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سخنگوى وزارت آموزش سخنگوى وزارت آموزش 
و پرورش:و پرورش:

اجبارى براى اجبارى براى 
واکسیناسیون واکسیناسیون 
دانش آموزان دانش آموزان 

نیستنیست
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فقط هم تشویق به ازدواج 
کافى نیست

کیسه هاى خالى از مالیات
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بوى نامطلوب بى اعتبارى
3

د، مثل درد اجاره خانه

راه کاهش آلودگى هاى 
زیست محیطى در حنا 

پاسخگو نبودن 
زیرساخت هاى ارتباطى

 خورو بیابانک

3

3

     

روغن بادام و 
خواص شگفت 

انگیز آن

رهن هاى میلیارد تومانى
3
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ماجراى کشف 
اجساد حلق آویز 
شده یک خانواده 

در نجف آباد

روغن بادام منبع غنى از ویتامیــن و مواد معدنى همچون 
ویتامین E و D، کلســیم، منیزیم و پتاسیم است و به دلیل 
دارا بودن منگنز، ریبوفالوین و مس سبب تولید انرژى در 

بدن مى شود. فیبر موجود در این روغن باعث حرکت غذا 
در روده بزرگ و جلوگیرى از سرطان آن مى شود...

عصر روز جمعه 17 تیرماه با استشمام بوى تعفن 
در محل منزلى در نجف آباد جســد پنــج نفر از 
اعضاى یک خانواده کشف شــد. پایگاه اطالع 
رسانى «رکنا» پیش از ظهر روز شنبه این خبر را 
منتشر کرد و نوشت اجساد حلق آویز شده پنج نفر 
از اعضاى یک خانواده بوده اند. «رکنا» نوشت که 
عصر روز جمعه 17 تیرماه جسد یک زن، دو دختر، 

یک پسر جوان و یک کودك...

نگرانى از افزایش فست فودى هاى چهارباغ نگرانى از افزایش فست فودى هاى چهارباغ 
معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان: یکى از مواردىمعاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان: یکى از مواردى

 که شاهد تخلف آنها در حوزه سالمت محیط هستیم، مکان هاى فروش فست فود است  که شاهد تخلف آنها در حوزه سالمت محیط هستیم، مکان هاى فروش فست فود است 
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باال و پایین اجاره بهاى این روزها در باال و پایین شهر

شاگرد رحمتى 
چگونه طالیى پوش شد

ســتاره و وینگر آلومینیوم اراك با عقد قراردادى رسمًا به جمع طالیى 
پوشان اصفهان پیوست. محمد على نژاد در سالیان اخیر یکى از ستاره هاى 
آلومینیوم اراك بوده که نقش زیادى در صعودشان به لیگ برتر داشت و 
پس از آن هم در دو مقطع مختلف براى این تیم به میدان رفت و یکى از 

بهترین هاى تیمش بود...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

همان آش
 و همان کاسه

پیامد نزاع مجازى
 ملى پوشان در آستانه جام جهانى

مطالعه روى 72 ُگسل درشعاع  100کیلومترى اصفهان
میزان فعالیت هاى لرزه اى در شهر اصفهان نسبت به بسیارى از شهرهاى دیگر استان،

 کمتر است اما هیچ چیز به طور 100 درصد ُمنتفى نیست
3
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مورایس و سپاهان به مورایس و سپاهان به 
دنبال جذب ستاره هاى 

خارجى

با کاالبرگ چه کاالهایى و چگونه مى توان خرید؟  8 نوع برنامه اندرویدى که باید از گوشى خود حذف کنید جهان نما اصفهان در وضعیت زرد قرار گرفتتکنولوژى بدن ما به چقدر آب نیاز دارد؟ استان سالمت

 درمجمع عمومى عادى سالیانه شرکت نفت سپاهان به ازاى هر سهم 60 تومان 
سود نقدى تقسیم شد که این رقم 98 درصد سود سال 1400 این شرکت بود.

 به گزارش روابط عمومى نفت سپاهان مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت نفت 
سپاهان روز چهارشنبه 15 تیر ماه در محل هتل ارم برگزار شد. در این مجمع که 
با استقبال خوب سهامداران همراه بود، بعد از تصویب صورت هاى مالى به ازاى 

هر سهم 60 تومان سود نقدى تقسیم شد.
مدیرعامل نفت ســپاهان در حاشــیه  این مجمــع به خبرنــگاران گفت: با 
برنامه ریزى هاى هدفمند مبتنى بر آینده پژوهى و سیاستگذارى هاى اتخاذ شده 
براى سال جارى، نفت ســپاهان با قابلیت تولید 720 هزار تن انواع روغن هاى 
بنزین، موتورى و صنعتى در کشــور از نظر تولید کمى و کیفى روند صعودى را 

به خود گرفته است.

70 درصد تولیدات شــرکت نفت سپاهان به بازارهاى هدف 
صادر مى شود

محمدامیر نیکوهمت با تأکید بر اینکه ارتقاى توان رقابتى و تولید صادرات محور 
با هدف ارزآورى بیشتر، از هدف گذارى هاى مهم ماست، تصریح کرد: اکنون 70 
درصد از تولیدات سپاهان به بازارهاى هدف صادر مى شود؛ ضمن اینکه با ارتقاى 

توان رقابتى توانسته ایم قراردادهاى خوبى با کشورهاى اروپایى منعقد کنیم.
وى با بیان اینکه نفت ســپاهان به عنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمین کننده 
روغن پایه گروه یک در خاورمیانه، ظرفیت باالیى براى اجرا و پیشبرد پروژه هاى 
ســرمایه اى و ارزآورى براى کشــور دارد، از اجراى سیاستگذارى هاى جدید 
میان مدت و بلندمدت این شرکت با هدف ارزآورى بیشتر براى کشور خبر داد و 
کاهش خام فروشى با اجراى پروژه هاى سرمایه اى و تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر و کسب جایگاه برتر براى برند اسپیدى در بازارهاى داخلى را اهداف 

مهم این شرکت عنوان کرد.

پایدارى و ثبات تحویل محصول روغــن پایه گروه یک در 
بازارهاى هدف صادراتى

مدیرعامل نفت سپاهان در ادامه، نزدیکى شرکت نفت سپاهان به مهمترین منابع 
تأمین خوراك پاالیش نفت اصفهان، صادرات محور بودن شرکت، پایدارى و 
ثبات تحویل محصول روغن پایــه گروه یک در بازارهــاى هدف صادراتى، 
بهره ورى و راندمان تولید در قیاس با رقبا، توان ذخیره ســازى مواد در مراحل 

مختلف تولید، دارا بودن پایانه صادراتى در بندرعباس و ... را از مزیت هاى مهم 
رقابتى و ویژگى  هاى خاص این شرکت عنوان کرد.

وى، درباره آمار مالى سال 1400 شرکت نیز گفت: با تالش بى وقفه مجموعه 
علیرغم دشوار ى هاى ناشى از تحریم ها، توانستیم ســال گذشته را با فروش 
705 هزار تن انواع محصوالت به ارزش 133 هزار میلیارد ریال درآمد پشــت 

سر بگذاریم.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت ســپاهان، از این میزان درآمد، 269 هزار تن 
محصول به ارزش 66 هزار میلیارد ریــال مربوط به فروش در بازارهاى داخلى 
و افزون بر 436 هزار تن به ارزش 66 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به صادرات 

محصوالت به کشورهاى هدف است.

بهره گیرى از ظرفیت شرکتهاى دانش بنیان و مراکز فن آور
را مدنظر داریم

نیکوهمت، ثبت رکورد باالترین مبلغ فروش ریالى در تمام ادوار شــرکت نفت 
ســپاهان به میزان 132 هزار میلیارد ریال، ثبت رکورد باالترین حجم تولید و 
فروش محصوالت نهایى به میزان 160 هزار تن، ثبت رکورد کسب باالترین 
ســهم از بازار داخلى محصوالت نهایى به میزان 26 درصد، ثبت رکورد جدید 
بارگیرى و تخلیه به میزان 5 هزار تن در روز از انبارهاى بزرگ  را تنها بخشى از 
دستاوردهاى مهم نفت سپاهان در سال 1400 عنوان کردو ابراز امیدوارى کرد 
که در سایه تمهیدات و تدابیر اقتصادى، شاهد تحوالت چشمگیرى در عرصه 

تولید و فروش محصوالت این شرکت در سال جارى باشیم.
وى در ادامه با تأکید بر اینکه بهره گیرى از ظرفیت شرکت هاى دانش بنیان و 
مراکز فن آور را همچنان مدنظر داریم، گفت: در حوزه توسعه و نوآورى، توجه و 
تمرکز خود را معطوف به مطالعه، بررسى و اجراى طرح هاى اقتصادى توسعه 
شرکت کرده ایم و از توان شــرکت هاى دانش بنیان و توان علمى - پژوهشى 

دانشگاه ها در این عرصه بهره خواهیم برد.

بهره بردارى از پروژه ساخت مخازن پایه صادراتى بندرعباس
مدیرعامل نفت ســپاهان، افزایش قدرت رقابت در بازار، بهبود ســودآورى، 
بهره بردارى از پروژه ساخت مخازن پایانه صادراتى بندرعباس و پیشبرد سایر 
طرح هاى توسعه اى را با هدف کاهش هزینه و افزایش درآمد را از دیگر اهداف 

پیش روى شرکت در سال جارى عنوان کرد. 

در مجمع عمومى عادى سالیانه؛

شرکت نفت سپاهان
 98 درصد سود سال 1400 خود را  تقسیم کرد

شرکت قند اصفهان (سهامى عام) درنظر دارد نسبت به واگذارى نگهدارى و بهره بردارى از زمین 
چمن فوتبال و تجهیزات متعلق به آن به اشخاص حقوقى یا حقیقى واجد شرایط و معتبر و با سابقه 

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

شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/04/29 در محل شرکت، واحد تدارکات 

و پشتیبانى، واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 
مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/05/06

تاریخ گشایش اسناد مزایده: روز شنبه مورخ 1401/05/08
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر:

تلفن کارخانه: 11-35210810 - 031 داخلى 363 
شماره همراه: 09123202713 آقاى مهرآیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 

18 عصر 
شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

آگهى مزایده عمومى (مرحله اول) بهره بردارى از زمین چمن 
شرکت قند اصفهان (سهامى عام) سال 1401

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

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

شرایط عمومى و اختصاصى  به آدرس کارخانه، ساختمان ادارى واحد بازرگانى مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهى لغایت 1401/04/29 در محل شرکت، واحد تدارکات و 

پشتیبانى، واقع در خیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه، روبروى دانشگاه آزاد اسالمى 
مهلت تحویل اسناد و مدارك: پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/05/06

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: روز شنبه مورخ 1401/05/08
شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر:

تلفن کارخانه: 11-35210810 - 031 داخلى 363 
شماره همراه: 09123202713 آقاى مهرآیین از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر و از ساعت 15 لغایت 18 عصر 

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)

آگهى مناقصه عمومى (مرحله اول) واگذارى
141 سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت قند اصفهان (سهامى عام) سال 1401

ى همچون 
به دلیل ت و

 انرژى در 
کت غذا 

...

رهاى دیگر استان،
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نوعب 8

چگ
ســتاره و وینگر آل
پوشاناصفهان پیو
آلومینیوم اراك بود
پس از آن همدر دو
بهترین هاى تیمش
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ب ببببل ل
جىججججىىىجىىىججى



٠٢جهان نما ٤٣٦٠دوشنبه  ٢٠ تير  ماه   ١٤٠١ سال نوزدهم

يك نماينده مجلس درباره اينكه مجلس منتظر اعالم 
نظر دولت درخصوص اجراى پايلوت هاى انجام شده در 
خصوص كاالبرگ است تا درباره اين امر تصميم گيرى 
كند، گفت: منظــور از كاالبــرگ الكترونيكى همان 
كارت هاى يارانه اى است كه امروز در آنها يارانه نقدى 
واريز مى شود كه بعدها اگر دولت زيرساخت ها را آماده 

و فراهم كرد، اينها را به كاالبرگ ها اختصاص دهيم.
محمدرضا ميرتاج الدينى خاطرنشــان كرد: امروز هم 
در فروشــگاه ها با همين يارانه ها افراد خريد مى كنند 
منتها چون در همان كارت يارانه قبلى واريز مى شود، 

مى توانند نقدى هم دريافت كنند.

وى افزود: در ادامه طرح اين است كه اين كارت يارانه، 
يارانه كااليى شود يعنى افراد با اين كارت ها كاالهاى 
مورد نياز خانواده شان را در فروشگاه هايى كه دستگاه 
كارتخوان براى اين كارت ها اختصاص داده مى شود، 

خريد كنند.
نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو خاطرنشان كرد: دادن 
كاالبرگ به هيچ عنوان در خريــد كاالهاى عمومى 
محدوديت ايجاد نمى كند كه به طور مثال فقط شامل 
مرغ، روغن و امثال اينها باشد بلكه اشخاص مى توانند 
هر كااليى كه مورد نيازشان است را از حبوبات گرفته تا 

گوشت و لبنيات و شوينده ها خريدارى كنند.

ســخنگوى وزارت آمــوزش و پــرورش دربــاره اجبار 
واكسيناسيون كرونا براى ثبت نام در مدارس توضيح داد: 
تاكنون، هيچ تكليف و اجبارى براى انجام واكسيناسيون 
كرونا بــه عنوان پيش شــرط ثبــت نام مــدارس براى 
دانش آموزان وجود ندارد. ما چنين پيش شــرطى تعيين 
نكرده ايم و ستاد ملى كرونا نيز فعًال مصوبه اى براى اجبار 
واكسيناســيون دانش آموزان براى حضور در مدرسه به ما 

ارائه نكرده است.  
صادق ستارى فرد  يادآور شد: تقاضاى ما از مدارس اين است 
كه با توجه به نبود چنين پيش شرطى، ثبت نام دانش آموزان 

كما فى سابق بر اساس ضوابط قبلى و ابالغى انجام شود. 

او در پاسخ به اينكه آيا تا پيش از بازگشايى مدارس ممكن 
است جلسه اى براى بررســى لزوم واكسيناسيون دانش 
آموزان برگزار شود يا خير، توضيح داد: درباره اين موضوع 
قبــًال مباحثى مطرح شــد، اما تاكنون تصميمــى درباره 
اينكه زدن واكسن اجبارى شــود، گرفته نشده است. البته 
توصيه ما بر اين است كه واكسيناسيون به خصوص براى 
فرهنگيان و دانش آموزان متوسطه دوم انجام شود كه اين 
مسئله مبتنى بر مصوبه ســتاد ملى كروناست، اما در مورد 
ثبت نام دانش آموزان در مدارس، پيش شرط واكسيناسيون 
كرونا تعريف نشــده و دانش آموزان منعى براى ثبت نام 

ندارند. 

با كاالبرگ چه كاالهايى و 
چگونه مى توان خريد؟

اجبارى براى واكسيناسيون 
دانش آموزان نيست

قرمز برگشت
   خبــر آناليــن | رنگ هاى قرمــز و نارنجى 
به نقشــه رنگبندى شهرها بازگشــت. بر خالف 
هفته هاى اخير كه تعداد شهرهاى با وضعيت قرمز و 
نارنجى در كشور صفر بود در حال حاضر چهار شهر 
در وضعيت قرمز و ١٤ شهر در وضعيت نارنجى قرار 
گرفته اند. همچنين تعداد شهرهاى با وضعيت زرد 
از ١٠٥ به ١٤٢ شــهر افزايش و تعداد شهرهاى با 

وضعيت آبى از ٣٤٣ به ٢٨٨ شهر كاهش يافت.

ماسك الزامى شد
   فارس | سخنگوى ستاد ملى مقابله با كرونا  
در توييتى نوشــت: با توجه به افزايش موارد ابتال، 
بسترى ها، سرپايى ها و شهرهاى قرمز و نارنجى، 
بر استفاده از ماسك در فضاهاى باز و سر پوشيده 
در شهرهاى قرمز و نارنجى تأكيد شد. در شهرهاى 
آبى و زرد، در نقاط سرپوشيده يا پر ازدحام و پر تردد، 

استفاده از ماسك ضرورى است.

زمان اعالم نتايج كنكور 
   باشــگاه خبرنــگاران جــوان | رئيس 
سازمان سنجش گفت: نتايج اوليه آزمون سراسرى 
اواســط مرداد به صورت كارنامه منتشر مى شود. 
عبدالرسول پور عباس گفت: انتخاب رشته از دهه 
سوم مرداد انجام  مى شــود و نتايج نهايى اواخر 

شهريور اعالم مى شود.

٧٠ درصد ايرانيان چاقند 
   ركنا | يك كارشناس تغذيه با اشاره به اينكه 
همه گروه هاى سنى درگير چاقى هستند گفت: ٧٠ 
درصد ايرانيان يا چاق هستند يا اضافه وزن دارند. 
فريبا كوهدانى گفت: طى سال هاى ١٣٥٩ تا ١٤٠٠ 
در ايران، آمار چاقــى ٥/٥ و اضافه وزن٣/٥ برابر 
افزايش داشته است. دليل اصلى اين موضوع، به 

سبك زندگى دنياى امروزى بر مى گردد. 

آبله ميمونى در اهواز؟
   ايرنا | رئيس مركز بهداشت خوزستان در پى 
انتشار خبرى در فضاى مجازى مبنى بر مشاهده 
آبله ميمونى در يكى از بيمارستان هاى اهواز گفت: 
تاكنون هيچ مورد قطعى از آبله ميمونى در استان 

گزارش نشده است.

آتش در شيطان كوه
   ايســنا | در پــى آتش ســوزى درختان و 
علفزارهاى اطراف آبشار شيطان كوه الهيجان، 
دادستان عمومى و انقالب اين شهرستان دستور 
شناســايى عامالن اين حادثه را صادر كرد. آتش 
ســوزى عصر روز جمعه درختــان و علفزارهاى 
اطراف آبشار شــيطان كوه الهيجان پس از پنج 
ساعت تالش آتش نشانان مهار شد. ٣٥ آتش نشان 
به همراه هشت دستگاه خودروى اطفاى حريق به 

محل حادثه اعزام شدند.

بازماندگان حج بخوانند 
   مهر | نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت 
گفت: متقاضيان حج كه امسال به دليل محدوديت 
سنى اعمال شده از سوى عربستان نتوانستند اين 
فريضه را ادا كنند زمينه تشرف آنها در سال آينده 
فراهم مى شود. حجت االسالم و المسلمين سيد 
عبدالفتاح نواب اظهار كــرد: زائرانى كه ما امروز 
در خدمتشان هســتيم قرار بود در سال ٩٩ به حج 
مشرف شوند اما كرونا مانع شد و شمارى از آنها نيز 
به دليل كرونا جان خود را از دست دادند. همچنين 
جمعى از آنها به دليل شرايط ســنى اعمال شده 
از سوى عربستان نتوانســتند اعزام شوند ولى ان 

شاءا... در سال آينده زمينه تشرف آنها فراهم شود.

حمله روزنامه اصولگرا به 
حسن عباسى

   روزنامــه جــوان | دوقطبى ســازى بين دين 
و فوتبال را نديده بوديم كه ديديم. نشــنيده بوديم 
كسى كه دين داشته باشد، فوتباليست نمى شود كه 
آن را هم شنيديم و در نهايت به گوشمان خورد كه 
فوتباليست شهيد نمى شود. حرف زدن راحت است، 
مى توان خيلــى راحت دهان باز كــرد و بدون هيچ 
خرجى به همه توهين كرد و همه را زير سئوال برد. 
اين راحت ترين كارى اســت كه اين روزها مى توان 
انجام داد و بعد هم ژست روشنفكرى به خود گرفت.  
مى توان بدون دغدغه در خصوص همه چيز حرف زد 
با ربط و بى ربط، با كينه توزى فراوان و با نهايت خشم 
كنترل ناپذير همه را متهم كرد، درست مانند كارى 
كه حسن عباسى انجام داد...راه را اشتباه رفته ايد. يك 

عذرخواهى به جامعه فوتبال بدهكاريد...

