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شب درخشش «جیمز وب» 

نورپردازى محوطه بازى 
پارك بهارستان دستگرد
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پاى اقتصاد مسکن روى
 دسته بیل رکود
2

دغدغه نبود پارکینگ 
در روزهاى تعطیل

ضرورت بهبود 
زیرساخت هاى شهر 

منوى بازى هاى فکرى 
در رستوران خالقیت

تخلیه غیراصولى زباله هاى 
کمه در حاشیه شهر

اتمام عملیات آسفالت و 
خط کشى محور تیران-سامان 
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میوه هایى که
 اثر فوق العاده اى 

بر زیبایى پوست 
دارند

باید آماده شرایط احتمالى اپیدمى باشیم
3
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رد شدن 2 شایعه 
درباره حادثه 
نجف آباد

اگر با مشکالت پوستى مانند پوست خسته، چروکیده، 
بى روح، خشــک یا کدر مواجه شــده اید، 

مصرف میوه ها مى تواند بــراى حل این 
مشکالت مفید باشد. در واقع، گنجاندن 

میوه هاى سالم و فصلى...

از بعدازظهــر جمعه هفته پیش  کــه پیکرهاى بى جان 
پنج عضــو یــک خانــواده در زیرزمین خانه شــان در 
نجف آباد درحالى که حلق آویز شــده بودند پیدا شــد، 
همچنان مشخص نیســت که آیا این حادثه نتیجه قتل 
عام خانوادگى بوده یا خودکشى دسته جمعى. رئیس کل 
دادگسترى استان اصفهان روز شنبه اعالم کرد شواهدى 
مبنى بر اینکه این ماجرا قتل اســت به دست نیامده اما 
دیروز دوشنبه چند روزنامه سراسرى به گمانه زنى درباره 

این اتفاق بى سابقه در اصفهان ادامه دادند.
روزنامه «همشهرى» که براى نخستین بار تصویر پنج 
قربانى این حادثه را منتشر کرد در بیان هویت آنها نوشت: 
«نخستین نفر مادر این خانواده است. زنى حدوداً 60ساله 

که همراه فرزندانش زندگى مى کرد ...

ادامه گرماى کم سابقه در اصفهانادامه گرماى کم سابقه در اصفهان
عرق ریزان همزمان با آلودگى هواى شهرعرق ریزان همزمان با آلودگى هواى شهر
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معاون استاندار با تأکید بر در پیش گرفتن شیوه جدید مدیریت افزایش شیوع کرونا در اصفهان:

آرمان اکوان:

فوتبال ما 
به تارتار و ذوب آهن نیاز دارد

مدافع تازه وارد ذوب آهن گفت: مربیانى کمى در 
لیگ هستند که به بازیکنان جوان اعتماد مى کنند 

و جرأت استفاده از بازیکن جوان را دارند...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مدیریت زمان 
مهمترین  مسئله 

است

اسکوچیچ، کى روش یا گزینه ثالث؟

نقل و نباتى به نام «گل»
دومین ماده مخدر ُپرمصرف در ایران، جوانان و نوجوانان را هدف گرفته است
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ابهام در ادامه همکارى ابهام در ادامه همکارى 
مهدى زاده با سپاهان

شرایط فعلى،  هشدار آغاز پیک هفتم قوى ترین کنسول بازى دستى جهان معرفى شدجهان نما کمبود  35 میلیون متر مکعب آب براى فضاى سبزتکنولوژى اشتباهاتى که به شما اجازه نمى دهند هرگز الغر شویداستان سالمت

دریا قدرتى پور
مدیــر و نماینده کانون قلم چى پســران اصفهــان با اعالم 
اینکه بهترین منبع مطالعاتى در تابســتان کتاب تابســتان

 قلم چى است که هم نگاه به گذشته و هم به آینده دارد، گفت: 
دوران کرونا باعث افت تحصیلى در بین تعدادى از دانش آموزان 
شد و آنها با خواندن این کتاب و شرکت در آزمون هاى کانون 

