فصل آینده در تهران حضور خواهد داشت 
تا همچون همســرش حضور در تیمــى تهرانى را 

تجربه کند.
این گمانه زنى ها در حالى اســت که چمالنیان مدعى 

است فعال تیم آینده خود را انتخاب نکرده است. 
با این همه از آنجایى که فصل نقل و انتقاالت 
اما و اگرهاى زیادى دارد، باید منتظر 
ماند و دید که آیا اســماعیلى فر 
باالخره پاى قرارداد با باشگاه 
پرسپولیس خواهد نشست 
و آن را امضــا مى کند یا 
اینکه یک اتفاق غیرقابل 
پیش بینى باز هم مانع از 
این انتقال جذاب خواهد 

شد.

آینده دانیال در گرو تصمیم همسر والیبالیستش؟

به جز دو مهاجم اصلى تیم ملى که با تقریب باالیى 
حضورشان در ترکیب قطعى است، در بقیه پست ها 

رقابت تنگاتنگى تا آخرین روز ادامه خواهد داشت.
یکــى از جذاب ترین و نزدیک تریــن رقابت هاى 
بازیکنان تیم ملى براى تصاحب جایگاه به عنوان 
یکى از وینگرها اســت . جایى که على قلى زاده، 
مهدى ترابــى، علیرضا جهانبخش، امیرحســین 
حسین زاده و سعید صادقى در این اردو براى بدست 

آوردن اعتماد اسکوچیچ تالش مى کنند.
هرچند علیرضا جهانبخش با ســابقه درخشانش 
در تیم ملى و البته آمادگى بــاالى خودش در تیم 
باشــگاهى احتماال یکى از مــردان اصلى دراگان 
خواهد بود، اما این موضوع دلیلى بر آسان گیرى او 

در تمرینات نیست.
مهدى ترابى هم به عنوان دومین پاسور برتر لیگ 
و البته عقبه بیش از 30 بازى ملى در هفت ســال 
گذشته این اعتمادبنفس را پیدا کرده تا براى قرار 

گرفتن در ترکیب تیم ملى حسابى بجنگد.
در نهایت بیــرون ماندن بازیکنانــى چون محمد 
محبى، مهدى قایــدى و البته ســامان قدوس و 
وحید امیرى هم باعث نشده از جذابیت هاى رقابت 

وینگرها در تیم ملى کاسته شود.

باشگاه سپاهان قصد دارد براى حفظ یکى از مهم ترین ســتاره هاى خود، با یک پیشنهاد نجومى 
«یاسین سلمانى» را براى تمدید قرارداد راضى کند. بر اساس اخبار رسیده از اصفهان مسئوالن این باشگاه 
به سلمانى که از لیگ برتر پرتغال پیشنهاد رسمى هم دارد، براى تمدید قرارداد به مدت دو فصل، پیشنهاد 

عجیب میلیاردى داده اند. پیشنهادى که شاید باعث شود سلمانى قید حضور در لیگ پرتغال را بزند.
در این بین گفته مى شود باشگاه هاى پرسپولیس و استقالل هم به جذب این ستاره ملى پوش تمایل دارند 

اما با توجه به پیشنهاد نجومى سپاهانى ها بعید است بتوانند او را به تهران بکشانند.

اوج رقابت
 بین وینگرهاى تیم ملى

سپاهان 
سلمانى را

 حفظ مى کند 

 تمرینات تیم ملى ایران در دوحه قطر در حالى این روزها دنبال مى شــود که اسکوچیچ در کنار 
کارهاى بدنسازى و کار با توپ بازیکنان، تمرین پنالتى را هم در نظر گرفته و شرایطى فراهم کرده 
تا پنالتى زن ها به صف شوند و به نوبت پشت توپ قرار بگیرند و ضربات خود را تبدیل به گل کنند.
در همین زمینه اسکوچیچ از هر چهار دروازه بان خود (امیر عابدزاده، علیرضا بیرانوند، سیدحسین 
حسینى و سیدپیام نیازمند) استفاده کرد تا در کنار مشخص کردن پنالتى زن ها، شرایط گلرهاى 

خود را هم در این مواقع بسنجد.
در اردوى فعلى تیم ملى کریم انصارى فرد، پنالتى زن ایران در جام جهانى 2018 دعوت نشــده 