چرا بايد دختر مسلمان 
لباس پاره تن كند؟

   همشــهرى آناليــن | آيت ا... ســيد نصير 
حســينى، امــام جمعه ياســوج گفت: بــد حجابى 
و بى حجابى از دســتورات شيطان اســت. چرا بايد 
دختر مســلمان لباس پاره بر تن كند؟ آرايش هاى 
عجيب و هفت رنگ انسان را زشت نشان مى دهد. 
آرايش هايى كه گاهى اعضاى بدن را نيز از بين مى 
برد. چرا بايد اين همه هزينه براى انحراف بدهيم.چرا 
بايد زنان پاها و ساق پاى خود را برهنه كنند؟ دشمن 
هم به دنبال همين اســت. دشــمن جنگ نظامى و 
موشكى را كنار گذاشته و به دنبال رواج فساد و فحشا 

در كشور است.

چاره اى نيست
 بايد صبر كنيم 

   انتخاب | حجت االسالم سيد مجتبى ميردامادى 
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نماز جمعه 
اين شهر اظهار كرد: رمز رستگارى همه ما صبر است، 
همه مى دانيم بســيارى از مردم در سختى و فشار 
زندگى به سر مى برند، چاره اى نيست، بايد صبر كنيم 
تا خداوند جزاى صابران را گشايش و رفع سختى ها 
قرار دهــد همچنين عالوه براينكــه خود صبورى 
مى كنيم بايد ديگران را نيز به صبورى توصيه كنيم. 
امام جمعه موقت اصفهان گفت: بسيارى از مشكالت 

از طريق دعا حل شدنى است.

مردم به ما مى گويند 
بى عرضه!

   همشــهرى آناليــن | ابوالفضــل ابوترابى 
نماينده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اسالمى 
در رابطه با گاليه اخير برخى دولتمردان درباره دخالت 
نمايندگان در انتصابات و فشــار بــه كابينه و لزوم 
ورود نهادهاى نظارتى بر ايــن موضوع گفت: وقتى 
برخى نمايندگان در انتصابــات دخالت مى كنند، در 
مقابل آنها نماينده هايى مثل ماهــا كه در انتصابات 
دخالت نمى كنيم در حوزه هاى انتخابيه تحت فشــار 
هستيم و اينطور شده اســت كه حتى به ما مى گويند 
كه اين نماينده بلد نيست و بى عرضه است؛ لذا ما هم 
تحت فشار قرار مى گيريم براى اين بحث دخالت در 

انتصابات.

خيلى معمول است!
   مهر |كشور عراق در جديدترين نظام رتبه بندى 
خود ٢٧ دانشــگاه ايرانى از جمله دانشــگاه عالمه 
طباطبايى را براى تحصيل دانشــجويان عراقى غير 
معتبر اعالم كرده بود. دكتر هاشم داداش پور رئيس 
سازمان امور دانشــجويان در اين باره گفت: امسال 
كشور عراق شرايط سختگيرانه اى در نظام ارزشيابى 
خود اتخاذ كرده و بخشى از دانشگاه هاى كشورهاى 
دنيا در اين نظام ارزشــيابى حذف يا اضافه شده اند و 
حذف و اضافه شدن دانشــگاه ها امر غير معمولى در 

دنيا محسوب نمى شود.

خبرخوان

ماجراى كشف اجساد حلق آويز شده
 يك خانواده در نجف آباد

عصر روز جمعه ١٧ تيرماه با استشمام بوى تعفن در محل 
منزلى در نجف آباد جسد پنج نفر از اعضاى يك خانواده 
كشف شد. پايگاه اطالع رسانى «ركنا» پيش از ظهر روز 
شنبه اين خبر را منتشر كرد ونوشت اجساد حلق آويز شده 
پنج نفر از اعضاى يك خانواده بوده اند. «ركنا» نوشــت 
كه عصر روز جمعه ١٧ تيرماه جســد يك زن، دو دختر، 
يك پسر جوان و يك كودك كه همگى از اعضاى يك 
خانواده هســتند، در حالى كه در زير زمين خانه اى حلق 

آويز بودند، كشف شد.
اما پايگاه اطالع رســانى «خبرآنالين» هم روز شــنبه 
جزئيات بيشترى از اين حادثه هولناك را منتشر كرد. اين 
خبرگزارى به روايت همسايه ها از اتفاقى كه در نجف آباد 
افتاده اشاره كرد. يكى از همسايه ها درباره اتفاق فجيعى 
كه براى اين خانواده مى گويــد: «آنها يك خانواده پنج 
نفره بودند كه از خانواده هاى قديمى نجف آباد به شمار 
مى رفتند. پدر و سرپرست اين خانواده در قيد حيات نيست 
و خانواده مزبور كه شامل مادر، دو دختر، يك پسر و يك 
نوه بــود، در منزلى واقع در يكــى از خيابان هاى جنوب

 نجف آباد، زندگى مى كردند.»
آنطور كه برخى همســايه ها مى گويند دهان يا دست و 
پاى اجساد بسته شده بود و در زيرزمين خانه مسكونى كه 
حاال با دستور قضايى پلمب شده است، به دار كشيده شده 
بودند. آنطور كه همسايه ها مى گويند پشت درها و درزها 
مسدود شــده بود و تمام پنجره ها و درها قفل شده بود و 

آب و برق و گاز خانه قطع شده بود.
ساعت ١٨ روزى كه اين اجساد كشــف شده بود، داماد 
ســابق خانواده به پليس مراجعه كرده و مى گويد من از 

همسرم جدا شده ام و دخترم در خانه مادربزرگش زندگى 
مى كنند. سه شنبه تا امروز براى بردن دخترم به آنها زنگ 
مى زنم ولى گوشى همه آنها خاموش است و هيچ پاسخى 
دريافت نمى كنم.همســايه ها مى گويند پليس مجبور به 
عبور از روى ديوار خانه مى شود و با درهاى قفل در همه 
اتاق ها مواجه مى شــود. پس از باز كردن در و شكستن 
شيشه پنجره زيرزمين، بوى تعفن اجساد به مشام مى رسد 
و با شكستن در زيرزمين، نيروى انتظامى با اجساد حلق 
آويز اعضاى خانواده مواجه مى شوند. بالفاصله با حضور 
يگان هاى تخصصى از دايره ويژه قتل و مقام قضايى، كار 

تحقيق درباره اين اتفاق تلخ آغاز مى شود.

برخى از شاهدان گفته اند اجساد به اندازه اى بر دار مانده 
بودند كه سر يكى از اجساد، جدا شــده و جسد بر زمين 
افتاده بود. با احضار فاميل، كار شناســايى اجســاد آغاز 
مى شود و پس از اقدامات فنى و پليسى، اجساد در اختيار 
پزشكى قانونى قرار گرفته و محل رويداد، با دستور مقام 
قضايى پلمب مى شود.گفته شده است يكى از پسرهاى 
عضو خانواده، اختالل روانى داشــته و تحت درمان بوده 
است. آنها سوابقى از برخورد وى با خانواده همسايه ها را 
به ياد مى آورند و البته پليس درباره مظنونان احتمالى اين 

اتفاق، چيزى اعالم نكرده است.
در همين زمينه، حجت االســالم اسدا... جعفرى، رئيس 

كل دادگسترى استان اصفهان ضمن تأييد اين خبر اظهار 
كرد: عصر روز جمعه خبرى مبنى بر حلق آويز شدن پنج 
نفر از اعضاى يك خانواده در شهرستان نجف آباد منتشر 
شــد كه از طريق تماس همســايگان با ١١٠ به نيروى 

انتظامى اعالم شده بود.
وى افزود: با اعالم خبر بالفاصلــه مأموران انتظامى به 
همراه دادستان شهرستان، پزشكى قانونى و ساير افراد 
مرتبط در محل وقوع حادثه حضور پيدا كرده و مشاهده 
شــد پنج نفر اعضاى يك خانواده همگى حلق آويز شده 
بودند و به دليل گذشــت زمان اجساد فســاد نعشى پيدا 

كرده بود.
جعفرى با بيان اينكه تحقيقات قضايى در خصوص ابعاد 
حادثه فوت خانواده پنج نفــره در نجف آباد اصفهان آغاز 
شده است، ادامه داد: بدون فوت وقت بررسى ها آغاز شده 
و در حال حاضر نيز يك تيم مجرب از مجموعه انتظامى 
و پزشــكى قانونى با نظارت دادستان شهرستان و مركز 

استان در حال بررسى ابعاد مختلف اين حادثه هستند.
رئيس كل دادگسترى اســتان اصفهان خاطرنشان كرد: 
آنچه مسلم است آن است كه با توجه به شواهد و قرائن 
و بررسى اوليه در صحنه مسئله وقوع قتل تاكنون مطرح 
نبوده و اعالم دســتگيرى فرد يا افرادى در اين رابطه در 
فضاى مجازى صحت ندارد و طبيعى است در بررسى و 
تحقيقات اوليه از افراد مرتبط و مطلــع كه از قبل با اين 
خانواده در ارتباط بودند، ممكن است افرادى احضار شده 
و اطالعات الزم از آنها اخذ شود.وى تصريح كرد: پس از 
حصول نتيجه در خصوص ابعاد مختلف اين حادثه مراتب 

به اطالع عموم خواهد رسيد.

 مسكن، گرانى و تقاضا براى كار، سه ضلع مثلثى است كه 
آينده جوانان را به خطر انداخته است. ترسى كه حاال به گفته 
رئيس مؤسســه تحقيقات جمعيت باعث شده ٨٨ درصد 

جوانان مجرد در سن ازدواج زير بار آن نروند.
او اين انتظار را دارد كه براى رفع موانــع ازدواج بودجه اى 
تعيين شود. بودجه اى كه اكنون باتوجه به شرايط اقتصادى و 

كمبودهاى كشور نمى توان چندان به آن اميدوار بود.
اگر بخواهيم بــه آمارها اكتفا كنيم، آنهــا هم چندان روى 
خوشــى نشــان نداده اند. نمودارى كه نســبت ازدواج به 
طالق ايرانيان را در ٤٠ سال اخير نمايش مى دهد، نمودارى 
ترسناك است. اين خطوط كه شبيه مانيتور نمايش عملكرد 
قلب اســت، ابتدا از تقدم ازدواج به طالق حكايت دارد و در 
پايان راه چنان ســقوطى مى كند كه تراژدى پيشى گرفتن 
طالق به ازدواج را روى صحنه مى برد. گرچه محمد جمال 
باقرى تأكيد كرده كه در سياســتگذارى حوزه ازدواج بايد 
بررسى بيشــترى انجام شــود اما روى ديگر سكه ازدواج، 
طالق هايى اســت كه با افزايش ازدواج ها عددهايش باال 

مى رود. صرف اينكــه ازدواجى صورت گيــرد و جوانان 
تمايلشان براى اين موضوع بيشتر شود يك مسئله است و 
مسئله ديگر فرهنگسازى و ايجاد امكانات براى جوانانى است 
كه امروز به نسبت گذشته زياده خواه و پرتوقع تر هستند.  و 
همين موضوع باعث شــده كه تعادل به هم ريخته ميان 
ازدواج و طالق و پررنگ شــدن متاركه در مقايسه با پيوند 

زوج ها بيشتر شود. 
كارشناســان تربيتى معتقدند كه با وفور اين مسئله ما بايد 
طرحى براى كاهش نرخ طالق در كشور هم داشته باشيم 
نه اينكه تنها جوانان را به ازدواج تشويق كنيم به اين خاطر 
كه اگر حتى امكانات هم افزايش يابد و جوانان بيشترى در 
فهرست ازدواج قرار گيرند تا زمانى كه ما با طالق هاى بى 
شمار روبه رو هستيم مشــكل تجرد زنان و مردان ما پايان 
نخواهد يافت.  به همين داليل اســت كه توانمندسازى، 
الگوسازى و بسترسازى براى امر ازدواج جوانان بايد در كنار 
شناسايى راه هاى اشتغال و همچنين مهارت هاى فردى و 
خانوادگى باشد تا درصد بيشترى از جوانان بدون اينكه بعد از 

مدتى به طالق فكر كنند ازدواج كنند.

فقط هم تشويق به ازدواج كافى نيست

سخنگوى وزارت صمت درباره سرمايه گذارى توليدكننده 

ماكارونى در بخش خودروسازى اظهار كرد: در بهار سال 
گذشته تعدادى از هلدينگ هاى بزرگ توليدى و سرمايه 
گذارى تفاهمنامــه اى را با وزارت صمــت در چارچوب 
اجراى سياســت هاى اقتصاد مقاومتى و توسعه سرمايه 

گذارى امضا كردند.
اميد قاليباف افزود: در قالب آن تفاهمنامه، اين شــركت 

پيشنهاد چهار ميليارد دالرى سرمايه گذارى در حوزه هاى 
حمل و نقل، خودرو، غذا، پتروشــيمى و شيميايى را ارائه 
كرد. قاليباف تصريح كرد: در همين راســتا مقرر شد اين 
شركت در حوزه خودرو يك ميليارد و ٩٠٠ ميليون يورو 
براى توليد يك ميليون خودرو در سال سرمايه گذارى كند 
كه از اين تعداد ٦٠٠ هزار خودروى ســوارى، ٢٠٠ هزار 

خودروى هيبريدى و ٢٠٠ هزار خودروى سنگين است.
وى ادامه داد: بررسى عملكردى اين گروه نشان مى دهد 
كه در دهه ٦٠ نيز ساخت قطعات خودرو مانند سرسيلندر 
توسط اين گروه انجام شده و صاحب تجربه است. بنابراين 
با درخواست سرمايه گذارى اين گروه صنعتى در صنعت 

خودروسازى سال گذشته موافقت به عمل آمده بود.

فرمانده انتظامى ويژه و پايگاه دريابانى كيش از تشديد 
اجراى طرح هاى ويژه با عنوان «رعد و ســالم ســازى 

سواحل» درجزيره كيش خبرداد.
ســرهنگ على اصغرجمالى گفت: درراستاى مطالبات 
مردمى با حمايت ســتاد امر به معروف و نهى از منكر 
كيش، پليس با مشــاركت مردم طرح برخــورد با افراد 

هنجارشكن تشديد شد.
وى افــزود: در اجــراى طرح رعــد بيــش از ٣٤ نفر 
معتاد و ســارق دســتگير و در اجراى طرح ســواحل 

گروه هاى مختلط كه درزمان طلوع خورشــيد به بهانه 
فعاليت هاى ورزشــى با وضعيت ناهنجار در ســواحل 
تجمع داشــتند شناســايى و با حمايت دستگاه قضايى

 برخورد شد.
 ســرهنگ على اصغر جمالى گفت: برابر درخواســت 
مردم با افراد بدپوشــش و ناهنجار در سواحل برخورد 
و به بيش از ١٢٠ نفر مردان در محل هاى شــنا ممنوع 
و تجمع خانواده ها با وضعيت زننــده و نامتعارف تذكر

داده شد.

تجمع زنان و مردان كنار ساحل 
در طلوع صبح، ممنوع!

الدن ايرانمنش

ماجراى سرمايه گذارى 
توليد كننده ماكارونى در 

خودروسازى

رئيس اتحاديه نان هاى حجيم و نيمه حجيم از كاهش ٥٠ 
درصدى مصرف نان فانتزى خبر داد.

محمد جواد كرمى گفت: واحدهاى صنفى نانوايان فانتزى 
بعد از اصالح نظام يارانه اى نتوانســتند خود را با شرايط 
وفق بدهند؛ از اين رو بســيارى از واحدها در حالت نيمه 
تعطيل هستند چراكه حجم قابل توجهى از فروش خود 
را با افزايش نرخ نان فانتزى از دست داده اند. وى گفت: 
قيمت آرد نان هاى حجيــم افزايش ١٠ برابرى را تجربه 

كرده است.
وى افزود: ايــن ذهنيت در بين برخى مســئوالن ايجاد 
شده است كه نان فانتزى را قشر مرفه جامعه خريدارى و 
مصرف مى كنند. من در مواجهه با اين تفكر اين پرسش 
را طرح مى كنم كه آيا ســاندويج فالفــل خوراك مردم 
ثروتمند است؟ شــواهد و قراين حاكى از اين مهم است 

كه مصرف نان حجيم بيشتر در دهك هاى پايين جامعه 
مرسوم است. پيش از آزادسازى نرخ آرد صنف و صنعت 
مردم به راحتى از نانوايان فانتزى خريدارى مى كردند اما 
بعد از افزايش نرخ اين نــان ترجيح مى دهد كه در صف 

نانوايان سنتى بياستند.

فروش نان فانتزى به شدت افت كرد

                                         تــا كنــون اگر كلمه «اســتاندارى 
كرمانشاه» را در اينترنت جستجو مى كرديد، به اخبارى 
درباره فعاليت استاندارى درباره زلزله استان مى رسيديد، 
اما حال استاندار كرمانشاه همه معادالت را تغيير داده و 
اگر اين كلمه را سرچ كنيد، به گاف عجيب آقاى استاندار 

مى رسيد!
از روز جمعه  فيلمى از ســخنان بهمــن اميرى مقدم، 
استاندار كرمانشــاه كه گوياى بى اطالعى او از تركيب 
اعضاى گروه ١+٥ اســت، ســوژه كاربران شبكه هاى 
اجتماعى شد. بهمن اميرى مقدم در اظهارنظرى عجيب 
درباره گروه ٥+١ مى گويد، يك طــرف ايران و طرف 

ديگر ٥ قدرت جهانى قرار دارند.
اين در حالى اســت كه ١+٥  متشكل از ٥ عضو شوراى 
امنيت (آمريكا، فرانســه، انگليس، چين و روســيه) به 

اضافه آلمان اســت. پس از خروج آمريكا از برجام، اين 
گروه به ١+٤  مشهور شــد. در واقع اين سخنان نشان 
مى دهد، استاندار كرمانشاه از تركيب تيم هاى مذاكرات 

هسته اى بى اطالع است.
اميرى مقدم بعد از انتشــار گسترده سخنانش، بار ديگر 
در ويديويى از كسانى كه با ســخنان او شوخى كردند، 
تشكر كرد! اما انتقادها به او پايان نيافت، چه اينكه براى 
مخاطبان اهميت داشــت بدانند چگونه كســى كه به 
سمت استاندارى يعنى باالترين مقام سياسى و اجرايى 
در يك استان رسيده، بديهى ترين اطالعات سياسى را 
هم نمى داند. چنين سطح بى دانشى آن هم براى مديران 
كشورى كه حدود ٢٠ سال مذاكره هسته اى مى كنند، 
باورنكردنى است! يعنى او يكبار حتى اخبار را هم درست 

نشنيده است.

يعنى ٢٠ سال است اخبار نشنيده ايد؟
  رويداد٢٤| 



استان ٠٣٤٣٦٠ سال نوزدهمدوشنبه  ٢٠ تير  ماه   ١٤٠١

اصفهان در وضعيت زرد
 قرار گرفت 

 بر اساس اعالم وزارت بهداشت در آخرين رنگ بندى 
در زمينه شــيوع كرونا از روز شــنبه ١٨ تير ماه هشت 
شهرستان در استان اصفهان با وضعيت زرد، يك شهر 
در وضعيت نارنجى و ١٥ شهرستان استان اصفهان در 
وضعيت آبى كرونايى است. بر اين اساس شهرستان هاى 
اصفهان، اردســتان، دهاقان، ســميرم، نائين و نطنز، 
چادگان و كاشان در وضعيت زرد و خطر متوسط كرونا 
هستند. گفتنى است براساس اعالم رنگ بندى جديد 
وزارت بهداشت شهرستان فريدونشــهر در وضعيت 
نارنجى كرنا ثبت شــده اســت. در حــال حاضر هيچ 
شهرستانى در اســتان اصفهان در وضعيت قرمز كرونا 

ثبت نشده است.