قلم چى تا حدود زیادى مى توانند این افت را جبران کنند.
دکتر محمد شــفیعى در یک مصاحبــه مطبوعاتى در جمع 
خبرنگاران افزود: دانش آموزان در هر سطح علمى مى توانند از 

خدمات کانون استفاده کنند.
وى ضمن اعالم اینکه بهترین منبع مطالعاتى دانش آموزان 
دوره ابتدایى تا دوره دوم متوســطه کتاب تابستان کانون قلم 
چى است، تصریح کرد: دانش آموزان به راحتى مى توانند افت 
احتمالى درسی سال قبل خود را با خواندن این کتاب یا شرکت 
در کالس هایى که این کتاب را آموزش مى دهند جبران کنند. 

وى همچنین  فلســفه و اهداف آموزش هاى خود را مبتنى بر 
سیســتم پژوهش محور از اولین مراحل ابتدایى تا دوره هاى 
پایانى عنوان کرد که حاصل آن، ایجاد رضایت و شــادمانى 
در دانش آموز با مشــاهدات عینى و کاربردى و دسترسى به 
آزمایشگاه ها و تجهیزات مختلف براساس نیاز دروس مى باشد.
عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد نجف آباد و مؤسس مجموعه 
دکترمحمد شفیعى و قلم چى با اشاره به فعالیت 30 ساله این 
مجموعه در دوفاز دخترانه و پسرانه طبق تأییدیه وزارت علوم 
و مجوز آموزش و پرورش گفت: برنامه هاى آموزش پژوهش 
محور از کودکان 3 سال تا مقطع دبیرستان در این مرکز اجرا 

مى شود.
وى ازســابقه فعالیت 10 ســاله مرکز تحقیقات داراى پروانه 
پژوهش به منظور آموزش و تحقیقات قبل و بعد از دانشــگاه 
و مجوز تولید و توزیع مواد شــیمیایى از وزارت صمت، مجوز 
برگزارى آموزش هاى ضمن خدمت و دیگر دوره ها و سرفصل 

هاى مــورد نیاز براى آمــوزگاران خبر داد و افــزود: در مرکز 
تحقیقات و مدارس این مجموعه تحت عنوان مرکز تحقیقات 
و فناورى هاى نوین دمش سپاهان، شیوه جدید آموزشى که 

موفقیت آمیز بوده است را نهادینه ساختیم.
دکتر محمد شــفیعى با اعتقاد به اینکه دانــش آموزان باید از 
درس خواندن لذت ببرند، بیان کرد: سیســتم آموزشى ما در 
این مجموعه، با آزمون کانون فرهنگــى آموزش قلم چى و
 برنامه هاى راهبردى که دارد کامل مى شــود و بســیارى از 
دانش آموزان که طبق برنامه راهبردى کانون قلم چى درس 
مى خوانند پیشــرفت درســی قابل توجهى دارند. وى اعالم 
کرد: کانون فقط براى کنکورى ها نیست و متقاضیان از دوره 
دبســتان مى توانند از برنامه ها و کتاب هاى کانون  قلم چى 

استفاده نمایند. 
دکترمحمدشفیعى اعالم داشــت: در مدارس تحت پوشش 
این مجموعه، آموزش پژوهش محــور و تحقق رضایتمندى 

دانش آموزان از عملکرد خود فارغ از آشفتگى و اضطراب است. 
چنانچه، امکان استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه هاى مختلف 
با تجهیزات به روز فراهم شده است و ورود دانش آموز از سنین 
پایین به حوزه پژوهش، سرانجامى موفقیت آمیز را براى او رقم 
خواهد زد زیرا اثبات شده که در آموزش پژوهش محور، شکست 

جایگاهى ندارد. 
وى با اذعان به اســتفاده از کادرى مجرب در مراکز مدارس 
دکتر محمدشــفیعى، گلدونه، اظهار کرد: ساالنه حدود 1500 
دانش آموز دختر وپسر از شهر اصفهان را پذیرش مى کنیم و 
دانش آموزان عالوه بر دروس، از دوره هاى مهارتى بهره مند 
مى گردند. همچنین، بیش از 450 عنوان کتاب دانش آموزى 