است. در تمرین یکشنبه شب احسان حاج صفى، علیرضا جهانبخش، مهدى طارمى، على علیپور، سعید 
عزت اللهى و ... ازجمله نفراتى بودند که در موقعیت زدن پنالتى قرار گرفتند که تقریبا همه آنها ضربات خود را تبدیل 

به گل کردند و هر چهار گلر تیم ملى را ناکام گذاشتند، اما در این بین یک  نفر پنالتى هاى بهتر و مطمئن ترى زد.
مهدى طارمى در این تمرین، تمام پنالتى هاى خود را به بهترین و دقیق ترین شکل ممکن تبدیل به گل کرد و در تقابل 

با چهار گلر ایران، توپ را به تور چسباند تا نشان بدهد در کنار تخصص در گرفتن پنالتى، در زدن پنالتى هم تبحر ویژه اى 
پیدا کرده و مى تواند گزینه مطمئنى در جام جهانى 2022 باشد.

طارمى در فصل گذشته لیگ برتر پرتغال 5 پنالتى به دست آورد، اما از مجموع 20 گل زده خود در این رقابت ها، 6 پنالتى از 
7 پنالتى را تبدیل به گل کرد و در کنار آن، یک پنالتى هم در لیگ اروپا گرفت و موفق به گلزنى شد و یک پنالتى هم در سوپر 

کاپ پرتغال برابر بنفیکا به دست آورد.
حاال با این شرایط و گل کردن 7 ضربه پنالتى در فصل اخیر با پیراهن پورتو و همچنین نمایشى که طارمى در تمرینات تیم ملى 
داشته، بعید نیست اسکوچیچ او را جلوتر از نفراتى مثل احسان حاج صفى که در مقدماتى جام جهانى پنالتى خود را تبدیل به گل 

کردند، در جام جهانى به عنوان پنالتى زن انتخاب کند.

طارمى؛ پنالتى زن اول ایران در جام جهانى

و ى م ر ر و

نج شنهاد ک ا د خ ها تا ن

چدر کنار
هم کرده 
ل کنند.
دحسین 
رهاى

 نشــده 
ى علیپور، سعید 

آنها ضربات خود را تبدیل
هتر و مطمئن ترى زد.

 تبدیل به گل کرد و در تقابل 
 در زدن پنالتىهم تبحرویژه اى

6ه خود در این رقابت ها، 6 پنالتى از
گلزنى شد و یک پنالتى هم در سوپر 

ایشى که طارمى در تمرینات تیم ملى 
جام جهانى پنالتى خود را تبدیل به گل 

هانى

هرانى منتفى شود. با این همه 
همچنان خواهان جذب 

ســماعیلى فر بتواند 
س را بر تن کند.

حبت هایى مبنى بر 
ســماعیلى فر در 
ما پس از حواشى

ین رضائیان، این 
صفحه شخصى خود 

ى بر اینکه جز با باشگاه 
یگرى مذاکره نکرده است 

که مذاکراتى بین او و 
فته بود، اما اینکه 
 به تکذیب زده 
که به حواشى

رامین رضائیان 

 رســد موضوع
فر به پرسپولیس 

ر دارد و اگر اتفاق 

تیم والیبال زنــان ذوب آهن بوده، به احتمال فـ
آینده لیگ بانوان راهى تیم ســایپا خواه
موضوع مى تواند بحث حضور اســماع
را به واقعیت نزدیک کند. همســر اس
ح از بازیکنان مطرح والیبال بانوان به
احتماال فصل آینده در تهران حض
در ت تا همچون همســرش حضور

تجربه کند.
چ این گمانه زنى ها در حالى اســت که
است فعال تیم آینده خود را انتخاب
با این همه از آنجایى که فص
و اگرهاى زیادى اما
ماند و دید که آی
باالخره پاى

پرسپولیس
و آن را ا

اینکه یک
پیش بین
این انتق

شد.
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آدرسمتراژمدرك مالکیتعنوانردیف
بلوار شهید فهمیده46/95عادىپالك تجارى1
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نشســت خبــرى پانزدهمیــن نمایشــگاه 
تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، 
ماشــین آالت و صنایع وابســته بــا حضور 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
استان اصفهان و رؤساى تشکل هاى تخصصى 