جاسازى ١٠٠ كيلو ترياك در 
سمند

جانشين فرمانده انتظامى استان اصفهان از كشف ١٠٠ 
كيلو ترياك جاساز شده در صندوق عقب خودروى سمند 
خبر داد.  ســردار محمدرضا هاشمى فر گفت: مأموران 
يگان تكاورى مســتقر در محور ابركوه به جرقويه در 
راســتاى مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر حين كنترل 
خودرو هاى عبورى به يك دســتگاه خودروى سوارى 
سمند مشــكوك و براى بررسى هاى بيشــتر اقدام به 
توقيف آن كردند. به گفته او خودروى مذكور به محض 
رويت مأموران به ايست آن ها توجه نكرده و از تاريكى 
شب براى متوارى شدن استفاده مى كند، اما در نهايت 
با هوشــيارى ماموران خودرو پــس از دقايقى متوقف 
مى شود. در بازرســى به عمل آمده از خودرو ١٠٠ كيلو 
موادمخدر از نوع ترياك كشــف شد، موادمخدر كشف 
شــده در صندوق عقب جاسازى شــده بود كه در اين 

خصوص راننده دستگير شد.

فرماندار فالورجان 
منصوب شد

با حكم احمد وحيدى وزير كشور مهدى معينى به عنوان 
فرماندار شهرستان فالورجان منصوب شد. وى پيش از 
اين سرپرســت فرماندارى فالورجان بود؛ معاون مدير 
كل امنيتى انتظامى استاندارى اصفهان و جانشين دبير 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان از جمله سوابق وى است.

مرگ ٤ عضو 
يك خانواده اصفهانى 

چهار عضو يك خانواده اصفهانى در يك حادثه رانندگى 
در جاده مشگين شهر - اهر جان باختند. در اين حادثه كه 
در سه راهى آغاجارى شهر قصابه روى داد يك دستگاه 
خودروى پژو ٤٠٥ با يك دستگاه كاميون برخورد كرد كه 
چهار نفر كشته شدند. در اين حادثه پدر و مادر خانواده به 
همراه دو فرزندشان كه از اصفهان براى مسافرت رفته 

بودند جان باختند.

عيادت مديرعامل آبفا از 
آيت ا... ناصرى

مديرعامل آبفاى استان اصفهان با حضور در بيمارستان 
امين از آيت ا... ناصرى عيادت كرد. حسين اكبريان با 
حضور در بخش آى ســى يو بيمارستان امين اصفهان 
از نزديك در جريان روند درمان اين استاد اخالق حوزه 
علميه اصفهان قرار گرفت. وى سپس با فرزند و اعضاى 

بيت آيت ا... ناصرى ديدار كرد. 

افتتاح اولين رويداد نگارگران 
معاصر اصفهان

اولين رويداد نگارگران اصفهان با نمايش بيش از ١٠٠ اثر 
از بيش از ٧٠ هنرمند افتتاح شد. احمد نورى، رئيس حوزه 
هنرى اصفهان با بيان اينكه حدود ٧٠ هنرمند آثارشان 
را براى اين گالرى ارائه دادند اظهار كرد: اميد است هنر 
اصفهان را به اصفهانى ها و كل كشــور صادر كنيم. در 
اين نمايشگاه بيش از ١٠٠ اثر از ٧٠ هنرمند اصفهانى به 

نمايش گذاشته شده كه تا ٥ مرداد ادامه دارد.

خبر

سرپرســت اورژانس پيش بيمارستانى اســتان از افزايش 
٢٠ درصدى آمار ماموريت هــاى تصادفى اورژانس پيش 

بيمارستانى استان خبر داد.
فرهاد حيدرى گفت: در ســه ماهه اول امسال، نيروهاى 
اورژانس پيش بيمارستانى استان به ٦٩ هزار و ٦٨٤ ماموريت 
امدادرسانى اعزام شدند كه از جمع آنها ٥٠ هزار و ٥٨٨ مورد 
مربوط به حوادث غيرتصادفى و ١٩ هزار و ٩٦ مورد مربوط 

به حوادث رانندگى بوده است.
وى اظهار داشت: در اين مدت از مجموع حوادث رانندگى 
ُمنجر به جرح در اســتان ١٣ هزار و ٣٥٥ مورد در مناطق 
شهرى و ٥ هزار و ٧٤١ مورد در نقاط جاده اى استان رخ داده 

است. سرپرست اورژانس پيش بيمارستانى استان اصفهان 
با اشــاره به ارائه خدمات اورژانس هوايى در سطح استان 
خاطرنشان كرد: در سه ماهه ابتدايى سال، بالگرد امدادى 
اورژانس ١٩ بار به ماموريت اعزام شد و ٢٦ بيمار و مصدوم 

را به مراكز درمانى استان اصفهان منتقل كرد.
وى اضافه كرد: از مجمــوع اين ماموريت ها پنج ماموريت 
مربوط به انتقال بيماران قلبى، چهــار ماموريت مربوط به 
تصادفات رانندگى و يك ماموريــت مربوط به انتقال مادر 

باردار به بيمارستان بود.
فوريت هاى پزشكى استان اصفهان از ١٥٩ پايگاه امدادى 

برخوردار است.

استاد رشته زمين شناســى در اصفهان گفت: ٧٢ ُگسل در 
شــعاع يكصد كيلومترى اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت 
كه از نتايج آن در شهرســازى و احداث سازه هاى مختلف 

استفاده خواهد شد.
ُهمايون صفايى با بيان اينكه پيش از اين در دهه ٨٠ در يك 
كار تحقيقاتى ٦٣ ُگسل در شعاع يكصد كيلومترى اصفهان 
مورد مطالعه قرار گرفته بود، خاطرنشــان كرد: در مطالعه 
جديدى كه انجام شد تعدادى گسل در دسته بندى ها اضافه 
و ٧٢ ُگسل مطالعه شد اما اين موضوع به معنى ايجاد گسل 

جديد در اين محدوده نيست.
وى بااشــاره به اينكه اصفهان در مقايســه با بســيارى از 

كالنشهرهاى همتراز خود و همچنين ساير شهرهاى استان 
خطرپذيرى بااليى در زمين لرزه ندارد، اظهار داشت: در استان 
اصفهان شهرستان هايى مانند كاشــان، فريدن، دهاقان و 
شهرضا و چند منطقه ديگر داراى ظرفيت بيشترى در زمين 
لرزه هستند. هيات علمى بازنشسته دانشگاه اصفهان ادامه 
داد: ميزان فعاليت هاى لرزه اى و زلزله هاى بزرگ در شهر 
اصفهان نسبت به بسيارى از شهرهاى ديگر استان، كمتر 

است اما هيچ چيز بطور صددرصد ُمنتفى نيست.
صفايى در باره تاثير فرونشست زمين بر روى زلزله تاكيد كرد: 
در مجموع، نمى توان فرونشست را در ميزان و زمان وقوع 

زلزله، دخيل دانست.

مطالعه روى ٧٢ ُگسل در 
شعاع ١٠٠ كيلومترى اصفهان 

افزايش مأموريت هاى تصادفى 
اورژانس اصفهان 

 ميلياردى ها را فقط مى توانى در اين قســمت شــهر 
پيدا كنى. در فصــل گرم رهن و اجــاره كه فصل بره 
كشان بنگاه هاى معامالتى اســت، در جنوب شهر با 
رهن هاى عجيب و غريب و معاملــه هاى ميلياردى 

روبه رو هستيم.
رهن هــاى ميلياردى، اجــاره هــاى دالرى ماهانه، 
اجاره هــاى روزانه و ســاعتى خانه هــاى الكچرى 
استخردار كه بعضاً اطالعات آنها در سايت هاى خريد 
و فروش و اجاره مسكن جايى ندارند و كمتر رسمى مى 
شوند. آنها در البه الى اوراق دفترچه هاى قطور بنگاه 

هاى معامالتى باالى شهر جا خوش كرده اند. 
اجاره و رهن در باال و پايين و مركز شهر متفاوت است. 
هر كدام قيمت هاى مخصوص به خود را دارند و اين 

بستگى به اين دارد كه در كجاى شهر هستند. 

خانه هاى اجاره اى، لوكس و گران
گوشه ميدان برج، بنگاهى است كه وقتى وارد مى شوى 
كف پوش هاى طاليى را مى بينى كه با رنگ ديوارهاى 
يكدســت ســفيد تو را دعوت مى كند به يك معامله 
گرانقيمت. اينجا باالى شهر اســت. خيابان مرداويج 
و برج و شيخ صدوق با مغازه هاى لوكس و خانه هاى 
لوكس ترشان شهرت يافته اند. اينجا در ُقرق مردمانى 
است كه به قول معروف اسكناس از سر و كولشان باال 
مى رود. خانه هاى اينجا هم تفاوت چشمگيرى با بقيه 

نقاط شهر دارد و گرانى و لوكسى وجه بارزشان است.
مشاوران امالك در اين نقطه شهر هم كسانى هستند 
كه بدون دغدغــه با معاملــه هاى ميليــاردى، حق 
كميســيون هاى ميليونى مى گيرند. تعداد بنگاه هاى 
اينجا كم نيستند. حداقل در هر خيابان چند بنگاه لوكس 
و شيك است كه مخاطبان مخصوص به خودشان را 

هم دارند.
يكى از مشاوران امالك در اين منطقه مى گويد: «در 
اين بازار تقلبى كه خانه ها قيمت هاى حبابى دارند هر 
كس براى خود نرخى تعيين مى كنــد؛ نرخ هايى كه 

هيچكدامشان مشمول تعرفه خاصى نيستند.»
سيامك بعد از چندين سال كار كردن در اين بازار حاال 
براى خودش دفتــر و دســتكى دارد و تنها كارى كه

 مى كند معامله خانه هاى الكچرى و گران اســت. او 
دو همكار ديگر هم دارد كه به بقيه خانه ها مى رسند و 

معامله هايى با عددهاى كوچك تر در دست آنهاست.
بر اساس اطالعات او، خانه هاى اين نقطه شهر معموًال 
با متراژهاى باال هســتند. در اين قسمت از شهر يك 
آپارتمان ١٣٠مترى دو خــواب طبقه همكف با وديعه 
يك ميليارد و اجاره شش ميليون معامله مى شود.  خانه 
٢٢٠ مترى در مالصدرا را مى توانــى با ٥٠٠ ميليون 
رهن و ماهيانه ٢٥ ميليون اجاره كنيد. متراژهاى پايين 

تر شامل يك خانه ١٩٥ مترى است كه با ٣٠٠ ميليون 
رهن و ٢٢ ميليون اجاره است. 

اين قيمت ها در بخش هاى ديگر شــهر هم به چشم 
مى خورد. قيمت هاى ميلياردى مثًال در خيابان رباط 
هم خودنمايى مى كند، به شــكلى كه در اين خيابان 
يك خانه ٩٠٠ مترى كه متراژ بااليى دارد با رهن يك 
ميليارد و اجاره ٨٠ ميليونى معامله مى شود. در همين 
خيابان يك خانه ١٩٠ مترى بــا رهن ٤٠٠ ميليونى و 
اجاره ٢٠ ميليونى معامله مى شود. در اين خيابان يك 
خانه ١٥٠ مترى ســه خواب را هم مــى توانى با ١٠٠ 
ميليون رهن و ٨ ميليون اجاره بها صاحبش بشــوى. 
بنگاه ديگرى نرســيده به اوايل خيابان رباط سوم هم 
نگاه مشتركى به خريداران و فروشندگان دارد. در اين 
قسمت شــهر هم معامالت بزرگ و كميسيون هاى 
بزرگ ترى رد و بدل مى شود. يكى از مشاوران امالك 
اين منطقه، مرد درشت اندامى است كه توى صندلى 
بزرگ سياهى در دفترش لم داده است. شفاف مى گويد: 
«به هر حال حق ماست، هر چه تورم باالتر مى رود حق 
كميسيون بنگاه ها هم كه نمى تواند سرجاى خودش 
بماند، البته در برخى اوقات هم توافقى حل مى شــود. 
مثًال اگر من بتوانم خانه اى را دو ميليارد و ١٠٠ميليون 
جوش بدهم و مالك دو ميليارد و ٥٠ در نظر داشته باشد 

با توافق او مبلغ اضافه به بنگاه مى رسد.»

باشگاه دو سه ميلياردى ها 
باشــگاه دو ميلياردى ها البته تنها مربــوط به خريد و 
فروش نمى شود. شما مى توانيد در خيابان شيخ كلينى 
هم يك آپارتمان٢٠٠ مترى را به مبلغ دو ميليارد تومان 
و يك آپارتمان ١٦٥ مترى ســه خواب صفر در خيابان 
مالصدرا را نيز با قيمت دو ميليارد و ٨٠٠ ميليون رهن 
كنيد. در خيابان مرداويج هم يك خانه ٣٠٠ مترى شيك 
را مى توانيد با وديعه دو ميلياردى و اجاره ٣٠٠ ميليونى 
ساكن شويد. در همين خيابان يك آپارتمان ٢٤٠ مترى 
به مبلغ دو ميليارد و ١٠٠ ميليون اجاره مى شــود. البته 
اين عددها باالتر هم مى رود. يك خانه ٣٠٠ مترى تك 
واحدى نوســاز ٤ خواب در خيابان توحيد سه ميليارد و 

٣٠٠ ميليون است.
اما  اگر بخواهى به ســمت پنت هاوس ها بروى ديگر 
بايد جيب پر پول ترى داشــته باشى. البته در اين بازار، 
واســطه ها حاضر به ارائه قيمت به متقاضى نيستند و 
مشترى بايد اول مدارك شغلى و پرينت  حساب بدهد تا 
واسطه بداند فرد متقاضى واقعاً توان پرداخت پول آن را 
دارد يا اينكه مطمئن شود مراجعه كننده هيچ ارتباطى 
با اداره دارايى ندارد! سپس از مشترى مى پرسند چقدر 
پول براى خريد دارد؟ اگر بودجــه او نزديك به قيمت 
ملك بود، تأييد مى كنند، در غير اين صورت راضى به 
ارائه قيمت دقيق نمى شــوند! بررسى ها نشان مى دهد 

واسطه ها هر مترمربع از پنت هاوس ها را براى اجاره بين 
٧٠ تا ٨٠ ميليون تـومان قيمتگذارى كرده اند؛ درنتيجه 
متقاضى بايد بين ٤٠ تا ٥٠ ميليارد تومان پول داشــته 
باشد. واسطه ها مشخصاتى از سازنده منتشر نمى كنند 
ولى شواهد نشــان مى دهد احتماًال يك بسازبفروش 
بزرگ پشت فروش پنت هاوس قرار دارد؛ ضمن اينكه 
واسطه ها اگر موفق به فروش اين واحد شوند ميليونى 

پورسانت مى گيرند. 
پورسانت ســنگين فروشــنده ها باعث شــده تا آنها 
اطالعاتى بــروز ندهند تا رقبا در پيدا كردن مشــترى 
پيش دســتى نكنند يا شــايد ترس از پرداخت ماليات 

سنگين باعث شده تا همه چيز در خفا باشد.

١٠٠ ميليونى هاى پايين شهر 
در حالى كه بنگاه هاى باالى شــهر از سر دل سيرى 
حرف مى زنند، بنگاه هاى پايين شهر اينگونه نيستند. 
آنها در وضعيتى غيرمشابه مى گويند حباب قيمت هاى 
مسكن خيلى ها را دچار مشكل كرده و معامالت كمتر 

شده است.
اين را حســن، مديــر بنگاهــى در خيابــان هفتون 
مى گويد: اين طرف شهر بيشــتر بازار اجاره با قيمت 
هاى بسيار پايين داغ است. مردم اين سمت شهر اكثراً 
از قشر متوسط به پايين هستند و گاهى حاضرند حتى 
يك زيرزمين را با نور بسيار كم اما با قيمت كمتر اجاره 
كنند، ولى متأسفانه خيلى از مالكان به خانه هايشان به 
عنوان ســرمايه نگاه مى كنند و وقتى مى بينند قيمت 
خانه باال رفته، به مبلغ اجاره هايشــان اضافه مى كنند 
و مى خواهند بار هزينه هايشان را بر دوش مستأجران

 بياندازند.»
همين موضوع باعث شده كه قيمت هاى پايين شهر هم 
براى اقشار آســيب ديده چندان پايين نباشد به طورى 
كه اگر بخواهى در محله ســيمرغ يك خانه ٨٥ مترى 
اجاره كنى بايد ١٠٠ميليون وديعــه و ماهى ٢ ميليون 
بپردازى. در خيابان هفتون هــم يك خانه وياليى ٨٥ 
مترى دربست را با ١٠٠ ميليون رهن و ماهى ٣ ميليون 
اجاره مى دهند. قيمت هاى پايين تر هم شــامل رهن 
٥٠ ميليونى و ماهى يك ميليون تومان است و اگر باز 
هم بخواهى خانه يا آپارتمان اجاره زير اين قيمت ها پيدا 
كنى بايد به خيابان زينبيه بروى كه با ١٠٠ ميليون رهن 

مى توانى يك خانه ٨٠ مترى يك خوابه را اجاره كنى.
به اعتقاد حســين  كه يكى از بنگاهدارهاى قديمى در 
زينبيه اســت، اتفاقاً در زمان هايى كه مســكن تكان 
مى خورد و گران مى شود، مردم بيشتر به سمت خريد 
و فروش مى روند. خمى بــه ابرويش مى اندازد و ادامه 
مى دهد: «متأسفانه خيلى از بنگاهداران از اين مسئله 
سوءاستفاده مى كنند، بماند كه مالكان هم دست كمى 

از آنها ندارند.»

باال و پايين اجاره بهاى اين روزها در باال و پايين شهر

رهن هاى ميليارد تومانى
كيسه هاى خالى از ماليات 

نصف جهان   اگــر تاكنون تنها پزشــكان از زير بار 
پرداخت ماليات شــانه خالى مى كردند، حاال بقيه 

مشاغل هم به اين موضوع پيوسته اند.
نگرانى مشاغل مختلف از پرداخت ماليات ها باعث 
شده كه بسيارى از افراد عمده انتقال وجوهشان را از 
طريق كارت به كارت كردن انجــام دهند تا ميزان 

دارايى هايشان مشخص نشود.
فرار مالياتــى اين روزها با توجه به اينكه بســيارى 
از مــردم در وضعيت نابســامان اقتصادى به ســر

 مى برند باعث اختالل در سيستم اقتصادى كشور 

هم خواهد شد. 
در شرايطى كه اغلب مشــاغل به استفاده نكردن از 
كارتخوان رو آورده اند، در خردادماه امسال سازمان 
امور مالياتى قدم بعدى براى اجراى قانون پايانه هاى 
فروشگاهى و ســامانه مؤديان برداشت و تفكيك 
حســاب هاى تجارى و شــخصى را آغــاز كرد كه 
براساس آن هر يك از فعاالن اقتصادى و مشاغل بايد 
حساب هاى تجارى خود را به سازمان امور مالياتى 
اعالم كنند و اين حساب مبناى فروش و درآمد آنها 

قرار خواهد گرفت.

بوى نامطلوب بى اعتبارى 
نصف جهان    ساكنان مسكن مهر شهرستان دهاقان 

از نبود فاضالب در رنج هستند.
بيشتر ساكنان مسكن مهر دهاقان كه حدود يك دهه 
است در اين منطقه زندگى مى كنند از نبود فاضالب و 

بوى نامطلوب گاليه مند هستند.
شهروندان اين منطقه با اشــاره به اينكه مسئوالن 
تا كنون اعتبــارى بــراى احداث فاضــالب اين 
منطقه نگذاشــته اند مى گويند: فاضالب شــهرى 

بايد همزمــان با احداث شــهرك هــا راه اندازى 
شــود در صورتى كه در اين منطقــه چنين اتفاقى

 نيفتاده است.
گفتنى است: فاضالب شهرى نياز مبرم و الزامى براى 
هر شهرى محسوب مى شــود زيرا نقش اساسى در 
بهداشت فردى و حتى محيط زيست دارد اما دهاقان 
فاقد فاضالب شهرى است و اين يك فاجعه و اتفاقى 

بسيار ناخوشايند است.