درزمره فعالیت هاى این مجموعه است.
دکترمحمد شفیعى،«فوق دکتراى شیمى آلى محیط زیست»، 
موفق به ارائه مقاالت فراوان معتبر داخلى و خارجى و کتابى در 
زمینه شیمى، کسب 34مدال طالى جهانى و رتبه اول اروپا و 
آسیا از سال 2012در شیمى محیط زیست، ثبت چندین اختراع، 
رتبه نخست در طرح مهدویت و رتبه هاى برتر در رویدادهاى 
علمى داخلى و بین المللى شــده اســت. وى در دانشگاه آزاد 
اسالمى نیز مجرى برگزارى همایش هاى علمى، داراى مرکز 
تحقیقات پیشرفته بیوتکنولوژى، آکادمى شیمى و بیوشیمى، 
مرکز تحقیقات الکترونیک، مکانیک و خودروســازى و طراح 

ساخت خودروى پرشین گلف با سیستم هوشمند بوده است.
در ادامه، دکترمحمدشفیعى اعالم نمود دانش آموزان مستعد و 
داراى انگیزه درس خواندن با شرایط ویژه مى توانند از بورسیه 
تحصیلى قلم چى استفاده نمایند. از طرفى این نماینده کانون 
قلم چى اعالم نمود امســال بیش از 130 هزار نفر از خدمات 
بورسیه کانون قلم چى اســتفاده نموده اند که در نوع خود در 

جهان بى نظیر است. 
دانش آموزان اصفهانى مى توانند به ایــن نمایندگى واقع در 
اصفهان خیابــان توحید میانى،چهــار راه پلیس، جنب بانک 
پارســیان نبش کوچه 14 و میدان احمد آباد اول خیابان جى 
و همچنیــن خانه اصفهان خیابــان ماه فرخــى مراجعه یا با 
شــماره همراه روابط عمومى به شــماره 09130913777 
و یا شــماره تلفن ثابــت تلفــن: 36282910 تماس حاصل

 نمایند.

مدیر و مؤسس مجموعه دکتر محمد شفیعى اعالم کرد؛

موفقیت دانش آموزان درنتیجه
آموزش هاى پژوهش محور و مهارت آموزى  

مهســا صالحیــان، مدیر و  نصف جهان
مؤســس مجموعه دخترانه گلدونه با اشاره 
به اینکه کلیه دانش آمــوزان دختر مجتمع 
آموزش گلدونه با بهره گیرى از کلیه امکانات 
تخصصى علوم پایه فنى و مهندسى و پزشکى 
در مهارت هاى زندگــى نیز متخصص مى 
شوند، گفت: شــعار اصلى مجتمع دخترانه 
گلدونه، مدرســه شــاد، دختران شاد و شاد 
زیستن اســت و در این مدرســه قرار است 
متخصصین متعهد و شــاد پرورش دهیم. 
وى ادامه داد: ســال 88 پیش دبســتانى و 
آمادگى گلدونه و سال 97 دبستان دخترانه 
اول تا ششم و ســال 1401 دبیرستان دوره 
اول تأسیس شــد. مدیر و مؤسس مجموعه 
دخترانه گلدونه ادامــه داد: هدف از طى این 
مراحل این بود که از پایه و بنیان بچه ها با ما 
همراه شوند و همراه با خود آنها این مؤسسه 
هم پیشــرفت کرده اســت. صالحى افزود: 
ابتدا این امکانات تنها براى پســران بود اما 
زمانى که تفاوت ها مشخص شد به درخواست 
خانواده ها دوره هایــى براى دختران هم در 
نظر گرفته شــد و از دوره اول به دوره دوم و 
اکنون به دوره دبیرستان ارتقاء یافت . وى با 
تأکید بر اینکه این مؤسسه به نوعى مدرسه 
زندگى ایجاد کرد، بیان داشت: این مؤسسه با 
اعتقاد بر اینکه دختران باید بتوانند با اعتماد به 
نفس باشند و خانواده اى را تشکیل دهند که 
بتواند افراد با اعتماد به نفسى را پرورش دهد و 