حوزه طال برگزار شد. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان در ایــن نشســت، برپایى 
پانزدهمین نمایشــگاه تخصصى طال، فلزات 
گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع 
وابسته را نوعى ترجمه اقتصاد مقاومتى دانست 
و گفت: امســال علیرغم همه مشــکالت و 
تحریم ها این نمایشگاه از نظر حجم و کیفیت 
نسبت به دوره هاى گذشته بسیار بهبود یافته و 

این همان معناى خواستن توانستن مى باشد. 
علیرضا مرتضــوى افزود: در این نمایشــگاه از 
توانمندى ها و توانمندســازى جوانان و نمایش 
آن بــه تجــار داخلــى و خارجــى بهره گیرى 
مى شود که این مهم توسعه پایدار را به همراه دارد. 
وى با بیــان اینکه در این نمایشــگاه نگاه ما 
اشتغال دانش بنیان اســت، گفت: هیئت هاى 
مختلفى از کشورهاى مختلف از جمله آفریقا 
از این نمایشگاه بازدید خواهند داشت. البته ما 
در بخش دانش بنیان در زمینه اشتغال افزایش 

داشته تا تبدیل به ثروت شود. 
■■■

برگزارکننده پانزدهمین نمایشگاه تخصصى 
طال، فلزات گرانبها، گوهرســنگ ها، 

ماشین آالت و صنایع وابسته هم با خیرمقدم به 
اصحاب رسانه، به تشریح مسائل و مشکالت 
برپایى این نمایشــگاه پرداخت و گفت: این 
نمایشگاه از هیجدهم تا بیست و یکم خردادماه 
سال جارى هر روز از ساعت 11 صبح تا 8 شب 

پذیراى بازدیدکنندگان مى باشد. 
حسین سیدمعلمى افزود: در این نمایشگاه 130 
مشارکت کننده از اســتان هاى اصفهان، یزد، 
مشــهد، تبریز و... محصوالت خود را در 120 

غرفه به نمایش درآورده اند. 
وى با بیان اینکه اصفهــان پایتخت صنعت 
طالى کشــور و حتى خاورمیانه اســت ادامه 
داد: پس از چندین سال، ما مشارکت کننده از 
کشورهاى خارجى در این نمایشگاه داشته ایم 
و امسال براى اولین بار پاویون در فضایى بالغ 
بر 900 مترمربع براى کســانى که اولین بار به 
این کار مبادرت کرده اند تحت عنوان اولین ها 

برپا کرده ایم. 
برگزارکننده پانزدهمین نمایشگاه تخصصى 
طــال، فلــزات گرانبهــا، گوهرســنگ ها، 
ماشین آالت و صنایع وابسته مى گوید: اصفهان 
در ماشین ســازى طال هم قطب کشور بوده و 
اگر تحریم ها برداشته شود ما قطعاً رقیب بسیار 
سرسختى براى دیگر کشورها خواهیم بود. البته 
در این راستا ما خودتحریمى هم داریم که سعى 

شده تا مشکالت مرتفع شود. 
ســیدمعلمى گفت: کمک به رونق و مبادالت 
بین المللى و یافتن جایگاه اصلى این هنر صنعت 
در ســهم صادرات غیرنفتى و کمک به یافتن 
بازارهاى فراملى در کشــورهاى 

همســایه، آموزش کلیه متقاضیان به منظور 
ورود به بازارهاى جهانى، یافتن سرمایه گذاران 
خارجى جهت ارتقاى ســطح کیفى این هنر 
صنعت و... از اهداف نمایشگاه به شمار مى رود. 
وى با اشــاره به اینکه این نمایشگاه در سالن 
امیرکبیر شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى 
اســتان اصفهان بــه عنــوان مدرن ترین و 
استانداردترین سالن نمایشــگاهى ایران برپا 
خواهد شد افزود: حضور بیش از 70 درصدى 
تولیدکنندگان ماشــین آالت ســاخت طال و 
جواهر این استان، قرارگرفتن استان اصفهان 
در مرکز کشــور، سابقه 14ســاله برپایى این 