راه كاهش آلودگى هاى زيست محيطى در حنا 
نصف جهان    شــهردار حنا با انتقاد از اجرايى نشــدن 
طرح جامع مديريت پسماند در اين شهرستان گفت:  در 
حال حاضر زباله هاى شهر حنا به محل تخليه پسماند 
جانمايى شــده انتقال نمى يابد و ما  به صورت جداگانه 
محلى براى تخليه پســماند داريم كه متأسفانه بدون 
رعايت اصولى بهداشتى، دفن پســماند در اين مكان 

صورت مى گيرد.

ابوالفضــل بهراميان بيان كرد: طــرح تفكيك زباله از 
مبدأ براى شهردارى هزينه بر است و براى پيمانكار نيز 
مقرون به صرفه نيست. وى تنها راه حل براى كاهش 
هزينه هاى زيست محيطى دفن غير اصولى پسماند در 
حنا را، خريد دستگاه زباله سوز عنوان كرد و افزود: براى 
احداث كارخانه بازيافت و پسماند نيز بايدكمه، ونك و 

حنا به صورت مشترك اقدام كنند.

پاسخگو نبودن زيرساخت هاى ارتباطى
 خور و بيابانك

نصف جهان    فرماندار شهرســتان خــور و بيابانك 
گفــت: زيرســاخت هاى ارتباطى موجــود در اين 
شهرستان با توجه به گســتردگى آن جوابگو نيست 
و بايد براى  آنتن دهى مناســب تلفن هاى همراه، 
ثابت و اينترنت اين منطقــه اقدامى اصولى صورت

 گيرد.
احمدرضا طحانى افزود: آنتن ندادن تلفن همراه در 
اكثر نقاط شهرستان و سرعت بسيار پايين اينترنت 
مشكالت بسيارى براى شــهروندان در انجام امور 

روزانه ايجاد كرده است.

برگزارى مسابقه«شهر ايمن» در خمينى شهر
نصف جهان   مديرعامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ايمنى شــهردارى خمينى شهر از برگزارى 
مسابقه اينســتاگرامى با موضوع «شهر ايمن» خبر 
داد. مهدى مراديان افزود: شهردارى خمينى شهر به 
مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشانى و ايمنى و با 
هدف ارتقاى فرهنگ ايمنى در محيط كار و جامعه و 
افزايش مسئوليت فردى و اجتماعى، اين مسابقه را 

طراحى كرده است.
مهدى مراديان هدف از برگزارى اين مســابقه را، 
ارتقاى فرهنگ ايمنى و استفاده از ابزار رسانه براى 
رسيدن به شــعار «آتش نشــانى و خدمات ايمنى 
خمينى شهر در مســير تعالى» عنوان كرد و گفت: 
افراد باالى ٩ سال مى توانند در اين مسابقه شركت 
و جهت كسب اطالعات بيشتر به پيج اينستاگرامى 

KHOMEINISHAHR١٢۵ مراجعه كنند.
وى درخصوص چگونگى شــركت در اين مسابقه 

گفت:٢٨ ســئوال در اين مسابقه مطرح شده كه اگر 
فردى به چهار سئوال پاسخ صحيح دهد وارد مرحله 

قرعه كشى و كسب جوايز مى شود.

د، مثل درد اجاره خانه 
نصف جهان  روزنامه «زاينده رود» در شــماره شنبه 
١٨ تيرماه خود به بازار اجاره بها در اصفهان پرداخته و 
عنوان كرده كه بازار اجاره نشينى در اصفهان هر روز 
گران تر از ديروز است. اين روزنامه با تيتر «درد بى 
صدا مى بارد»، در گزارش خود به آژانس هاى امالك 
سطح شهر اشاره مى كند كه مملو از مستأجرانى است 
كه به قول خود تمام زور خــود را زده اند و پس انداز 
كرده اند تا توانسته اند مقدارى پول پيش منزل اجاره 
اى خود را باال ببرند، اما در همين حين صاحبخانه نيز 
قيمت را به طرز عجيبى افزايش مى دهد. بهانه اين 

اجاره هاى بى حســاب و كتاب هم تا دلتان بخواهد 
جور است؛ يكى از تورم مى گويد و ديگرى از افزايش 
يارانه ها، يكى از افزايش قيمت دالر دم مى زند و آن 
ديگرى گرانى هاى اجناس را بهانه كرده اســــت؛ 
مستأجران هم به قول معروف از منزل قبلى رانده و 
از منزل جديد انگار مانده شده اند. اين روزنامه در اين 
گزارش اين نتيجه را گرفته كه دولت بايد مسكن هاى 
ارزان ولى در عين حال مهندســى ساخته شده را در 
كشور توليد كند چراكه وقتى عرضه بر تقاضا پيشى 

بگيرد، شاهد فروكش كردن بازار اجاره خواهيم بود.

دريا قدرتى پور
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کاربران براى نصب ویندوز 11 با مشکالتى مواجه هستند، اما خبر خوب این است که 
یک ترفند خوب براى دور زدن محدودیت هاى نصب ویندوز 11 وجود دارد.

ویندوز 11 در مقایسه با نسخه هاى قبلى سیستم عامل مایکروسافت، داراى الزامات 
نصب بیشترى اســت، از جمله محدودیت پردازنده هاى قدیمى و همچنین نیاز به 

اتصال به اینترنت و حساب مایکروســافت. اما خوشبختانه 
راه حل هایى وجود دارد که امکان ارتقا بــه ویندوز 11 را در 
پردازنده هاى پشتیبانى نشده فراهم مى کند و این شرکت این 

دور زدن ها را مسدود نمى کند.
اما اگر به دنبال نصب صحیح ویندوز 11 و پیکربندى سیستم 
تنها با یک حساب محلى هستید، مى توانید این کار را به راحتى 

با ابزارى به نام Rufus انجام دهید.
این برنامه مدت ها است که توسط بخش هاى فناورى 

اطالعات براى ایجاد ســریع نصب کننده هاى قابل بوت ویندوز اســتفاده مى شود. 
آخرین نسخه بتا این برنامه، اکنون این توانایى را دارد که الزامات یک حساب آنالین 
 TPM مایکروسافت را در کنار سایر موارد دور زدن حذف کند و مى تواند رایانه هاى فاقد
2.0 (از جمله مک هاى اینتل)، رایانه هایى که کمتر از 4 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت 
فضاى ذخیره سازى دارند را دور بزند و همچنین مى تواند 

به طور خودکار جمع آورى داده ها را غیرفعال کند.
براى نادیده گرفتن نیاز به حساب مایکروسافت، مانند 
روش هاى قبلــى، همچنان باید رایانه تــان را در حین 
 Rufus راه اندازى، کامًال آفالین نگه داریــد. اما روش
با حذف ویرایش هاى دســتى رجیســترى کار را بسیار 
آســان تر مى کند، به عالوه اینکه این نرم افزار رایگان و 

منبع باز است.

واتس اپ سرگرم طراحى قابلیتى است که به کاربران امکان مى دهد استاتوس آنالین 
خود را مخفى کنند.

 وب سایت WABetaInfo اسکرین شاتى از یک تنظیمات حریم خصوصى جدید 
در واتس اپ منتشر کرد که اجازه مى دهد کاربر بتواند انتخاب کند چه 

کسانى استاتوس آنالین وى را مشاهده کنند. این قابلیت 
کامل کننده قابلیتى است که اخیرا براى "آخرین بازدید" 

(Last Seen) عرضه شده است.
پس از انتشار نسخه آزمایشــى بتا در آوریل، واتس اپ 
به روزرسانى منتشــر کرد که گزینه "مخاطبان من بجز" 

Contact Except) (My را براى تنظیمات "آخرین بازدید" 

اضافه کرد. پیش از این کاربران واتس اپ تنها مى توانستند 
تنظیمات "آخرین بازدید" را از بین سه گزینه "براى همه"، 

"مخاطبان من" یا "هیچ کس"، انتخاب کنند اما در به روزرســانى جدید واتس اپ، 
امکان کنترل بیشتر افرادى که قادر به مشاهده عکس پروفایل و آخرین بازدید کاربر 
هســتند و پنهان کردن این اطالعات از دید یک عده خاص، فراهم شد. اما مشکل 
اینجا بود که اســتاتوس آخرین بازدید به مخاطبان اجازه مى داد 
متوجه شوند کاربر پیش از غیرفعال کردن گزینه دریافت پیام، آیا 

پیام آنها را مشاهده کرده است.
 اسکرین شات وب سایت WABetaInfo نشان مى دهد قابلیت 
جدید به کاربر امکان مى دهد استاتوس آخرین بازدید خود را از 
همان افرادى که مایل نیستند، پنهان کنند. عجیب است که 
این همه مدت طول کشید تا واتس اپ روى این قابلیت حریم 
خصوصى ابتدایى کار کند اما باالخره این قابلیت قرار است 

اضافه شود و احتماال مورد استقبال کاربران قرار مى گیرد.

بهترین راه براى دور زدن محدودیت هاى نصب ویندوز 11 قابلیت جدید واتس اپ براى مخفى کردن استاتوس آنالین

8 نوع برنامه اندرویدى که باید از گوشى خود حذف کنید

ی ىج و ریم ی ی ز ى
هد کاربر بتواند انتخاب کند چه 

ده کنند. این قابلیت 
"ى"آخرین بازدید"

واتس اپ  آوریل،
مخاطبان من بجز"

"مات"آخرین بازدید"

پ تنها مى توانستند 
" گزینه "براى همه"،

ز ین ن ر ن ه پ و
اینجا بود که اســتاتوس
متوجه شوند کاربر پیش
پیام آنها را مشاهده ک
 اسکرین شات وب س
جدید به کاربرامکان
همان افرادى کهم
اینهمه مدت طو
خصوصى ابتدایى
اضافه شود و احتم

ه هاى قدیمى و همچنین نیاز به 
شبختانه 
111 را در 
کت این 

ى سیستم
 به راحتى

ى

2.0 (از جمله مک هاى اینتل)، رایا
فضاى
به طو
براى
روش
راه انداز
با حذف
آســا
م

در این گزارش 8 نوع برنامه اندرویدى که باید 
از گوشى خود حذف کنید، معرفى شده است.

دانلــود و نصب اپلیکیشــن هاى مختلف روى 
گوشــى مى تواند به افزایش کارایى آن کمک 
زیادى کند. مهم نیست برنامه نصبى مورد نظر 
شــما در چه حوزه اى قرار بگیرد شما مى توانید 
اپلیکیشن هاى مرتبط در این زمینه را در گوگل 
پلى استور پیدا کنید. با این حال باید توجه داشته 
باشید که نصب برخى از اپلیکیشن ها باعث کند 
شدن و هنگ کردن گوشى شما خواهند داشت. 
با گذشت زمان صد ها برنامه روى گوشى شما 
نصب مى شود که از تعدادى از آن ها به صورت 
روزانه اســتفاده کرده و این در حالى است که 
تعدادى از آن ها در گوشــه حافظــه آن خاك 

مى گیرند!
در ادامه ما 8 نــوع برنامه اندرویــدى که باید 
از گوشــى خود حذف کنید را به شــما معرفى 

مى کنیم.

روى گوشى هاى اندروید مى توانند بسیار مفید باشند، اما برنامه هاى بلوت ور که از مى شوند را بى استفاده مى دانند. اگرچه که بعضى از برنامه هاى از پیش نصب شده اندروید این برنامه ها که به اصطالح با عنوان بلوت ور (Bloatware) از آن ها یاد جمله برنامه هاى اندرویدى هستند که باید از گوشى خود حذف کنید. اکثر کاربران اپلیکیشن هاى از پیش نصب شده روى گوشى که از آن ها استفاده نمى کنید، از 1- برنامه هاى بى استفاده از پیش نصب شده روى گوشى اندرویدى
نیز خواهند داشــت که برخى از آن ها شــامل رابط هاى کاربرى سبک تر مثل توجه داشــته باشــید که پوســته هاى مختلف اندروید بلوت ور هاى مختلفى آن ها استفاده نمى کنید باید فوراً حذف شوند.

 One بوده و این در حالى است که تعدادى از آن ها مانند Pixel UI و OxygenOS
تشکیل مى دهند؛ با این حال همچنان امکان غیرفعال کردن این اپلیکیشن هاى را نمى توان حذف کرد چرا که بخش جدایى ناپذیرى از پوسته این سیستم عامل را همچنین توجه داشته باشید که برخى از برنامه هاى از پیش نصب شده در اندروید UI و MIUI بسیار سنگین هستند.

ناخواسته وجود دارد.

2- اپلیکیشن هاى کمکى قدیمى که حاال به صورت 
داخلى در گوشى هاى اندروید قرار دارند

اندروید از زمان تولد خود در سال 2008 تغییرات بسیار زیادى 
داشته است. در آن زمان کاربران گوشى هاى اندرویدى براى 
هر ابزار کمکى مانند چراغ قوه، اســکنر QR، ضبط ویدیو از 
نمایشــگر، مدیا پلیر و کم کردن نور صفحه باید به صورت 
جداگانه اپلیکیشــن نصب مى کردند چراکــه این قابلیت ها 
داخل گوشى وجود نداشت، اما خوشــبختانه حاال همه چیز 

تغییر کرده است.
به ویژه اگر از گوشى اندروید قدیمى استفاده مى کنید ممکن 
اســت هنوز هم نیاز به دانلود برخى از برنامه هاى کاربردى 
داشته باشید؛ اما عمده این مشــکالت حاال حل شده است. 
به همین دلیل هم توصیه مى کنیم تا به دنبال این دســته از 
اپلیکیشن هاى کمکى روى گوشى خود بگردید و در صورت 
پیدا کردن هر موردى که دیگر نیازى ندارید، آن را حذف کنید.

3- برنامه هاى کارى و بهره ورى تاریخ گذشته را حذف کنید
درست مانند اپلیکیشن هاى کمکى، احتمال این که هنوز هم اپلیکیشن هایى در حوزه بهره ورى استفاده کنید وجود دارد؛ اما نکته 
 Gmail، نظیر Google Workspace قابل توجه در خصوص این نوع برنامه هاى اندرویدى این است که به لطف اپلیکیشن هاى
Google Keep، Docs، Sheets، Slides، Meet، Calendar و ... دیگر نیازى نیست دنبال برنامه دیگرى در این حوزه بگردید.

اپلیکیشن هاى بهره ورى گوگل به قدرى خوب و کاربردى هستند که نیازى نیست به دنبال برنامه هاى دیگر در این حوزه بگردید. 
اکثر این برنامه ها به صورت پیش فرض روى تمامى گوشى هاى اندرویدى نصب هستند پس بهتر است براى جلوگیرى از کند شدن 

گوشى تمامى اپلیکیشن هاى سوم شخص در این زمینه را حذف کنید.

4- اپلیکیشن هاى افزایش سرعت را همین حاال حذف کنید

اپلیکیشن هاى بهبود کارایى براى گوشى اندرویدى انتخاب خوبى نیستند؛ به طور خالصه مى توان گفت که برنامه هایى که در زمینه 

بهبود کارایى و افزایش سرعت فعالیت مى کنند، مثل پاك کننده هاى رم، ذخیره کننده هاى باترى و بهینه ساز بازى امکان استفاده از 

دستگاه را کاهش داده و بیشتر از این که مفید واقع شوند در واقع باعث ایجاد ضرر به گوشى شما خواهند بود!

در این بین برنامه هاى پاك کننده رم نیز اضافى هستند چراکه بسیارى از فرآیند هایى که این اپ ها باعث توقف آن مى شوند کمى 

بعدتر دوباره شروع به فعالیت مى کنند، زیرا دستگاه براى عملکرد درست به آن ها نیاز دارد. به عالوه دفعه بعدى که برنامه اى را که 

این نوع اپلیکیشن ها را به اجبار بسته اند، باز کنید متوجه خواهید شد که زمان بیشترى براى لود شدن نیاز خواهد داشت.

اپلیکیشن هایى که در حیطه ذخیره سازى باترى فعالیت مى کنند نیز به درد نخور هستند چراکه اکثر گوشى  هاى اندرویدى این روز ها 

داراى حالت ذخیره باترى به صورت داخلى هســتند که عملکرد فوق العاده بهترى نسبت به اپ هاى سوم شخص دارد. این مورد 

درباره اپلیکیشن هاى بهینه ساز بازى نیز صدق مى کند پس بهتر است همین حاال در حق خودتان لطف کرده و این برنامه ها را از 
گوشى تان حذف کنید.

5- اپلیکیشن هایى که عملکرد یکسان دارند را حذف کنید

یکى از رایج ترین کار هایى که مردم انجام مى دهند، نصب اپلیکیشــن هایى با عملکرد مشابه و یکسان است. براى مثال مى توان به نصب چند 

مرورگر، اپلیکیشن یادداشت بردارى، اپلیکیشن هاى پشتیبان گیرى، اپ هاى پیام رسانى و ... اشاره کرد. در بعضى مواقع هر دو اپلیکیشن ماهیت 

سانى دارند، اما به دلیل داشتن برخى ویژگى هاى مختلف هر دو آن ها را روى گوشى اندرویدى نگه مى داریم.
یک

ل هم باید از شر اپلیکیشنى که کارایى کمترى نسبت 
اما واضح است که یکى از این برنامه ها عملکرد بهترى نسبت به دیگرى دارد و به همین دلی

کنید باید بین مرورگر گوگل کروم و سامسونگ اینترنت یک مورد را 
به دیگرى دارد خالص شوید. براى مثال اگر از دستگاه گلکسى استفاده مى 

ر موبایل خود مورد استفاده قرار داده و دیگرى را حذف کنید.
به عنوان مرورگ

6- اپلیکیشن هاى شبکه هاى اجتماعى فوق العاده 
و گزار در اپلیکیشن هاى مختلف مى پردازند که این آمار هر صورت میانگین بیش از 2 ســاعت از زمان خود را به گشت مى دهند؛ گفته مى شــود در ایاالت متحده آمریکا مردم به شبکه هاى اجتماعى زمان زیادى از روز را به خود اختصاص جذاب

کاهش زمان استفاده از نمایشگر کمک کرده و باعث شود تا را کنار بگذارید بهتر است یک تایمر تنظیم کرده تا به شما در اگر دوست ندارید به طور کل استفاده از شبکه هاى اجتماعى برنامه هایى که وقت زیادى از شما مى گیرند را حذف کنید و این شــبکه هاى اجتماعى را ایجاب کند. در صورت امکان به همراه نخواهد داشــت مگر آن که شغل شــما استفاده از صرف زمان زیاد براى شــبکه هاى اجتماعــى نتایج خوبى سال در حال افزایش است.
منضبط تر عمل کنید.

7- بازى هاى قدیمى که دیگر بازى نمى کنید
بازى هایى نظیــر Temple Run، Angry Birds و 
Plants vs. Zombies در زمان خود بسیار معروف 

بودند و همچنان براى بســیارى از مردم محبوبیت 
دارد، اما اگر شما هم جزو آن دسته از افرادى هستید 
که دیگر از این بازى ها استفاده نمى کنند نیازى ندارد 
که فضاى حافظه گوشى خود را اشغال کرده و آن ها 

را نگه دارید.
با وجود این که صنعت بازى سازى در گذشته عملکرد 
ضعیفى داشته اســت، اما همچنان مى توان نسبت 
به آینده آن امیدوار بود. گوشى هاى هوشمند مدرن 
بسیار سریع تر و قوى تر از گذشته عمل مى کنند و با 
روى کار آمدن ۵G، VR و AR به وضوح مشــخص 
است که آینده این صنعت در دست بازى هاى موبایلى 

خواهد بود.
حاال بازى هاى بسیار جدید و بهتر به بازار عرضه شده 
که مى توانید آن ها را روى گوشى موبایل خود نصب 
کرده تا ساعت ها شما را به خود سرگرم کند. بازى هاى 
قدیمى خود را از گوشــى اندرویدى خود حذف کنید 
تا فضاى کافى براى برنامه هــا و بازى هاى جدیدتر 

ایجاد شود.