وابستگى نداشته باشند ایجاد شد.
صالحیان اظهار کرد: دختران زودتر به بلوغ 

مى رســند و همین عامل باعث مى شــود 
از لحاظ روحى بخواهند بــه یک نفر دیگر 
وابسته باشند و این موضوع ممکن است مسیر 
زندگیشان را تغییر دهد؛ بنابراین ما از حضور 
مشاوران تربیتى و متخصص از دوره پیش 
دبستانى تا اول دبیرستان به شکل ثابت بهره 
مى بریم تا با بچه ها ارتباط برقرار کنند به این 
خاطر که بچه ها دوست دارند که یک نفر به 
آنها گوش دهد و گوش شــنوا مى خواهند و 
ارتباط مســتقیم و صمیمى با کادرمان مى 

گیرند.
وى ادامه داد: این بچه ها با انگیزه به مؤسسه 
وارد مى شوند و به این علت که کالس هاى 
متنوعى داریم به هیچ وجه احساس کسلى و 

خستگى نمى کنند.
صالحى با تأکید بر اینکه در این مؤسســه 
به شــکل پانســیون عمل مى کنیــم و به 
شکل کیف در مدرسه اســت تصریح کرد: 
کالس هاى متنوعى داریم که استعدادیابى و 
شخصیت شناسى و کالس هاى پژوهشى، 

ورزشى، مهارت زندگى و متفرقه داریم.
صالحیــان همچنیــن از پایــگاه هــاى 
کتابخانه اى، اتاق فکــر و اتاق بازى در این 
مؤسسه خبر داد و اظهار کرد: در این کالس 
ها افراد متخصص و تأثیرگذارى هستند که 
براى دختران مى توانند به عنوان یک الگو 
عمل کنند و آنها با دیدن آنها مسیر زندگیشان 
را به عنوان خانواده هاى مستقل و کارآفرین 
انتخاب کنند. نشــانى: خیابان شــریعتى 
شرقى، جنب بانک آینده، تلفن: 36290621

دختران شاد و بانشاط و مستقل
 در مجموعه گلدونه
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ن
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قوى ترین کنسول بازى دست تکنولوژى
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عضو کمیته علمى کشــورى مقابله با کرونا با اشاره به 
عالئم ابتال به سویه هاى جدید اومیکرون تأکید کرد: در 
سویه جدید احتمال افزایش مبتالیان، بسترى و مرگ و 

میر دور از ذهن نیست.
دکتر مهرداد حق ازلى با اشــاره به شناسایى سویه جدید 
اومیکرون (BA۴و BA۵) در ایران، گفت: تعداد مبتالیان 
به بیمارى رو به افزایش است.  او درباره عالئم بیمارى در 
مبتالیان به سویه هاى جدید بیان کرد: اکثر افراد عالئم 
گوارشى اســهال، دل درد و تهوع را دارند و عالئم دیگر 
شبیه سرماخوردگى است که به طور متوسط بین 3 تا 7 روز 
به طول مى انجامد. درگیرى تنفسى در مبتالیان به این 

سویه ها کمتر است اما در سالمندان داراى بیمارى هاى 
زمینه اى بیشتر توانایى ایجاد مرگ و میر دارد. 

عضو کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا ضمن اشاره به 
شیوع وبا در برخى استان هاى کشور اظهار کرد: اسهال 
در وبا شدیدتر اســت؛ در حالى که طول مدت اسهال در 
این سویه اومیکرون 24 تا 48 ساعت بوده و تعداد دفعات 
کمترى دارد اما در وبا اسهال بسیار شدیدتر و آبکى تر است. 
وى تصریح کرد: شرایط فعلى هشدارى جدید براى آغاز 
پیک هفتم است که اگر رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
انجام نشود، احتمال اینکه ظرف چند هفته آینده وارد پیک 

دیگرى از کرونا شویم، وجود دارد.

رئیس کل سازمان نظام پرستارى گفت: حدود 25 درصد 
گروه پرستارى را آقایان تشکیل مى دهند.