نمایشــگاه، برگزارى میــز تخصصى طال و 
جواهرات همزمان با برپایى نمایشــگاه و... را 
باید از مزیت هاى رقابتى این نمایشگاه برشمرد. 
ســیدمعلمى مى گویــد: باتوجه بــه حضور 
ماشین ســازان طــال و تجمــع حــدود 70 
درصدى ماشین سازان ســاخت جواهرات در 
اســتان اصفهان و تولید بیش از 90 درصد از 
ماشین آالت طالسازى کشــور در این استان، 
رویکرد برگزارى نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، 
گوهرسنگ ها، ماشــین آالت و صنایع وابسته 
در شهر اصفهان نسبت به ســایر نقاط کشور 

متفاوت است. 

■■■
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال و جواهر اســتان اصفهان نیز پانزدهمین 
نمایشــگاه تخصصى طال، فلــزات گرانبها، 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته را 
بزرگ ترین نمایشگاه ایران و منطقه خواند که 

در اصفهان برگزار مى شود. 
محســن طالمینایــى افــزود: امســال در 
این نمایشــگاه، انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال و جواهر اســتان اصفهان 
غرفه اى براى طراحــان و هنرمندان و عالقه 
مندان به این حیطه در ســطح کشــور در این 

نمایشگاه اختصاص داده  است. وى ادامه داد: 
ما غرفه اى به طراحان و هنرمندان جوان حیطه 
طال و جواهر اختصاص داده ایــم تا بتوانند با 
بهره گیــرى از تجارب پیشکســوتان، خود با 
عزم راسخ وارد این کار شده و بدینسان اشتغال 

ایجاد شود. 
وى ادامه داد: هیجدهم خردادماه سال جارى 
میز کشــورى طال در اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان برگزار خواهد شد. 
طالمینایى تحریم را مهمترین مشــکل این 
صنف برشمرد و گفت: اگر تحریم ها برداشته 
شــود ما مى توانیم با تمام قوا وارد بازار جهانى 
شــویم. البته هم اکنــون نیز مــا در انجمن 
تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اســتان اصفهان 180 عضو داریم که 120 نفر 
آنان را بانوان و 60 نفر را برادران تحصیل کرده 
تشــکیل مى دهند. این درحالى  اســت که ما 
در تولید و ساخت ماشــین آالت در کشور اول 

هستیم. 
وى با بیان اینکــه برخى قوانیــن گمرکى و 
مالیاتى هم از مشکالت ماست اظهار امیدوارى 
کرد این مشــکالت داخلى به زودى برطرف 

شود. 
■■■

نایب رئیس انجمــن تولیدکننــدگان طال و 
جواهر استان اصفهان هم در جمع خبرنگاران 
گفــت: غرفه بندى در پانزدهمین نمایشــگاه 
تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، 
ماشین آالت و صنایع وابســته بیشتر از تهران 
بوده و این نشان از شــکوه و عظمت طال در 

کشور است. 
محمدرضا خســروى با اشــاره به کلنگزنى 
شهرك طال در آینده نزدیک در اصفهان و پس 
از آن در طى دو ســال به بهره بردارى رساندن 
آن، گفت: جانمایى شــهرك طال در اصفهان 
انجام شده و قرار اســت کلنگزنى آن صورت 
گیرد که اگر این اقدام انجام شود پس از دو سال 
ما شاهد بهره بردارى شهرك طال در اصفهان 

خواهیم بود. 
وى در پاسخ به سئوالى در زمینه قاچاق طال هم 
گفت: ما در اصفهان قاچاق طال نداریم. البته در 
دو سال گذشته تخلفاتى بوده که با آن برخورد 
الزم صورت پذیرفت و کارگاه هاى طالسازى 
در میدان امام(ره) و... استانداردســازى شده 

است.
نایب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان طال و جواهر اســتان اصفهان 
این را هم گفت که در روز هیجدهم خردادماه 
سال جارى اشک زاینده رود که با 15 گرم ساخته 
شد و بیانگر خشکى زاینده رود است و به صورت 
ِست ساخته شــد به پاس اینکه صنف طال در 
کنار کشاورزان که زاینده رود را خشک مى بینند 
است، در این نمایشگاه، به نمایش درمى آید که 
براى بازدیدکنندگان مى تواند بسیار جالب باشد. 
خسروى مى گوید: ســال 91، صادرات طال و 
جواهر از گمرك اصفهان به دیگر کشورها 800 
میلیون دالر بوده که این میزان در سال گذشته 
به 300 میلیون دالر کاهش یافته است و این 
نشــان مى دهد که بخاطر تحریم کشورهاى 

خارجى از معامالت طال با ما ترس دارند. 