8- اپلیکیشن هایى که دیگر از آن ها استفاده نمى کنید
حذف اپلیکیشــن هایى که دیگر از آن ها اســتفاده نمى کنید و یا دیگر به 
دردتان نمى خورند، راحت ترین بخش ایجاد فضاى بیشتر روى گوشى هاى 
اندرویدى اســت. عالوه بر لیســتى که در باال برایتان مطرح کردیم باید 
برنامه هایى که دیگر روى گوشى مورد اســتفاده قرار نمى دهید را حذف 
کنید. برخى از این اپلیکیشــن هاى این بخش ممکن است در دسته زیر 

قرار بگیرند:
اپلیکیشن هاى دوست یابى: اپلیکیشن هاى دوستیابى براى هر کسى مفید 
نخواهند بود و اگر تا به حال نتوانستید پیشرفتى حین استفاده از این برنامه 
داشته باشید بهتر است همین حاال آن ها را حذف کرده و از متد هاى سنتى 

براى آشنایى با افراد جدید استفاده کنید.
اپلیکیشن هاى مدیتیشــن: برخى از اپلیکیشن هاى حوزه مدیتیشن بهتر 
از سایرین هستند، اما اگر استفاده از این برنامه ها به آرامش و تمرکز شما 

کمکى نمى کند بهتر اســت به جاى استفاده 
از این سبک اپلیکیشــن ها کالس آفالین 

ثبت نام کنید.
اپلیکیشن هاى ورزشــى: اگر اپلیکیشن هاى 

ورزشى را به امید شروع کردن تمرینات ورزشى نصب کرده اید، 
اما مدت هاست که به سراغ آن ها نرفتید همین حاال برنامه هاى ورزشى را 

پاك کرده به جاى آن در باشگاه ثبت نام کنید!

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

1. راى شماره 140160302026002296 مورخ 1401/02/07 هیات چهار مالکیت خانم 
پروین جمشیدى جعفرآبادى به شناسنامه شماره 957 کدملى 6339407961 صادره فرزند 
نوراله بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 75,75 مترمربع از پالك شماره 3 فرعى 
از 13806 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
مع الواسطه از مالکیت عذرى پهلوان نژاد مورد ثبت صفحه 31 دفتر 481 و موضوع سند انتقال 

شماره 23931 مورخ 42/09/06 دفتر 65 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/04 - م الف: 1347687 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/229 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003478 تاریخ ارســال نامه: 1401/04/16 آقاى مهدى 
حاجیان فروشانى فرزند جعفر با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى هستند سند مالکیت 

تحریرى برگى شــش دانگ پالك ثبتى 106/1106 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که مالکیت ذیل شماره دفتر الکترونیک 139620302006004465 و شماره چاپى 
235574 الف/95 ثبت و تسلیم گردیده و طبق راى قانون تعیین تکلیف شماره 7273 مورخ 
1394/11/20 اداره ثبت اسناد خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته، مفقود شده است و لذا سند 
مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت مى باشد و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده  اند؛ 
لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر 
کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارایه کنند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1348080- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر – سید امیرحسن حسن زاده از 

طرف مهدى رضایى آدریانى /4/236 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002256- تاریخ: 1401/03/24- برابر راى شــماره 2257 
مورخ 1401/03/24 به شــماره کالســه 1614 تصرفــات مالکانه آقــاى / خانم محمد 
جبل عاملى فروشانى به شناســنامه شــماره 1225 کدملى 1142240428 صادره فرزند 
غالمحسین در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 245,17 
مترمربع پالك شــماره 22 فرعى از 114 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند شــماره 8380 مورخ 92/2/4 دفترخانه 276 و مالحظه 

نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
برابر راى شماره 2256 مورخ 1401/03/24 به شماره کالسه 1613 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم فاطمه رحیمى فروشانى به شناسنامه شماره 1130139298 کدملى 1130139298 
صادره فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 245,17 
مترمربع پالك شماره 22 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند شماره 8380 مورخ 92/2/4 دفترخانه 276 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/04- م الف: 
1346229 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید امیرحسین 

حسن زاده /4/231 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008001249 تاریخ ارسال نامه: 1401/04/16 - نظر به اینکه 
سند مالکیت تک برگ به شــماره چاپى 478095-99/هـ نسبت به تمامیت دویست و 
هشتـ  یکهزار و ششصد و هشتاد و سه سهم مشاع باستثناى بهاء ثمنیه اعیانى دو سهم 
از 7 سهم ششدانگ پالك ثبتى 13877 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر الکترونیکى شماره 
140020302008007216 بنام نصراله على عسگرى فرزند مختار ثبت و سند صادر 
گردیده است. هم اکنون آقاى: نصراله على عسگرى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008005553 مورخ 1401/04/13 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شماره 23054 مورخ 1401/04/13 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 247 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به 
دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را 
دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبى 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا 
صورت جلسه تنظیم و ســند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1348109- سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – قدیرى /4/235 

مینگ چى کو، تحلیلگر محصوالت اپل، در توییتى نوشت: «آخرین نظرسنجى من نشان مى 
دهد که توسعه تراشه مودم آیفون ۵G خود اپل ممکن است شکست خورده باشد، بنابراین کوالکام 

تامین کننده انحصارى تراشه هاى5G  آیفون هاى جدید باقى خواهد ماند.»
اپل مشتاق طراحى مودم ۵G خود بوده است تا مجبور نباشــد با کوالکام، شرکتى که کار با آن 
دشوار است، سر و کار داشته باشــد. در جوالى 2019، اپل یک میلیارد دالر براى خرید بیشتر 
کسب و کار مودم گوشى هاى هوشمند اینتل هزینه کرد تا بتواند مودم ۵G خود را براى آیفون 

 Apple خرج کرد (که به Beats Audio توسعه دهد. پس از 3 میلیارد دالرى که اپل براى خرید
Music تبدیل شد) خرید کسب و کار مودم گوشى هاى هوشمند اینتل دومین خرید بزرگى بود 

که اپل تا به حال انجام داده است.
ظاهراً اینتل در ایجاد مودم ۵G براى اپل براى استفاده به عنوان جایگزین کوالکام با مشکالتى 
روبرو بوده است.توییت کو نشان مى دهد که اپل همچنان باید براى تهیه تراشه هاى مهم مودم 
۵G مورد نیاز براى آیفون ۵G جدیدتر به کوالکوم تکیه کند. کو اضافه کرد که معتقد است اپل به 

کار روى توسعه تراشه هاى مودم ۵G خود براى آیفون ادامه خواهد داد.
 ۵G قبل از اینکه کو توئیت خود را منتشــر کند، به نظر مى رسید که اپل براى اولین بار از مودم 
خود در خط آیفون 15 2023 استفاده خواهد کرد. کو، که انتظار داشت کوالکام 20 درصد از مودم 
هاى ۵G مورد استفاده در آیفون را در ســال آینده به اپل عرضه کند، پیش بینى خود را اصالح 
کرده و اکنون مى بیند که کوالکام تمام مودم هاى ۵G را که در مدل هاى آیفون 2023 استفاده 

مى شود، ارائه مى دهد.

شکست اپل در 
۵G طراحى مودم



سالمتسالمت 05054360 سال نوزدهمدوشنبه  20 تیر  ماه   1401

 

یــن  ا
روغــِن مرطوب کننده 

مى تواند باعث نرم شدن و 
تقویت مو ها شــود. روغن بادام به علت 
وجود ویتامین B7 یا بیوتین مى تواند به 
سالمت و تقویت ناخن ها و مو ها کمک 
کند و با SPF 5 طبیعــى، از مو هاى 
شما در برابر اشــعه ى آفتاب محافظت 
مى کند. از روغن بادام بر روى پوســت 
سر هم مى توان اســتفاده کرد. خاصیت 
آنتى باکتریال و ضدقارچــى آن روغن 
بادام، باعث مى شود میکروارگانیسم هایى 
که موجب شوره ســر مى شوند، تنظیم 
گردند. همچنین با روغن بادام مى توانید 
مو هاى آسیب دیده را ترمیم و مو هاى فر 
را صاف کنید. مهمترین خواص روغن 

بادام براى مو عبارتند از:
ــ تقویت رشد موى سرــ درمان ریزش 
موــ تقویــت ابروهاــ افزایش بلندى و 

زیبایى مژه ها-درمان شوره سر.

روغن بادام و 
خواص شگفت انگیز آن

مطالعات اخیــر محققان نشــان مى دهد رژیم غذایــى گیاهى غنى از 
سبزیجات با برگ پهن سبز تیره عالئم میگرن مزمن را کاهش مى دهد.
در حالى که درمان هاى موقتى ماننــد زولمى تریپتان و توپیرامات براى 
تسکین میگرن وجود دارد، مطالعات مختلف نشان مى دهد رژیم غذایى 

یک عامل موثر در کنترل بیمارى است.
محققان در مطالعــات قبلى اثر محــرك  هاى مختلــف غذایى روى 
شــدت میگرن را بررســى کردند. مواد غذایى تحریک کننده میگرن 
شامل انواع ترشــیجات، انواع مخمر، انواع ادویه، انواع غذاهاى کنسرو 
شــده، نوشــابه هاى انرژى زا، مقادیر زیاد کافئین، کاکائو، پنیر چدار، 
ماهــى دودى، سوســیس و کالبــاس، نوشــابه، پیاز و مشــروبات

 الکلى هستند.
مطالعات جدید نشــان مى دهد حــذف این محرك هــا و ورزش هایى 
مانند یوگا و مدیتیشــن اثر چندانى بر کاهش شــدت حمالت میگرن 

ندارد.
بر اســاس این مطالعات رژیم غذایى گیاهى غنى از ســبزیجات برگ 
پهن مانند اســفناج و شاهى با کاهش التهاب و اســترس اکسیداتیو در 
کاهش عالئم میگــرن نقش دارند. آزمایش داوطلبــان در این تحقیق 
نشان مى دهد تبعیت از رژیم غذایى حاوى سبزیجات برگ پهن سطح 

بتاکاروتن را در خون افزایش مى دهد.

ســردردهاى میگرنى بــه صورت دردهــاى ضربه اى و تپــش دار در 
نقطه اى از سر توصیف مى شوند و معموال نیمى از مغز را در بر مى گیرد. 
مدت زمان این درد بین 4 تا 72 ســاعت اســت و زندگى فرد را مختل 

مى کند.
معموال افراد مبتال به میگرن نســبت به صدا و نور حساس مى شوند. 

و شدت رژیم غذایى، استرس و تغییرات هورمونى در میزان 
این بیمارى نقش مهمى دارد.

با توجه به گزارش مرکز درد آتالنتا، موارد زیر در 
بروز دردهاى میگرنى موثر هستند:

استرس ( 80 درصد)
هورمون (65 درصد)

بو (44 درصد)
نور (38 درصد )
دود (36 درصد)

گرما (30 درصد)
مواد غذایى تحریک کننده (27 درصد)

طبق آخرین آمار انســتیتو ملى ســالمت، حدود یک میلیارد نفر 
سراســر دنیا به میگرن مبتال هســتند و تعداد مبتالیان زن چهار برابر

 مردان است.

رژیم غذایى گیاهى عالج میگرن است

انسان مى تواند 30 روز بدون غذا زنده بماند، اما بدون نوشیدنى فقط سه روز مى تواند دوام بیاورد. قانون 
طالیى به ما مى گوید، بدون آب تنظیمات بدن به هم مى ریزد.

80 درصد بدن نوزاد انسان از آب تشکیل شده است. وقتى انسان رشد مى کند به تدریج از حجم آب 
بدنش کم مى شود و به 60 درصد مى رسد. از آنجایى  که سلول هاى چربى میزان آب کمترى نسبت 
به دیگر سلول ها در خود دارند، بدن افراد الغرتر نسبت به افراد داراى اضافه وزن، میزان آب بیشترى 

دارد. مردان هم به نسبت زنان درصد آب بدنشان بیشتر است. 
برخى اعضاى بدن حجم وسیعى از آب را در خود جاى داده اند. تحقیقات نشان داده است که زجاجیه 
چشم 99 درصد از آب تشکیل شده است. بعد از آن، 80 درصد عنصر به جود آورنده ماهیچه ها آب 
است. بهترین کار براى این که از بدن خود مراقبت کنید تنها یک کار است: نوشیدن، نوشیدن و باز 

هم نوشیدن.
یکى از مکانیسم هاى بدن براى تنظیم درجه حرارت تعریق است که بر اثر آن معموال روزانه دو لیتر 
آب از دست مى دهیم. طبیعتا در تابستان و گرماى شدید و همچنین در جایى که وسائل گرمایشى 

هواى تنفسى را خشک مى کنند، بدن به آب بیشترى نیاز دارد.
عالوه بر این، کلیه که وظیفه اش دفع ســموم از بدن از طریق ادرار است به آب احتیاج دارد. اگر آب 
کافى در بدن نباشــد، ادرار فرد به رنگ زرد در مى آید. اگر رنگ ادرار بــه قهوه اى گرائید، عالمت 

هشداردهنده اى است و ممکن است خطرى جدى سالمتى را تهدید کند.
براى اینکه نیاز اعضاى بدن به آب فراهم شــود، هر فرد باید روزانه حداقل بین 1/5 تا 2 لیتر آب یا 
نوشیدنى بنوشــد. بعضى کارشناســان 2 تا 3 لیتر مایعات را توصیه مى کنند. برخى معتقدند که در 
صورت فعالیت بدنى از طریق ورزش یا افزایش دماى بدن در اثر تب، تهوع، اسهال نیاز بدن به آب 

بیشتر هم مى شود. 
وقتى بدن به اندازه کافى ذخیره آب در اختیار ندارد نشانه هایى از خود بروز مى دهد. وقتى دو درصد 
از آب بدن کم  شود، نشانه هاى خستگى و خواب آلودگى و سردرد در فرد پدیدار مى شوند. اما کمبود 
بیش از 7 درصد آب بدن خطرناك اســت. کاهش بیش از 12 درصد آب بدن به شوك و حتى کما 

منجر مى شود.

بدن ما به چقدر آب نیاز دارد؟

ترکیبات و ارزش غذایى روغن بادام
روغن بادام منبــع غنى از ویتامین و مواد معدنــى همچون ویتامین 
E و D، کلسیم، منیزیم و پتاسیم اســت و به دلیل دارا بودن منگنز، 
ریبوفالوین و مس سبب تولید انرژى در بدن مى شود. فیبر موجود در 
این روغن باعث حرکت غذا در روده بزرگ و جلوگیرى از سرطان آن 
مى شود. این روغن حاوى مقادیر فراوانى اسید فولیک است که مصرف 
آن در دوران باردارى ضرورى است و از تولد نوزاد با نقص لوله عصبى 
جلوگیرى مى کند. به گزارش فرارو، چربى هاى تک اشباع موجود در 
این روغن باعث تسریع سوخت و ســاز بدن و کمک به کاهش وزن 
مى شــود. این روغن حاوى مقادیر فراوانى پروتئین اســت که براى 
رشد بدن الزم اســت و آرژنین موجود در آن، براى درمان زخم ها و 
عفونت ها مفید است. این روغن به دلیل داشتن منیزیم و فسفر، از پوکى 
استخوان، شکستگى استخوان و پوسیدگى دندان جلوگیرى مى کند. 
عالوه بر این ها، روغن بادام به کبد در پاکسازى بدن از سموم کمک 
مى کند. در ادامه ارزش غذایى یک قاشق سوپ خورى (14 گرم) روغن 

بادام را بررسى مى کنیم:
ــ کالرى: 119

13 گرم ــ چربى کل: 5
1گرم ــ چربى اشباع: 1

9 گرم ــ چربى تک غیر اشباع: 4
2 گرم ــ چربى چند غیر اشباع: 3

ــ ویتامین اى: 16 درصد نیاز روزانه
35 میلى گرم ــ فیتوسترول: 9

در واقع روغن بادام منبــع عالى ویتامین E و حــاوى مقدار اندکى 
ویتامین K اســت، اما بیشــتر خواص بادام ناشــى از مقدار باالى 
چربى هاى سالم آن است. نسبت هاى اسید هاى چرب موجود در روغن 

بادام به شرح زیر است:
ــ چربى تک غیراشباع: 70 درصد
ــ چربى چند غیراشباع: 20 درصد

ــ چربى اشباع: 10 درصد
رژیم غذایى سرشــار از چربى هاى غیراشباع، فواید بى شمارى براى 
ســالمتى (از جمله کاهش خطر بیمارى هاى قلبــى و چاقى) دارد. 
همچنین چربى هاى تک غیر اشــباع به کاهش فشار خون، که یکى 
از عوامل ابتال به بیمارى هاى قلبى است، کمک مى کنند. رژیم هایى 
که مقدار باالیى چربى هاى تک غیراشــباع دارند، ریســک ابتال به 
سرطان هایى مانند ســرطان هاى اندومتر را پایین مى آورند و حتى 

مى توانند در کاهش وزن نیز به شما کمک کنند.

طبق تحقیقات اخیر، مصرف بیش از حد این نوشیدنى دوست داشتنى و پرطرفدار مى تواند به سرعت بر ریتم ضربان قلب 
شما تأثیر بگذارد.قهوه یکى از پرطرفدار ترین نوشیدنى ها در سراسر جهان است که به شکل روزانه نوشیده شده و از خواص 
متعددى نیز برخوردار است. با این حال نوشیدن بیش از حد آن مى تواند عوارضى را به همراه داشته باشد که براى سالمتى 
مفید نیست.بر اساس تحقیقاتى که اخیراً در جلسات علمى انجمن قلب آمریکا در سال 2021 ارائه شد، افرادى که قهوه 

مى نوشند در صورت مصرف بیش از حد، ممکن است ضربان قلب نامنظم تجربه کنند.
در این مطالعه (که تا حدى توسط بخش قلب و عروق دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو تامین مالى شد) 100 داوطلب که به 

طور متوسط   38 سال سن داشتند، مورد بررسى قرار گرفتند.
زمانى که شرکت کنندگان بیش از یک فنجان قهوه نوشیدند، دستگاه سنجش ضربان قلب دو برابر یا افزایش 54 درصدى 

انقباضات زودرس بطنى را که از حفره هاى پایینى قلب مى آمد، ثبت کرد.
گرگورى مارکوس، یکى از نویسندگان مطالعه و دانشیار بخش قلب و عروق 
براى تحقیقات و اســتاد برجســته تحقیقات فیبریالسیون دهلیزى در 
دانشگاه، اظهار داشت که قهوه رایج ترین نوشیدنى مصرفى در جهان 

است، اما اثرات آن بر سالمتى هنوز نامشخص است.
باید توجه داشت با وجود اینکه نوشیدن قهوه سریعا بر روى ضربان 
قلب تاثیر مى گذارد، تاثیر آن موقتى است. پزشکان بر این باورند 
که کافئین موجود در قهوه مى تواند به طور موفت فشــار خوت و 
ضربان را افزایش دهد.مصرف کافئین در مقادیر باال و به شکل منظم 
مى توان فشــار خون فرد را افزایش دهد اما مصــرف کم آن اثرات 

نامطلوب طوالنى مدت عمده اى براى سالمت قلب و عروق ندارد.

قهوه باعث به هم ریختن 
ضربان قلب مى شود

ذایى و هم درمانى مورد استفاده قرار مى گیرد و کارآیى 
ى گیاهى همچون روغن زیتون و روغن بادام، قرن هاست که از سوى بشر، هم براى مصارف غ

برخى از روغن ها

غن بادام که در دو نوع روغن بادام تلخ و شیرین در دسترس است، با خواص اعجاب انگیز خود، از گذشته هاى 
ان ها در این زمینه ها به اثبات رسیده است. در این میان رو

بسیار دور سهم مهمى را در 

ها، ایفا کند. در واقع سرشار بودن روغن بادام از ویتامین هاى گروه E و 
عرصه زیبایى پوست و مو و همچنین درمان برخى عارضه 

البته آنتى اکسیدان هاى مختلف، سبب شده است این ماده، در کنار استفاده هاى غذایى، در زمینه هاى طبى و زیبایى 

نیز اهمیت باالى خود را حفظ کند. اما روغن بادام داراى چه ترکیباتى است و چه فوایدى مى تواند 

براى ما داشته باشد؟ براى یافتن پاسخ این سواالت، با ما همراه شوید تا اطالعات جامعى را 

درخصوص فواید روغن بادام در اختیار شما قرار دهیم.