محمد میرزابیگــى افزود: تاکنون بررســى معنادارى در 
ارتباط با کمبود پرستار مرد در کشور صورت نگرفته و باید 
یک کار پژوهشى در این زمینه انجام شود. وى با اشاره به 
کمبود نیروى پرستارى در مراکز درمانى کشور، گفت: در 
حدود 155 هزار تخت بیمارستانى در بخش هاى دولتى، 
خصوصى و... داریم که مى بایست این تعداد تخت ضرب 

در 2/5 گروه پرستارى شود.
میرزابیگى ادامه داد: واقعیت امر این اســت که با کمبود 
شدید پرستار در کشور مواجه هستیم و باید براى رفع کمبود 

نیروى پرستارى، تدبیر شود. وى با عنوان این مطلب که با 
کمبود حداقل 100 هزار نیروى پرستارى مواجه هستیم، 
افزود: با توجه به تعداد تخت هاى بیمارســتانى در کشور، 
کمتر از 140 هزار گروه پرستارى داریم که خیلى کم است.

میرزابیگى گفــت: 1/8 نیروهــاى پرســتارى را افراد 
دانشــگاهى و 0/7 را نیروهاى غیر حرفه اى تشــکیل 

مى دهند.
رئیس کل سازمان نظام پرستارى با عنوان این مطلب که 
به ازاى هر تخت بیمارستانى باید 2/5 نفر نیروى پرستارى 
داشته باشــیم، افزود: حدود 75 تا 80 درصد پرستاران ما 

خانم هستند.

شرایط فعلى
هشدار آغاز پیک هفتم 

عدد کمبود واقعى 
پرستار

بى کارترین استان ها
   اعتماد آنالین | گــزارش مرکز آمار ایران 
نشان مى دهد که استان کرمانشاه با 15/4 درصد، 
بیشــترین نرخ بیکارى را در میان استان ها دارد. 
هرمزگان نیز با 15/3 درصد در رتبه دوم قرار دارد. 
پس از این استان ها، خوزســتان (14/1 درصد) ، 
لرستان و سیستان وبلوچســتان (12/8 درصد)  و 
اصفهان (12/1درصد)، به ترتیــب در رتبه هاى 

بعدى نرخ بیکارى هستند.

سربازها کچل نمى شوند!
   رکنــا | رئیس اداره منابع انسانى سرباز ستاد 
کل نیروهاى مســلح گفت: بر اســاس تصمیم 
اتخاذ شده دیگر ســربازان اجبارى براى کچل 
کردن ندارند. از این پس اندازه موى سر کارکنان 
وظیفه براى دیپلم و پاییــن تر در مراکز آموزش 
شماره 10 و سرباز و ســرجوخه در حین خدمت 
10 تا 16 همچنین فوق دیپلم و باالتر در مراکز 
آموزش 16 و افسر و درجه دار در حین خدمت 16 

تا 20 خواهد بود.

همایون دوباره رکورد زد
   ایــران آرت | همایون شجریان در تورنتو هم 
رکورد زد و در 24 ســاعت 3200 بلیت کنسرتش 
به فروش رفت تا این اجرا بار دیگر تمدید شــود. 
پیش بینى مى شــود ده هزار نفر در این کنسرت 
شرکت کنند. این اولین بار است که یک خواننده 
موسیقى ایرانى در تورنتو تا این حد مورد استقبال 
قرار مى گیرد. در تهران هم کنسرت اخیر همایون 
شــجریان تمام رکوردها را درنوردید و با فروش 
بیش از 30 هزار بلیت در ســه بار تمدید لحظه اى 
تاریخى در ثبت میزان و حجم فروش بلیت براى 

خود برجاى گذاشت. 

50 سال تدریس موسیقى
   موســیقى مــا | طى مراسمى از «مینا 
افتاده» به پاس 50 ســال فعالیــت بدون وقفه 
در حوزه موسیقى کالســیک ایرانى تقدیر شد.  
در این مراســم مینا افتاده گفت:  متأسفانه من 
و همنسالن من همیشه مشــکل زن بودن را 
داشته ایم و عالوه بر آن در موسیقى هم بودیم و 
اینگونه با دو مشکل دست و پنجه نرم مى کردیم.  
بعد از آنکه آموزش را شروع کردم گفتند که در 
مدرسه پسرانه امکان تدریس ندارم و به هر حال 
با وجود مسائلى که بود، سعى کردیم مشکالت 

را کنار بزنیم.