در نشست خبرى نمایشگاه تخصصى طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته عنوان شد؛

اصفهان پایتخت صنعت طالى کشور و حتى خاورمیانه است
ساسان اکبرزاده

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان اعالم 
کرد: 10 هزار هکتار از باغ هاى استان، امسال در معرض 
تنش آبى قرار دارد که رســیدگى به آنها براى جلوگیرى 

از خشک شدن در اولویت اقدامات ما قرار گرفته است.
احمدرضا رییــس زاده با بیان اینکه مســاحت باغ هاى 
استان اصفهان 85 هزار و 400 هکتار است، افزود: سال 
قبل حدود 40 هزار هکتار معادل نیمى از آنها با تنش آبى 

روبه رو بود اما این چالش امسال کاهش یافته است.
وى اضافه کرد: در ســال 1400 وضعیت خشکسالى تا 
حدى پیش رفت که براى نجات درختان، آبیارى سیار در 
چند نوبت انجام گرفت، اما امسال با توجه به برنامه ریزى 
براى تخصیص آب از رودخانــه زاینده رود در نوبت هاى 

مختلف، خطر نابودى باغ ها کاهش یافت.
رییس زاده با اشاره به به تداوم خشکسالى در استان و بهار 

کم بارش سال جارى تصریح کرد: از همین رو توسعه باغ 
نخواهیم داشت اما حفظ باغ هاى موجود استان اهمیت 

باالیى دارد و بطور جدى این کار  دنبال خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: عملیات اصالح باغ، بهبود کیفیت 
محصوالت و اقداماتى که سبب افزایش بهره ورى و تولید 
مى شود از دیگر برنامه هایى است که در ماه هاى پیش رو 

دنبال خواهیم کرد.

10 هزار هکتار از باغ هاى اصفهان تشنه است

شرکت فوالد مبارکه در راســتاى تحقق شعار جهانى 
محیط زیســت در ســال 2022، «تنها یک زمین»، به 
دنبال تغییر سیســتم هاى اجتماعى و اقتصادى خود در 
جهت بهبود رابطه با طبیعت و درك ارزش آن اســت و 
طى 3 دهه فعالیت خود، گام هاى ارزشمندى در حفاظت 
از محیط زیست برداشته و سرمایه گذارى هاى کالنى در 

این راستا انجام داده است.
واحد محیط زیست شرکت فوالد مبارکه ذى نفعان خود 
شــامل آیندگان، جامعه، کارکنان و نهادهاى قانونى را 
بخش اصلى فلســفه وجودى خود مى داند و در جهت 
تحقق اهداف خود، تالش مى کند با پیش بینى، شناسایى 

و درك نیازها و انتظاراتشــان و فراتر رفتــن از آن ها، 
ارزش آفرینى کند و تجربه خوشایندى براى ایشان فراهم 
آورد. این سازمان با ذى نفعان خود روابطى پایدار مبتنى 

بر گشودگى، شــفافیت و احترام متقابل برقرار مى کند 
و همواره تجربه ها و برداشــت هاى آن ها را پایش کرده 
و به هرگونه بازخوردى، به طور سریع و اثربخش پاسخ 
مى دهد. شــرکت فوالد مبارکه ضمن گرامیداشت روز 
جهانى محیط زیست، بر ایجاد تغییرات متحول کننده از 
طریق سیاست ها و انتخاب هاى ویژه به سمت صنعت 
پاك تر و ســبزتر تالش مى کند. این در حالى است که 
در طى ســه دهه فعالیت خود، گام هاى ارزشمندى در 
حفاظت از محیط زیست برداشته و سرمایه گذارى هاى 
کالنى (بالغ بر یــک میلیارد دالر) در این راســتا انجام 

داده است.

فوالد مبارکه، نماد صنعت سبز کشور