یــن  ا
روغــِن مرطوب کننده 

مى تواند باعث نرم شدن و 
تقویت مو ها شــود. روغن بادام به علت 
7وجود ویتامین B7 یا بیوتین مى تواند به 

ذایى و هم درمانى مورد استفاده قرار مى گیرد و کارآیى 
ى گیاهى همچون روغن زیتون و روغن بادام، قرن هاست که از سوى بشر، هم براى مصارف غ

برخى از روغن ها

غن بادام که در دو نوع روغن بادام تلخ و شیرین در دسترس است، با خواص اعجاب انگیز خود، از گذشته هاى 
ان ها در این زمینه ها به اثبات رسیده است. در این میان رو

رررر در بسیار دور سهم مهمى را

E و  ها، ایفا کند. در واقع سرشار بودن روغن بادام از ویتامین هاى گروه
عرصه زیبایى پوست و مو و همچنین درمان برخى عارضه 

E
البته آنتى اکسیدان هاى مختلف، سبب شده است این ماده، در کنار استفاده هاى غذایى، در زمینه هاى طبى و زیبایى

نیز اهمیت باالى خود را حفظ کند. اما روغن بادام داراى چه ترکیباتى است و چه فوایدى مى تواند 

ببببراى ما داشته باشد؟ براى یافتن پاسخ این سواالت، با ما همراه شوید تا اطالعات جامعى را 

درخصوص فواید روغن بادام در اختیار شما قرار دهیم.

 ولى استفاده از روغن بادام تلخ به دلیل وجود مواد 
به گزارش فرارو،

سمى موجود در آن براى مصارف پوستى به صورت مستقیم توصیه 

نمى شود، و از آن بیشتر به خاطر خواصیت روان کننده بودن و عطر 

فوق العاده در ساخت عطر و ادکلن، صابون و لوسیون مورد استفاده قرار 

مى گیرد. بدین ترتیب، مهمترین خواص روغن بادام براى 
پوست عبارتند از:

ــ رفع سیاهى دور چشم: روغن بادام یک 

روش طبیعى براى درمان ســیاهى و پف زیر 
چشم است.

ـ کاهش التهاب ناشى از آکنه: آکنه از بدترین 

مشکالت پوستى است که متأسفانه شیوع زیادى هم دارد. 

اما روغن بادام مى تواند در صورت استفاده  منظم موجب کاهش قرمزى 
و التهاب ناشى از آکنه شود. 

ـ مرطوب کننده عالى براى پوست: شــواهد تاریخى نشان از 

آن دارند که روغن بادام قرن ها پیش در طب ســنتى چین، طب آیورودا 

س پزشــکى یونانى ایرانى به عنــوان درمانى براى 
و هم چنین در مدار

مشکالت ناشى از خشکى پوست از جمله پســوریازیس و اگزما مرورد 
استفاده قرار مى گرفته است. 

ـ کاهش عالئم پیرى: روغن بادام قادر است با رفع چین و چروك 

پوست، به کاهش عالئم پیرى کمک کند. این در حالى است که برخى از 

اد بر این باورند که روغن بادام مى تواند به محافظت از پوست در برابر 
افر

اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش کمک کند، اگرچه شواهد بسیار محدودى 
براى این تایید این موضوع وجود دارد.

ـ درمان عفونت هاى پوستى: یکى دیگر از خواص روغن بادام تلخ 

براى پوست، درمان عفونت پوستى، خصوصاً عفونت هاى مربوط به پا 

است. روغن بادام تلخ را با آب مخلوط کنید و آن را روى پوست در ناحیه 

عفونى بمالید تا آن را تیمار کند و رشد قارچ ها را از بین ببرد. 

ـ درمان کشیدگى پوست در باردارى: خانم هاى باردارى که 

نگران کشیدگى پوست شان در طول باردارى هستند یا به دنبال راهى 

براى کاهش خارش مرتبط با این شرایط هستند، مى توانند شکم شان را 
روغن بادام چرب کنند.

ـ تقویت ناخن ها: یک درمان طبیعى براى ناخن هاى شکننده استفاده 

از روغن بادام است. روغن بادام شیرین حاوى مقادیر باالى روى است 

که باعث درمان شکنندگى ناخن ها و لکه هاى سفید روى ناخن مى شود. 

این روغن همچنین حاوى مقادیر قابل توجه ویتامین B و آهن است که 
باعث سالمت ناخن مى شود. 

ت
ص روغن بادام براى پوس

 خوا

ص روغن بادام براى مو
خوا

میکروب، قارچ و ویروس هم بسیار سمى هســتند و به همین دلیل به عنوان مواد ضد باکترى، ضد قارچ و ضد ویروس شناخته ـ خاصیت ضد میکروبى: دو ماده از ترکیبات موجود در روغن بادام تلخ، یعنى هیدروژن سیانید و بنزآلدهید، براى باکترى، 
حاوى ترکیبات آلکالینى هستند که با شدت هاى مختلف، سمى محسوب مى شــوند. این سمى و تلخ بودن مانع رشد باکترى، ـ درمان تب: از زمان قدیم ترکیبات بادام مانند کینین براى درمان تب مورد استفاده قرار مى گرفته است. همه مواد روغن بادام مى شوند.

ـ درمان عفونت گوش: یکى از کاربرد هاى دیگر روغن بادام تلخ درمان عفونت گوش است. این روغن باعث نرم شدن مایع میکروب و ویروس در بدن مى شود و به همین دلیل مى تواند تب را کاهش دهد.
نسبت به هر نوع احساسى از جمله درد، بى حس مى کند. اگر به سردرد دچار شدید، مى توانید مقدارى از روغن بادام تلخ را با سرکه ـ  آرام بخشى و تسکین درد: ماده سمى گلیکوسید آمیگدالین موجود در روغن بادام تلخ، روى اعصاب اثر مى گذارد و آن ها را درون گوش مى شود و مى تواند گرفتگى گوش را از بین ببرد. 
ـ ضد سرطان: مطالعات اخیر نشان داده است که به دلیل وجود ماده هیدروژن سیانید یا اسید هیدروسیانیک، روغن بادام تلخ ترکیب کنید و این محلول را روى پیشانى و شقیقه ها بمالید.

ـ سالمت قلب: روغن بادام حاوى 70درصد چربى تک غیر اشباع است که تحقیقات درباره تاثیراتش بر سالمت قلب، همچنان براى مبارزه با رشد سلول هاى سرطانى مفید است. این روغن رشد سلول هاى سرطانى را متوقف مى کند.
چربى هاى تک غیراشباع و چند غیراشباع است که به پایین آوردن قند خون در افراد مبتال به دیابت کمک مى کند. ـ کنترل قند خون: اضافه کردن روغن بادام به رژیم غذایى، مى تواند در تثبیت قند خونتان موثر باشــد. این روغن سرشار از در دست بررسى است.

 خواص درمانى 
روغن بادام

را مختل ر

ــبت به صدا و نور حساس مى شوند.
ننزان شدت هورمونى در می ووووووووووووو

 موارد زیر در 

حدود یک میلیارد نفر
د مبتالیان زن چهار برابر

8طور متوسط   38 سال سن داشتند، مورد بررسى قرار گرفتند.
زمانى که شرکت کنندگان بیش از یک فنجان قهوه نوشیدند، دس

انقباضات زودرس بطنى را که از حفره هاى پایینى قلب مى آمد، ثبت
ی گگرگورى مارکوس،
براى تحقیقات
دانشگاه، اظه
است، اما اث
باید توجه
قلب تاثیر
که کافئین
ضربان را افز
مى توان فشـ
نامطلوب طوال
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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 تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراى شــماره 1512 و 1513 و 1514 مورخه 1401/03/03 آقاى عبدالحســین قربعلى 
نجف آبادى فرزند عباس نســبت به  دو دانگ مشــاع و خانم فاطمه قربعلى نجف آبادى  
فرزند عبدالحسین نسبت به دو دانگ مشــاع و آقاى حسین قادرى فر فرزند عبدالحسین 
نســبت به دو دانگ مشــاع از شششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 115/98 مترمربع 
قســمتى از پالك شــماره 4  فرعى از 864  اصلى واقع در قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/04/05 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/4/20 - 1339768/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /4/101

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شــماره: 140060302006008397- تاریخ : 1400/12/08- برابر راى شماره 8397 
مورخ 1400/12/08 به شماره کالسه 1540 تصرفات مالکانه آقاى / خانم علیرضا حاجى 
کرمى خوزانى به شناسنامه شماره 2955 کدملى 1141232243 صادره فرزند براتعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/70 مترمربع پالك شماره 1361 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 
صادر مى نماید. به موجب سند شماره 203765 مورخ 1389/12/25 دفتر 73 و مالحظه 
نقشه و گزارش کارشناس و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/05 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1401/04/20 -  م الف: 1340292 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهرـ  

امیرحسین حسن زاده /4/104

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته 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 1519مورخه 1401/03/03 آقاى  فضل اله فاضل فرزند نصراله 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 323/24 مترمربع قسمتى از پالك شماره 526   
اصلى واقع در قطعه8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى 
مى باشد.تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/20 
- 1338085/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین /4/110

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شــماره: 140160302006001311- تاریخ : 1401/02/25- برابر راى شماره 1312 

مورخ 1401/02/25 به شماره کالسه 1495 تصرفات مالکانه آقاى / خانم سمیه ملک به 
شناسنامه شماره 12490 کدملى 1142339742 صادره فرزند ماشاهللا در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 158 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قرارداد واگذارى 
زمین معوض شهردارى به شماره 25,04,6257 مورخ 1381/5/6 و وکالت شماره 73224 
و 73225 مورخ 1388/9/17 دفتر 46 و سند شماره 26635 مورخ 1387/1/19 دفترخانه 
32 و وکالت شــماره 129106 مورخ 1388/10/19 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
برابر راى شــماره 1310 مورخ 1401/02/25 به شماره کالســه 1493 تصرفات مالکانه 
آقاى / خانم ماشاهللا ملک به شناسنامه شماره 613 کدملى 1141014343 صادره فرزند 
نصراهللا در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 180 مترمربع 
پالك شــماره – فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر به موجب قرارداد واگذارى زمین معوض شــهردارى به شماره 25,04,6257 مورخ 
1381/5/6 و وکالت شــماره 73224 و 73225 مورخ 1388/9/17 دفتر 46 و سند شماره 
26635 مورخ 1387/1/19 دفترخانه 32 و وکالت شماره 129106 مورخ 1388/10/19 
دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شــماره 1311 مورخ 1401/02/25 به شماره کالســه 1494 تصرفات مالکانه 
آقاى / خانم رقیه صالحى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 105 کدملى 1141038382 
صــادره فرزند قدم در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 
180 مترمربع پالك شــماره – فرعــى از 158 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر به موجب قرارداد واگذارى زمین معوض شــهردارى به شماره 
25,04,6257 مورخ 1381/5/6 و وکالت شــماره 73224 و 73225 مورخ 1388/9/17 
دفتر 46 و ســند شــماره 26635 مــورخ 1387/1/19 دفترخانه 32 و وکالت شــماره 
129106 مورخ 1388/10/19 دفترخانه 63 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد.تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/05 – تاریخ انتشــار نوبت دو.م: 1401/04/20 
– م الف: 1339808 – ســید امیرحســین حســن زاده – رئیس ثبت اســناد و امالك

 خمینى شهر /4/106

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شــماره: 140060302006008880- تاریخ : 1400/12/22- برابر راى شــماره 1834 
مورخ 1401/03/08 به شماره کالســه 2585 تصرفات مالکانه آقاى / خانم رضا مجیرى 
اندانى به شناسنامه شماره 3 کدملى 1141453071 صادره فرزند عبدالخالق در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 337,50 مترمربع پالك شــماره 653 فرعى از 112 
اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند قطعى 
شــماره 44973 مورخ 1356/12/29 دفترخانه 73 خمینى شــهر و مالحظه نقشــه ملک 
و گزارش کارشــناس و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 

اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/20 – م الف: 1340535 – سید امیرحسین حسن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر /4/108

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات 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. آراء شماره 492 و  493مورخه 1401/01/27 آقاى مهدى قاسمى فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشــاع و خانم مرضیه رســتمى نجف آبادى فرزند عباس نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 109/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 307   
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/04/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/20 
- 1340255/ م الــف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى سرپرســت واحدثبتى حوزه ثبت

 ملک نجف آباد ازطرف آفرین /4/224

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

1. راى شماره 140160302026000977 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت خانم 
مهرالسادات رضیان به شناسنامه شماره 39950 کدملى 1282325477 صادره فرزند مرتضى 
به صورت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان باستثناى 
بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 14915 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
2. راى شماره 140160302026000970 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت خانم 
فخرالسادات رضیان به شناسنامه شماره 823 کدملى 1287799264 صادره فرزند مرتضى 
به صورت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان باستثناى 
بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 14915 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت 

رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
3. راى شماره 140160302026000968 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدعلیرضا رضیان به شناسنامه شماره 40051 کدملى 1282329464 صادره اصفهان فرزند 
مرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان 
باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه 

از مالکیت رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
4. راى شماره 140160302026000960 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدسعید رضیان به شناسنامه شماره 40052 کدملى 1282329456 صادره از اصفهان فرزند 
سیدمرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
5. راى شــماره 140160302026000953 مــورخ 1401/01/29 هیــات چهار مالکیت 
آقاى سیدمسعود رضیان به شناسنامه شماره 48712 کدملى 1282409069 صادره فرزند 
سیدمرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 

14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
6. راى شماره 140160302026000943 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدمجید رضیان به شناسنامه شــماره 48713 کدملى 1282409077 صادره از اصفهان 
فرزند سیدمرتضى بصورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 مورخ 58/08/05 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول:  1401/04/20 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/04 - م الف: 1347741 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان -

 موسوى /4/225

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

1. راى شماره 140160302026003559 مورخ 1401/03/05 هیات دو مالکیت آقاى 
روح اله موحد به شناسنامه شماره 118 کدملى 6219940857 صادره بوئین و میاندشت 
فرزند صفر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 229,95 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 386 دفتر 45 امالك مالک رسمى خانم مهرى 
فرقانى تیرانى به موجب سند 114292 مورخ 94/04/31 دفترخانه 9 اصفهان بوده که 
مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه و وکالتنامه 116696 مورخ 1397/07/04 

دفترخانه 9 اصفهان  
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نمــوده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/04 - م الف: 1347760 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /4/227 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006001338- تاریخ: 1401/03/11- برابر راى شماره 1938 
مورخ 1401/03/11 به شــماره کالســه 2233 تصرفات مالکانه آقاى / خانم زهره 
رحیمیان فروشانى به شناسنامه شماره 1130121895 کدملى 1130121895 صادره 
اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه تازه ساز به مساحت 214,95 مترمربع 
پالك شــماره 317 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 100640 مورخ 97/4/20 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04- م الف: 
1348025 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده /4/233 

بنا بر اعالم وزیر راه و شهرسازى  ثبت نام مجدد نهضت 
ملى مسکن از ساعت 12 ظهر روز پانزدهم تیرماه براى 
40 شهر کشور آغاز شــده، که شهرهاى استان اصفهان 

مشمول ثبت نام دوباره نهضت ملى مسکن نمى شوند.  
مطابق با اطالعیــه وزارت راه و شهرســازى صرفا در 
شــهرهائى ثبت نام صورت مى پذیرد که ظرفیت مازاد 
زمین وجود داشته باشد یا زمین جدید شناسائى و تامین 
شده باشد، بدیهى اســت در صورت تامین زمین در سایر 
شهرهاى کشــور در روزهاى آتى، سامانه در این شهرها 
نیز به تدریج بازگشــائى مى شــود. همچنین ثبت نام از 
متقاضیان در سقف ظرفیت مازاد زمین هاى تامین شده 

قبلى یا زمین هاى تامین شــده جدید در هر شهر صورت 
مى پذیرد.   

 از چهار میلیون واحد مسکن طرح ملى نهضت مسکن، 
203 هزار و 967 واحد سهم استان اصفهان است که از این 
میزان بیش از 35 هزار واحد در سه شهر جدید بهارستان، 
فوالدشهر و مجلسى احداث و مابقى در سایر شهرهاى 

استان ساخته مى شود.  
 در حال حاضر بیش از 422 هزار نفر در اســتان اصفهان 
متقاضى بهره مندى از مزایاى ایــن طرح بوده و اقدام به 
ثبت نام کردند که پاالیش متقاضیان نیز به اتمام رسیده 

است.  

معاون فنى مرکز بهداشت استان اصفهان اظهار کرد: یکى 
از مواردى که شاهد تخلف آن ها در حوزه سالمت محیط 

هستیم، مکان هاى فروش فست فود است.
مهرداد زینلیان افزود: با نظارت هایى که صورت مى گیرد، 
مغازه هاى فروش فست فود در محور چهارباغ عباسى شهر 
اصفهان استانداردهاى الزم بهداشتى را رعایت مى کنند 
زیرا در صورت رعایت نکردن کوچک ترین استانداردهاى 
بهداشتى، بازرسان گروه سالمت محیط حکم پلمب آن ها را 
خواهند داد.زینلیان ادامه داد: نمى توان گفت افزایش تعداد 
فست فودها در چهارباغ یک آسیب نیست، زیرا استانداردى 
براى تعداد واحدهاى فست فود در یک منطقه و شهر وجود 

ندارد اما آنچه در محور چهارباغ نیاز است، گسترش عرضه 
مواد غذایى و غذاهاى سالم است. اگر غذاى سالم باقیمت 
مناسب براى مردم فراهم شود، به طورحتم مردم از این نوع 
غذاها بیشتر اســتقبال مى کنند به همین خاطر تأکید ما 

گسترش مغازه هاى غذاى سالم در محور چهارباغ است.
وى گفت: افزایش تعــداد واحدهاى فروش فســت فود 
نگران کننده است و این نشان مى دهد فرهنگ غذایى مردم 
به سمت غذاهاى ناسالم سوق پیدا کرده است. اولین اقدام 
براى اینکه مغازه هاى عرضه غذاى سالم در محور چهارباغ 
گسترش پیدا کند، برگزارى جشــنواره غذاهاى خانگى و 

سالم است تا فرهنگ سالمت مردم افزایش یابد.

نهضت ملى مسکن در اصفهان 
ثبت نام جدید ندارد

نگرانى از افزایش 
فست فودى هاى  ر چهارباغ 

خبر

مدیر کل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: این منطقه از مزیت هاى نسبى و رتبه برتر در 
صنایع سنگ تزیینى و ساختمانى ، فوالد، نساجى، 
طال، سیمان، قطعه ســازى، آجر، نســوز، فرش 
دستباف و ماشــینى، تولیدات لوازم خانگى، حمل 
و نقل، تولید دارو، صنایع معدنى و صنایع دســتى 

برخوردار است.
امیرحسین کمیلى با بیان اینکه سنگ تزیینى یکى 
از مهمترین حوزه هاى مزیــت دار بخش صنعت 
استان اصفهان اســت، ادامه داد: این استان در این 
صنعت رتبه اول را با بیش از یک هزار و 700 واحد 
تولیدى صنعتى و صنفى و با تولید بیش از 70 درصد 
سنگ هاى ســاختمانى و تزیینى کشــور به خود 

اختصاص داده است.
مدیر کل صنعت معدن و تجارت اســتان اصفهان 
اظهار داشت: این خطه در صنعت فوالد نیز رتبه اول  
را با سهم 40 درصدى از کل تولید فوالد خام کشور 
در اختیار  و در صنایع پایین دستى فوالد در جایگاه 
اول کشور دارد و ســهم 43 درصدى از کل تولید 

محصوالت فوالدى کشور را دارد.
وى خاطرنشــان کرد: همچنین صنعت نســاجى 
اصفهان  با یک هــزار و 800 واحد صنعتى فعال  و 
815 طرح در دســت اجرا در مقام اول کشور قرار 

گرفته و  رتبــه اول را در تولید الیاف پلى اســتر با 
ســهم 24 درصدى و نخ فیالمنت پلى اســترى با 
ســهم 36 درصدى از کل تولیدات کشور را از آن 

خود کرده است.
وى با بیان اینکه صنایع دستى اصفهان داراى رتبه 
دوم جهانى بعد از کشــور هندوستان است، اضافه 
کرد: صنعت طالى این استان با برخوردارى از 50 
درصد کارگاه هاى ساخت طالى کشور  در جایگاه 

اول کشور قرار گرفته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفت: این استان با داشتن هفت کارخانه سیمان و 
سهم 9 درصدى از تولید کشور رتبه برتر کشورى را 

در این صنعت به خود اختصاص داده است.
وى با اشاره به صنعت قطعه سازى با بیش از 180 
واحد قطعه سازى در سطح استان اصفهان از جایگاه 
ویژه اى برخوردار است گفت: صنعت آجر نیز رتبه 
برتر کشــور  را تولید حدود 50 درصد آجر کشور در 
اختیار  داشــته و همچنین در زمینه صنعت نســوز 

و اجرام نسوز رتبه اول کشــور را در تولید اینگونه 
محصوالت دارد.

به گفته وى، صنعت فرش دستباف و دستى اصفهان 
در رتبه اول کشــورى قــرار دارد و تولیدات فرش 
ماشینى این استان از  ظرفیت بسیار باالیى برخوردار 

است.
وى گفت: استان اصفهان در صنعت تولیدات لوازم 
خانگى رتبه برتر و در تولید انواع ماشین لباسشویى 
با سهم 33 درصدى، رتبه اول تولید انواع تلویزیون 
با ســهم 30 درصدى و رتبــه اول در تولید انواع 
یخچال و فریزر سهم 14 درصدى از کل تولیدات 

کشور را دارد.
کمیلى همچنین افزود: این استان در صنعت حمل 
و نقل رتبه اول در تولید انواع مینى بوس، اتوبوس 
و ون با سهم 35 درصدى از کل تولیدات کشور در 

جایگاه برتر کشور قرار دارد.
 وى اظهار داشت: اصفهان با صدور یک هزار و 300 
مجوز معدنى رتبه اول را دارد؛ از نظر تولید ساالنه 
انواع مواد معدنى به میــزان 30 میلیون تن در رتبه 
چهارم کشور قرار گرفته است  و این استان در زمینه 
صنعت تولید انواع دارو رتبه دوم کشورى و رتبه اول 
را در تولید انواع داروهاى انسانى و رتبه برتر و سهم 

هفت درصدى از کل تولیدات کشور دارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد؛

اصفهان در 15 صنعت
 داراى مزیت نسبى و رتبه برتر است

رئیس مرکز پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: در خصوص مشــکالت اصفهان نگران برندسوزى 
هســتیم؛ میراث دار اصفهان بزرگ هستیم که قابل تکریم 
است و نباید در خصوص مشکالت شهر از جمله فرونشست، 

بگوییم گذشتگان مقصر بوده اند.
مصطفى نباتى نژاد خاطرنشــان کرد: نوع تجویز و مقابله 
با این مشــکالت بسیار مهم اســت. باید تالش کنیم تا به 
یک آئین نامه قوانین و مقررات ساختمانى برسیم که پدیده 
فرونشســت نیز در آن دیده شــود. البته پرداختن به اصل 
مسئله که همان خشــکى زاینده رود است اهمیت فراوانى 
دارد. هم صدا شدن مسئوالن در چند هفته اخیر بابت احیاى 
حقى است که به نوعى از بین رفته است. حقابه محیط زیست 
اصفهان از گذشــته مطرح بوده که باید به سمت استیفاى 
آن برویم. واگرایى سیســتمى و گسست هاى اجتماعى دو 
کلیدواژه اى است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید به سمت 
هم گرایى و هم صدا شدن برویم تا به افقى مشترکى براى 

اداره شهر برسیم.

حیرت آور بود
امیــد قالیبــاف، ســخنگوى وزارت صمــت در توییتى 
نوشــت: ششــم تیر قوى ترین حمله ســایبرى به فوالد 
مبارکه صــورت گرفــت. پیچیدگى حمله بــه حدى بود 
که کنتــرل بخش هاى حیاتــى این غول فــوالدى براى 
لحظاتى از کنترل خارج شد. 36 ســاعت نفس گیر سپرى 
شد، اما مهندســان با روشــى حیرت آور خطوط را به تولید 
برگرداندنــد. فاطمى امیــن بــه مبارکه رفت تا شــخصًا 

تشکر کند.

نگران رفع نشدن مشکالت 
اصفهان هستیم نجات فرد سقوط کرده

 در آب ملخ 
رئیس جمعیت هالل احمر سـمیرم گفت: جوانى که در 
آبشار آب ملخ سقوط کرده بود بعد از چند ساعت تالش 
امدادگـران نجات پیدا کـرد. محمدعلـى داودى اظهار 
داشت: روز جمعه ساعت 19 و 40 دقیقه از طریق پاسگاه 
روسـتاى چهارراه به هالل احمر سـمیرم حادثه سقوط 
جوان 35 ساله در آبشـار آبملخ اعالم شد که سریعاً تیم 
امداد و نجات به منطقه اعزام شد. وى افزود: این جوان 
در ورودى اول آب ملخ سـقوط کرده و آب وى را در کنار 
سنگى هدایت کرده بود که با حضور به موقع تیم امداد و 
نجات کوهستان بعد از گذشت تقریباً 7 ساعت موفق به 
باال آوردن وى شدند. رئیس جمعیت هالل احمر سمیرم 
بیان کرد: منطقه نمونه گردشگرى آبملخ، مکانى زیبا اما 
خطرناك اسـت که تاکنون حوادث زیاد سـقوط در آب 

منجر به مرگ و خاطرات تلخ گردشگران شده است.

افزایش تست هاى مثبت کرونا 
سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با اشاره به 
افزایش 40 درصدى تعداد تسـت هاى مثبت در استان 
اصفهـان از افزایش بسـترى هاى آى سـى یو، خبر داد. 
پژمان عقدك ادامـه داد: تعداد تسـت هاى مثبت کرونا 
طى حدود دو هفته گذشته کمتر از پنج درصد بوده است. 
وى گفت: با بررسـى وضعیت موجود، تعداد تست هاى 
مثبت، مراجعات براى بسترى روزانه و آمار کل بسترى 
در استان روبه افزایش است و ممکن است این وضعیت 

بدتر شود.
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آگهى تغییرات
 شــرکت بازرگانى الوند پارس ســپاهان شرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 25268 و شناسه 
ملى 10260460377 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1401/03/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، 
شهرســتان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
همدانیان، کوچــه آزادى 69، بزرگراه شــهید صیاد 
شیرازى، پالك 195، صیاد شــیرازى ، طبقه 5، واحد 
11 و کد پســتى به شــماره 8156919849 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1344468)
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رسانه گل تاجیکستان با انتشــار خبرى نوشت: «احسان 
پنجشــنبه» با قراردادى 500 هزار یورویى از تیم بوبهار 
ازبکســتان به ذوب آهن ایران مى پیوندد. این هافبک 23 
ساله که سابقه 34 بازى ملى و 3 گل ملى را هم در کارنامه 
دارد فصل قبل هم مورد توجه چند باشگاه ایرانى از جمله 
ذوب آهن قرار گرفته بود، اما  چون قرارداد داشت، امکان این 
انتقال فراهم نشد. البته به نظر مى رسد این رسانه تاجیک بر 
اساس قیمت پنجشنبه در ترانسفر مارکت این مبلغ را براى 

انتقال این بازیکن درج کرده باشد.

مدیرعامل اسبق باشــگاه ذوب آهن گفت: شرایط هیأت 
رئیسه به گونه اى نیست که آقایان بخواهند قاطعانه صحبت 
کنند و االن بچه هاى تیم ملــى هیچکس را قبول ندارند، 
آنها نیاز به یک آدم بزرگ دارند. ســعید آذرى در خصوص 
اختالفات به وجود آمده در تیم ملى و دودستگى بازیکنان 
اظهار داشت: این اتفاقات براى من تعجب برانگیز نیست. 
حدود دو ماه پیش در مورد بازى هــاى تدارکاتى تیم ملى 
صحبت کردم و این شرایط را کامًال پیش بینى کردم. یکى از 
مشکالتم این است که وقتى صحبتى را قبل از بقیه مى کنم 
فضایى درست مى شود که براى شــان قابل درك نیست. 
وى افزود: دقیقاً مشخص بود کار فوتبال ما به اینجا کشیده 
مى شود. روز به روز هم شرایط بدتر مى شود و کار میرشاد 

ماجدى را با چنین کارهایى سخت تر مى کنیم.

«پنجشنبه» 
در جمع گاندوها؟

برایم تعجب ندارد

براى اینکه حدس بزنیم تیم ملى ایــران در جام جهانى قطر 
چه نتیجه اى مى گیرد و تا چه مرحلــه اى پیش مى رود نه 
الزم است توانایى هاى «نوســتراداموس» را داشته باشیم و 
نه نیاز است منتظر پیشگویى حیواناتى چون هشت پا، گربه، 
فیل و... بمانیم. کافى است جنگ استورى ملى پوشان در روز 
جمعه هفته پیش را در نظر بگیرید تا همه چیز دستتان بیاید. 
از قدیم گفته اند صبحانه که این باشــد واضح است شام چه 

غذایى داریم!
عمق فاجعه هم در این اســت که این آش شور دستپخت دو 
تن از کلیدى ترین بازیکنان تیم ملى اســت: سردار آزمون و 
مهدى طارمى. جالب آنجاســت که این دو ســتاره ایرانى در 
حرفه اى ترین لیگ هاى اروپایى توپ مى زنند اما سوغاتشان 
از آن «لیگ هاى حرفه اى» براى فوتبال ملى، مسموم کردن 
جو اردوگاه تیم ملى بوده است. این حرفه اى ها (!) با اظهار نظر 
و دخالت در زمینه اى که از حیطه وظایف یک بازیکن خارج 
است باعث ایجاد دو دستگى میان ملى پوشان کشورمان شده 
اند. البته زوج خط آتش تیم ملى ایران اگرچه آشپزان آماتور 

این شوربا هستند اما این موضوع باعث نمى شود که از نقش 
فدراسیون و دیگر مسببان این ماجرا چشم پوشى کنیم. اتفاقًا 
برعکس، وقتى سردمداران این دعواى خاله زنکى ملى پوشان 
در فضاى مجازى بازیکنانى هستند که در باشگاه هاى خود 
جرأت ندارند خارج از چارچوب وظایفشان عمل کنند یا نظر 
بدهند، بدون درنگ ذهن ها به ســمت مقصران اصلى این 
رخداد عجیب سوق پیدا مى کند؛ یعنى فدراسیون، یعنى مدیر 
تیم ملى، یعنى «آدم بزرگ ورزش کشور»؛ همو که به قول 
سعید آذرى االن و با توجه به حال و روز تیم ملى و فدراسیون 
ما نیاز است با تشکیل جلسه و انتشار بیانیه اى به این داستان 

ماندن و رفتن اسکوچیچ فیصله دهد.
اما تاکنون هرکسى از راه رسیده درباره این موضوع اظهار نظر 
کرده؛ از پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال گرفته تا رسانه ها، 
گزارشگران و مجریان صدا و سیما و مردم عادى و... اال آنان 

که باید. موضوعى که البته در کشور ما بى سابقه نیست. 
چشم و گوش فوتبالدوستان کشور ما سال هاست به دیدن و 
شنیدن این قبیل اتفاقات پیرامون تیم ملى خو گرفته است. با 
این تفاوت که هر بار رنگ و لعاب آن عوض مى شود وگرنه 

قصه همان اســت که بود و تمامى هم ندارد. این موضوع با 
توجه به عملکرد ضعیف مدیران ورزشى و فدراسیون فوتبال 
ایران نه تنها دور از انتظار نیست که قابل پیش بینى است. روز 
به روز هم شرایط از قبل بدتر مى شود. اینکه چاره چیست و 
چه باید کرد هم نیاز به شرح ندارد چراکه بارها کارشناسان و 
متخصصان این حوزه به تفصیل به آن پرداخته اند اما گوش 
شــنوایى که الزمه اجراى راهکارهاى بیان شده باشد یافت 
نشده و نخواهد شــد. نه خبرى از اجراى قوانین حرفه اى در 
فدراسیون است، نه شمه اى از اداره این مجموعه با مؤلفه هاى 
بین المللى دیده مى شــود و نه اثرى از آثار آن «آدم بزرگ» 
مورد نیاز براى مدیریت بحــران در ورزش و به ویژه فوتبال 

کشورمان دیده مى شود. 
با این تفاسیر باید گفت حاال حاالها نباید منتظر شنیدن بوى 
بهبود ِز اوضاع تیم ملى فوتبال کشورمان باشیم و به این ترتیب 
بدون شک در جام جهانى قطر آش همان آش و کاسه همان 
خواهد بود که در دوره هاى پیش از این شاهدش بودیم، چه 
بسا این بار کمى شورتر، تندتر و با چندین وجب روغن بیشتر 

از گذشته.

پیامد نزاع مجازى ملى پوشان در آستانه جام جهانى

همان آش و همان کاسه

مرضیه غفاریان
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احسان اصولى سخنگوى فدراسیون فوتبال در جلسه اى 
با حضور خبرنگاران اعالم کرد مجیــد کیت تیم ملى در 
رقابت هاى جام جهانى را تامین خواهد کرد. به این ترتیب 
این شرکت تولیدى پوشاك ورزشى که از زمان شهاب الدین 
عزیزى خادم جانشین کمپانى آل اشپورت شد در  جام جهانى 
لباس تیم ملى را تامین خواهد کرد. تیم ملى فوتبال ایران 
در  جام جهانى 1978 و 2018 با کیت آدیداس در جام هاى 
جهانى 1998 و 2006 با کیت پوما و در  جام جهانى 2014 
با کیت آل اشپورت در این مســابقات شرکت کرده است. 
امیدواریم مجید با توجه به ایــن موقعیت فوق العاده بتواند 
کیفیت  مدنظــر بازیکنان و اعضــاى کادرفنى تیم ملى را 
تامین کند. البته ظاهرا براى تصمیم گیرى در این موضوع 

برند داخلى در اولویت فدراسیون فوتبال بوده است.

تیم ملى در جام جهانى
 با «مجید»

04

کریم انصارى فرد با وجود اینکه یــک فصل دیگر با تیم 
آاك یونان قرارداد دارد، اما به نظر مى رسد مدنظر «ماتیاس 
آلمیدا» سرمربى این تیم نیست و در لیست مازاد آاك قرار 
گرفته است. طبق اعالم رسانه هاى یونان، عالوه بر انصارى 
فرد چند بازیکن دیگر آاك هم که در لیست مازاد هستند، 
جدا از تیم اصلى و زیر نظر یک مربى داراى مدرك حرفه اى 
یوفا تمرین مى کنند. همه آنها فوتبالیست هایى هستند که 
هنوز قرارداد دارند و به دنبال تیمى براى ادامه کار هستند. 
انصارى فرد قصد دارد در یونــان به فوتبالش ادامه بدهد و 
احتمال دارد به تیم دیگرى در سوپرلیگ این کشور منتقل 
بشود؛ در حالى که احسان حاج صفى و میالد محمدى دو 

بازیکن ایرانى دیگر به کار خود در آاك ادامه خواهند داد.

جدایى کریم از آ.ا.ك؟

با جدایى تعــدادى از بازیکنــان با تجربه 
سپاهان محمدرضا حســینى با چهارمین 
ســال حضور در جمع طالیى پوشــان به 
نوعى رهبر جدید طالیى پوشان اصفهانى 

مى باشد.
با اســتعفاى محرم نویدکیــا که دو فصل 
هدایت ســپاهان را برعهده داشت، چهار 
بازیکن تعیین کننده این تیم طى دو ســه 
ســال اخیر تصمیم به جدایى گرفتند تا در 
لیگ پیش رو شاهد سپاهان متفاوتى نسبت 
به دوران امیرقلعه نویى و محرم نویدکیا از 

نظر نفرى باشیم.
نکته جالب در ترکیب سپاهان اینکه بازیکن 
با ســابقه زیاد در این تیم دیده نمى شود و 
یکى از دالیلى که در فصل گذشته گئورگى 
ولســیانى بازوبند زردپوشــان را در برخى 
بازى ها به دست داشت همین موضوع بود.

با جدایى ســروش رفیعى، عــزت پورقاز، 
دانیال اســماعیلى فر، گئورگى ولسیانى و 

سجاد شهباززاده که هر کدامشان سابقه اى 
سه چهار ساله در ســپاهان داشتند، حاال 
بازیکنانى نظیــر محمد کریمــى،  امید 
نورافکــن و محمدرضــا حســینى از 
قدیمى ترین بازیکنان تیم به شمار مى روند 
تا حسینى که از بازیکنان خوشنام فوتبال 
کشور به شــمار مى رود و طى سال هاى 
اخیر حضور باثبات و پررنگى در ذوب آهن 
و سپاهان داشته، حاال به نوعى رهبر جدید 

طالیى پوشان اصفهانى باشد.
البته کــه به این فهرســت بایــد جالل 
على محمدى را اضافه کــرد؛ هافبکى که 
اگرچه در مقطع فعلى دیرتر از حســینى و 
کریمى به ترکیب سپاهان اضافه شده است، 
اما او که پرورش یافته آکادمى باشگاه است 
از نظر ســابقه قدیمى ترین بازیکن تیم به 
شمار مى رود و به احتمال فراوان مانند نیم 
فصل اول لیگ بیست و یکم کاپیتان اول 

تیم خواهد بود.

حسینى، رهبر جدید سپاهان پسا محرم

سپاهانى ها براى ترمیم نقاط ضعف خود به دنبال جذب بازیکنان خارجى هستند.
با خروج مهره هاى کلیدى ســپاهانى ها در فصل گذشته تیمى متفاوت از طالیى پوشان 
اصفهانى را در فصل پیش رو خواهیم دید. ســپاهانى ها دانیال اســماعیلى فر، ســجاد 
شهباززاده، رضا میرزایى، سروش رفیعى و گئورگى ولسیانى را از دست دادند تا سپاهان 
خالى از ستاره  شود. البته آن ها تاکنون توانسته اند محمد دانشگر، میالد زکى پور و محمد 

علینژاد را جذب کنند اما هنوز فاصله زیادى با تیم فصل گذشته خود دارند. 
ژوزه مورایس در کارنامه خود سابقه هدایت تیم هایى را دارد که بازیکنان باکیفیت و 
مطرح زیادى را در خود مى دیدند و همین مساله به موفقیت این مربى کمک بسیار 
زیادى مى کرد. با این حال تیم جدید کنونــى مورایس با خروج برخى از بازیکنان 
فصل گذشته نقاط ضعف زیادى پیدا کرده اســت و کار را براى این مربى پرتغالى 
سخت خواهد کرد. او براى ترمیم این نقاط ضعف نیاز به جذب بازیکنان هم سطح 

با ستاره هاى فصل گذشته دارد.
باتوجه به این که سپاهانى ها دیر وارد فصل نقل و انتقاالت شدند و شاه ماهى هاى 
فصل نقل و انتقاالت امسال تیم هاى خود را انتخاب کردند، فرصتى چندان براى 
جذب بازیکن ایرانى دیگر ندارند. همین مساله باعث شد تا مورایس برنامه ریزى 
خود را در جهت جذب بازیکنان خارجى انجام دهد و به نظر مى رســد سپاهانى ها 

تمام تالش خود را خواهند کرد تا بازیکنان خارجى باکیفیت به فوتبال ایران بیاورند.
طى روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر مذاکرات باشگاه سپاهان با بافتیمبى گومیس، ستاره 
فرانسوى یا یک بازیکن اهل ازبکستان در فضاى مجازى مطرح شده است. چیزى که مشخص 
است برنامه مورایس و باشگاه سپاهان براى جذب بازیکنان ســطح باالى خارجى است و باید دید این 

باشگاه مى تواند در این مذاکرات موفق باشد یا خیر.

ستاره و وینگر آلومینیوم اراك با عقد قراردادى رسما به جمع طالیى 
پوشان اصفهان پیوست.

محمد على نژاد در سالیان اخیر یکى از ستاره هاى آلومینیوم اراك بوده 
که نقش زیادى در صعودشان به لیگ برتر داشت و پس از آن هم در 
دو مقطع مختلف براى این تیم به میدان رفت و یکى از بهترین هاى 
تیمش بود تا عملکردش موجب شود مورد توجه باشگاه هاى مختلفى 

ازجمله استقالل، سپاهان و ... قرار بگیرد.
این بازیکن که در جوانان استقالل تهران عضویت داشته، در نقل و 

انتقاالت تابستانى مورد توجه این باشــگاه بود، اما مخالفت اراکى ها 
موجب شــد تا آبى ها ســراغ دیگر گزینه ها بروند و این بازیکن که 
یک سال دیگر از قراردادش با آلومینیوم باقى مانده، تصمیم بگیرد در 

تمرینات پیش فصل این تیم شرکت کند.
على نژاد که در موفقیت تاریخى آلومینیوم اراك در جام حذفى و برترى 
تیمش مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادى، پایه گذار دو گل بود و یک 
گل تماشایى برابر سرخ پوشان به ثمر رساند و همچنین در لیگ برتر نیز 
4 پاس گل داد، پس از مخالفت با انتقالش به استقالل، تصمیم به ادامه 
همکارى با اراکى ها گرفت، اما پیشنهاد سپاهان موجب شد تا باشگاه 

آلومینیوم به صورت جدى ترى با مدیران اصفهانى وارد گفتگو شود.
پیشنهادهاى اولیه باشگاه ســپاهان به آلومینیوم توسط مدیران این 
باشگاه و سید مهدى رحمتى رد شد، اما پس از اینکه این بازیکن اعالم 

کرد حاضر است بخش چشــمگیرى از مبلغ قراردادش با سپاهان را 
به عنوان رضایت نامه به آلومینیوم بدهد و تمام مطالبات خود با اراکى ها 

را ببخشد، با این انتقال موافقت شده است.
نکته جالب درباره على نژاد این است که این بازیکن در آخرین دیدار 
فصل گذشته برابر سپاهان پایه گذار تک گل تیمش بود که حاال باید 

فوتبالش را در این تیم اصفهانى ادامه دهد.
همچنین پس از این انتقال، تفاهم نامه اى نیز بین دو باشگاه سپاهان 
و آلومینیوم به امضا رسید؛ على نژاد در صحبت با مدیران و کادرفنى 
آلومینیوم اعالم کرده بود قصد دارد براى پیشرفت راهى اصفهان شود 

و به همین دلیل بخش زیادى از مطالباتش را بخشید.
باشگاه سپاهان به طور رسمى اعالم کرد على نژاد با قراردادى به مدت 

دو فصل به عضویت این تیم درآمده و شاگرد مورایس شده است.
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شاگرد رحمتى چگونه 
طالیى پوش شد

مورایس و سپاهان به دنبال جذب 
ستاره هاى خارجى

نیمکت ذوب آهــن این فصــل یکى از 
جذاب ترین نیمکت هــاى لیگ برتر ایران 

با سه کاپیتان  سابق خواهد بود.
تیم فوتبال ذوب آهن در حالى پیش فصل 
خود را آغاز کرده که چند هفته قبل مشخص 
شد که حسین معمار دستیار مهدى تارتار به 
دلیل مهاجــرت، کادرفنى این تیم را ترك 
مى کند و مربى جدیدى به کادر ذوب آهن 

اضافه مى شود.
مهــدى تارتار که فصل خوبــى را با ذوب 
آهن گذرانده بود، بــراى نیمکت تیمش 
محمد نورى را انتخــاب کرد و در ادامه نیز 
قاسم حدادى فر به کادر او اضافه شد تا کادر 

مربیگرى سبزپوشان تکمیل شود.
محمد نورى سابقه سال ها بازى در سطح 
اول فوتبــال ایــران را دارد و همچنیــن 
بخش اعظم فوتبال خود را در پرسپولیس 
گذراند و بــا تجربه کاپیتانــى در این تیم 

مهره ارزشمندى براى نیمکت ذوب آهن 
محسوب مى شود.

همچنین قاســم حدادى فر که به عنوان 
نماد باشــگاه ذوب آهن شناخته مى شود، 
با حضــورش در کادرفنى ذوب آهن اولین 
تجربه مربیگرى خود را کنار مهدى تارتار 
آغاز مى کند و مى توانــد تجربه مهمى را 

به دست بیاورد.
به عبارتى هر دو مربى جدیــد ذوب آهن 
نخســتین دوره مربیگــرى را در این تیم 
سپرى مى کنند و به جرگه مربیان فوتبال 

ایران اضافه مى شوند.
عالوه بر این دو، مهــدى تارتار نیز در دوره 
بازیکنى خود ســال هاى پرافتخارى را در 
پرسپولیس گذراند و ســپس کاپیتان راه 
آهن نیز شد. او حاال پس از گذشت یک و 
نیم دهه سرمربیگرى، امیدوار است فصل 
درخشان گذشته را در ذوب آهن تکرار کند.

نیمکت جذاب ذوب آهن با 3 کاپیتان  سابق

هافبک با تکنیک سپاهان به مدت دو فصل 
دیگر قرارداد خود را با تیم فوتبال سپاهان 

تمدید کرد.
محمد کریمــى پس از فصِل درخشــان 
خونه به خونه بابل که با صعــود این تیم 
به فینال جام حذفــى و  رقابت نفس گیر با 
نساجى مازندران تا مســابقه پایانى براى 
صعود به لیــگ برتر همراه شــد، یکى از  

پرتعداد بازیکنان ایــن تیم بود که 
در پایان فصل راهى لیگ برتر شد 
و با نظر مثبت امیر قلعه نویى یکى 
از خریدهاى پرافتخارترین سرمربى 
تاریخ لیــگ برتر براى بازســازى 
سپاهان لقب گرفت و در بدو ورود 
نیــز عملکــردى وراى انتظارات 

داشت.  
کریمى در لیگ هجدهم خیره کننده 

ظاهر شد و در حضور بازیکنان سرشناس و 
مدعى فوتبال ایران عنوان بهترین پاسور 
مســابقات را از آن خودش کــرد. در لیگ 
نوزدهم اما شــرایط براى ایــن هافبک 
بى حاشــیه که ســبک بازى او جزو نسل 
جدیــد هافبک هاى دفاعــى طبقه بندى 
مى شود خوب پیش نرفت و او بیشتر نیمکت 

نشین بود.
محمد کریمى حاال در 26 ســالگى یکى 
از باســابقه ترین بازیکنــان فعلى اردوى 

طالیى پوشان اصفهان به شمار مى رود.
او اگر طبق قرارداد در اصفهان باقى بماند و 
این حضور در 28 سالگى ادامه دار هم بشود، 
به عنوان یک سپاهانى تمام عیار شناخته 

خواهد شد.
با حضور محرم نویدکیا اما بار دیگر شرایط 
براى کریمى تغییر کرد و رو به بهبود پیش 
رفت و در لیگ بیســت و یکم نیز با وجود 
ناکامى طالیى پوشــان اصفهانى محمد 
کریمى با وجود نیمکت نشینى در هفته هاى 
ابتدایى رفته رفته خودش را به ترکیب اصلى 
تحمیل کرد. پس از چهار ســال حضور در 

اردوى طالیى پوشان که تجربیات فراوانى 
براى این بازیکن متولد ســارى به همراه 
داشته، با درخواست ژوزه مورایس سرمربى 
پرتغالى جدید سپاهان قرارداد کریمى 26 

ساله دو فصل دیگر تمدید شد.
کریمى که بــا یک متر و هفتــاد و هفت 
سانتى متر مهره اى خاص در پست هافبک 
تدافعى به شمار مى رود و تجربه حضور در 
اردوى تیم ملى را هم به دست آورده است، 
حاال در پنجمین سال حضورش در سپاهان 
مورایِس سرشناس و کاربلد را باالى سر خود 
مى بیند و احتماال با اتکا به همین پیش زمینه 
قابل اتکا یکى از بازیکنان کلیدى سپاهان 

در لیگ بیست و دوم خواهد بود.

کریمى، 2 فصل دیگر همراه با طالیى پوشان

ســرمربى پرتغالى تیم فوتبال سپاهان شــرایط 60 بازیکن 
رده هاى پایه این باشگاه را براى حضور در تیم بزرگساالن زیر 

نظر گرفته است.
تمرینات سپاهان با بازگشــت مورایس به ایران از هفته پیش 
آغاز شده و این در شرایطى است که به دلیل جدایى نزدیک به 
ده بازیکن نسبت به فصل گذشته هنوز تمرینات این تیم شکل 

کاملى به خود نگرفته است.
البته این فرصت بسیار خوبى براى بازیکنان آکادمى سپاهان 
فراهم کرده که این روزها توانایى هاى خودشان را به مورایس و 

دستیارانش براى اضافه شدن به تیم بزرگساالن نشان بدهند.
در حال حاضر نام و مشخصات فنى شصت بازیکن با جزئیات 
در رده هاى نوجوانان، جوانان، امید و بزرگساالن نوین توسط 
مسئوالن آکادمى سپاهان به ژوزه مورایس و دستیارانش داده 
شده است و این مربى به همراه دستیارانش طى روزهاى آینده 
درباره این بازیکنان و اینکه آیا مى توانند به تیم اصلى سپاهان در 

لیگ برتر کمک کنند یا خیر تصمیم گیرى خواهند کرد.
سال گذشــته بازیکنانى نظیر ســامان رنجبر، آریا یوسفى و 
محکم کار با نظر محرم نویدکیا به ترکیب تیم اصلى سپاهان 
اضافه شدند و امسال نیز به نظر مى رسد دو سه بازیکن از آکادمى 
باشــگاه نظر مثبت کادر فنى پرتغالى تیــم را جلب کرده اند و 
احتماال طى روزهاى آینده به صورت رسمى نامشان براى اضافه 

شدن به اردوى تیم بزرگساالن اعالم خواهد شد.

60 بازیکن آکادمى سپاهان 
زیر ذره بین مورایس

سپاهانى ها براى ترمی
با خروج مهره هاى کل
اصفهانى را در فصلپ
شهباززاده، رضا میرز
خالى از ستاره  شود. الب
علینژاد را جذب کنند
ک ژوزه مورایس در
مطرح زیادى را
زیادى مى کرد
فصل گذشته ن
سخت خواهدک
با ستاره هاى فص
باتوجه به این ک
فصل نقل و ان
جذب بازیکن
خود را در جهت
تمام تالش خود را
طى روزهاى گذشته اخ
فرانسوى یا یک بازیکن اهل
باشگاه سپاها است برنامه مورایس و
باشگاه مى تواند در این مذاکرات موف

مورایس

ماجدى را با چنین کارهایى سخت تر مى کنیم.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خدا آنچه را از آن شــکایت دارى (بیمارى) موجب کاســتن 
گناهانت قرار داد، در بیمارى پاداشى نیست اما گناهان را از 
بین مى برد و آنها را چونان برگ پاییــزى مى ریزد و همانا 
پاداش در گفتار به زبان و کردار با دســت ها و قدم هاســت و 
خداى سبحان بخاطر نیت راســت و درون پاك، هر کس از 

موال على (ع)بندگانش را که بخواهد وارد بهشت خواهد کرد. 
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مدیرعامل شرکت پشتیبانى و توسعه فناورى و نوآورى فوالد 
مبارکه گفت: این شرکت براى دستیابى به تکنولوژى هاى 
آینده از الگو نوآورى  باز حمایت مى کند و هدف از راه اندازى 
مرکز نوآورى مبارکه رفع نیازهــاى این صنعت به کمک 

دانشگاهیان است.
یحیى پالیزدار اظهار کرد: همه صنایع براى دســتیابى به 
 R&D تکنولوژى هاى مورد نیاز خود یا از طریق واحدهاى
(تحقیق و توسعه) داخلى یا اکوسیستم ها و زیست بوم هاى 
فناورى خارج از مجموعه از طریق open innovation یا 

نوآورى باز اقدام مى کنند.
وى افــزود: الزمه الگــوى نــوآورِى باز این اســت که 
ما نیازمندى هــاى صنعت خود را تبیین کــرده و اعضاى 
هیئت هاى علمى و پژوهشگران دانشگاهى را براى تمرکز 

بر حوزه هاى پژوهشى خود تشویق کنیم. 
مدیرعامل شرکت پشتیبانى و توســعه فناورى و نوآورى 
فوالد مبارکه ادامه داد: هــدف از راه اندازى مرکز نوآورى 
مبارکه در دانشگاه صنعتى اصفهان این است که مگاترندها 
یا ابر روندهایى را که در صنعت فوالد نیاز داریم به اعضاى 
هیئت هاى علمى دانشــگاه ارجاع دهنــد و هزینه هاى 
تحقیقاتى آنها را پرداخت کرده و تالش کنند آنها را در جهت 

ایجاد استارتاپ هاى فنى براى رفع آن نیازها توانمند کنند.
پالیزدار ابراز کرد: این گام اول همکارى با دانشگاه است و 
پس از آن در مرحله بعدى ما تامین مالى استارتاپ هاى فنى 
را که از خود دانشگاه است، بر عهده خواهیم داشت انجام 
دهیم و تالش مى کنیم خروجى هاى دانشگاه را در صنعت 

به خدمت بگیریم.

وى اضافه کرد: اولین مرکز نوآورى دانشگاهى مبارکه در 
دانشــگاه صنعتى اصفهان هفته دولت با پذیرش تعدادى 
از استارتاپ ها و دانشجویان کار خود را به طور رسمى آغاز 

خواهد کرد.
نوآورى باز یــک پارادایم یا الگو اســت که فرض مى کند 
شــرکت مى تواند و باید از ایده ها و مســیرهاى داخلى و 

خارجى به بازار، به عنوان وسیله اى براى سرعت بخشیدن 
و بهبود فناورى و نوآورى محصول خود استفاده کند. این 
مدل بر ضرورت رهاسازى ایده ها براى خروج از شرکت با 
هدف درآمدزایى بیشتر و هم چنین ورود ایده هاى نوآورانه 
(هم از جنس محصول، هم از جنس مدل کسب و کار) به 

شرکت تاکید مى کند.

فوالد مبارکه از نوآورى باز حمایت مى کند

عملیات جابجایى فیبر نورى در ورودى شهر خوانسار اجرایى شد.
عملیــات اجرایــى جاجایــى فیبرنــورى مخابــرات در راســتاى 
بروزرســانى زیرســاخت هــاى فنى و بــه منظور اصــالح قوس 
جــاده اى مقابل ســد باغــکل و ورودى شــهر خوانســار صورت

 پذیرفت.
 گفتنى است، طول مسیر جابجایى صورت گرفته 550 متر مى باشد 
که با همکارى شــرکت مخابرات و شرکت زیرســاخت پیاده سازى 

گردیده است.
فیبر نورى یا تار نورى  رشته باریک  و بلندى از یک ماّده شفاف مثل 
شیشه (سیلیکا) یا پالستیک است. مى تواند نورى را که از یک سر به 
آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نورى داراى پهناى باند بسیار 
باالتر از کابل هاى معمولى مى باشد. با فیبر نورى مى توانیم تلویزیون، 
تلفن، ویدیو کنفرانس و داده هاى دیگر را به راحتى با پهناى باند باال 

تا 10 گیگابیت انتقال داد. 

عملیات جابه جایى فیبر نورى در خوانسار

ذوب آهن اصفهان گواهینامه 
همولوگیشن را دریافت کرد

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد 
در ایران، با دارا بودن استانداردها و گواهینامه هاى 
گوناگون و بر پایه شعار دیرینه با اطمینان بسازید در 
کنار تامین نیاز داخلى، مرزهــاى بین المللى را نیز 
براى صادرات به بیش از 20 کشور جهان درنوردیده 
اســت و این افتخار آفرینى ها سبب شد شناسنامه 
صنعت فوالد ایران به عنوان تنها شرکت ایرانى،در 
تاریخ هفتم تیرماه گواهینامه همولوگیشن را براى 
صادرات محصول میلگرد آجدار به کشــور آلمان 

دریافت نماید.  

محمد صدرى مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان 
در این خصــوص گفت: با توجه بــه مطالعه بازار و 
نیازسنجى انجام شده جهت صادرات به کشور آلمان، 
DIN 488 محصوالت میلگرد آجدار مطابق استاندارد
در دســتور تولید قرار گرفت، لذا با نماینده ممیزى 
و تاییــد کننــده نهایى محصــول مطابــق این 
استاندارد،جهت انجام ممیزى و ارزیابى شرایط فنى 
و فرایندهاى سازمان با الزامات استاندارد هاى 9001 
ISO و DIN 488 از انتهاى سال 99 هماهنگى هاى 

الزم به عمل آمد.   

تجربه یک سالمندى موفق با «سینماگپ»
فیلم هاي برگزیده سینماي جهان با موضوع 
سالمندي در برنامه «ســینماگپ» نمایش و 
مورد تحلیل و بررسی روانشناسی قرار می گیرد.
به گزارش اداره ارتباطــات معاونت فرهنگی 
شهرداري اصفهان، مســئول باغ تجربه(دفتر 
تخصصی سالمند) سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشی شــهرداري اصفهان گفت: هدف این 
مرکز ارائه برنامه هایى براى سالمندان، آموزش 
و پیشگیرى در این گروه سنى بوده و اینکه به 
میانســاالن آموزش دهیم که چگونه دوران 

سالمندى خوب و موفقى داشته باشند.
 ژاله کرمانی ادامه داد: ویژه برنامه سینما گپ 
به پخش و بررســی فیلم هاى برگزیده جهان 

با موضوع اصلى دوران سالمندى می پردازد. 
وي خاطرنشان کرد: عالقه مندان براي تجربه 
یک سالمندي موفق می توانند چهارشنبه ها 
هر دو هفته یکبار از ساعت 17 در محل سالن 
حکمت(باغ تجربه) با برنامه سینماگپ همراه 

شده و با مراجعه به سایت filmogap.ir از برنامه هاي سینماگپ مطلع شوند.

فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت معابر شمال بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت 
معابرشمال بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05  ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/6   

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/18  ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15  
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 

ضمانتنامه بانکى: فیش نقدى به مبلغ 1,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

    مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم) 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ اول  چاپ اول  

م.الف:1348575

مدیرعامل شرکت پشتیبانى و توسعه فناورى فوالد مبارکه:

شرکت تعاونى مســکن کارکنان شــهردارى دولت آباد برخوار 
درنظردارد نســبت به فروش زمین با کاربرى کارگاهى  واقع در 
منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى 

اقدام نماید .
مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه شــرکت :روز شــنبه مورخ 

1401/05/01
گشایش پاکات : روز یکشنبه مورخ 1401/05/02

محل دریافت اسناد :دولت آباد –خیابان مطهرى –شرکت تعاونى 
مصرف کارکنان شهردارى دولت آباد 

آگهى مزایده عمومى 

شرکت تعاونى مسکن  کارکنان شهردارى دولت آباد         

چاپ دومچاپ دوم