برنج  ناخالص ایرانى چند؟
   روزنامه همشــهرى | بــازار برنج در 
آســتانه فصل برداشــت برنج داخلى همچنان با 
رشد روزافزون قیمت مواجه شده است و نرخ هاى 
120 تــا 150هزار تومــان هر کیلــو برنج براى 
مصرف کنندگان در حال عادى شدن است. قیمت 
انواع برنج ایرانى اندکى پیش از آغاز امسال از 100 
هزارتومان گذشــت و در ســه ماه گذشته به طور 
پیوسته روند افزایش قیمت ادامه داشته است. دبیر 
انجمن واردکنندگان برنج گفت: برنج  ناخالص را 
با قیمت 150 هزار تومان مى فروشــند و سازمان 
استاندارد هیچ نظارتى ندارد. در حال حاضر برنج 
خالص و بدون اختالط ایرانى را کمتر از 200 هزار 

تومان نمى توان خرید.

راه اندازى گشت جدید
   خبر آنالین | گشت ویژه علیه کارتخوان ها و 
حساب هاى اجاره اى به راه افتاد. هدف از این اقدام 
جلوگیرى از فرار مالیاتى اســت. اقدامى که باعث 
شده برخى کسبه به جاى استفاده از کارتخوان هاى 
فروشگاهى از خریداران بخواهند تا به جاى کارت 

کشیدن، پول را کارت به کارت کنند.

موضع متفاوت
 درباره حجاب

   مستقل نیوز | امام جمعه هشتگرد در واکنش 
به برخوردهاى سختگیرانه با زنان در حوزه حجاب گفت: 
آنها از ما هستند، مى خواهند از ما باشند، این را بارها در 
راهپیمایى ها، محرم، اربعین و انتخابات ها نشان دادند که 
از ما هستند و نمى خواهند از ما جدا بشوند، گاهى بعضى از 
این برخوردها آنها را از ما جدا مى کند. نمى شود بخشى از 
جامعه اسالمى را بخاطر پوشش اش از حقوق شهروندى 

محروم کرد. 

این به آن مربوط است!
   خبر آنالین | زهره الهیان، نماینده مردم تهران در 
مجلس گفته است: متأســفانه باید گفت بخش زیادى 
از فضاى اینترنت را ســایت هاى ضد اخالقى و پرخطر 
اشغال کرده است. همین امر منجر به آسیب به امنیت، 
فرهنگ و اخالق خانواده ها شد و برخى خانواده ها را در 
معرض از هم گسیختگى و فروپاشى قرارداد. داستان غم 
انگیز دخترى که توسط همسر خود سر بریده شد نیز از 

همین دست است. 

انتقاد «کیهان» از 
«مرد عنکبوتى»

   روزنامــه کیهــان | روز شــنبه 18 تیر و در 
برنامه اى با عنوان «ســینما هویت»، اولین فیلم از 
ســرى فیلم هاى «مرد عنکبوتى» پخش شد. البته 
تا اینجا، اشــکال کار فقط پخش فیلمى از سرى آثار 
ســوپرقهرمانى  هالیوود آن هم در روز مقدس عرفه 
است که براى قهرمان نشــان دادن شخصیت هاى 
جعلى آمریکایى با رویکرد شرك آمیز و ضدتوحیدى 
تولید شده... اما اشــکال بزرگ تر آنجا بود که پس از 
پخش فیلم، مجرى برنامه به همراه مهمان به نقد و 
بررسى(!) فیلم پرداخته و آنچنان تعریف و تمجیدهاى 
غلوآمیز از فیلم کردند که شــاید حتــى طراحان و 
تولیدکنندگان آن نیز چنین تبلیغاتى براى این فیلم ها 

به عقلشان نمى رسید! 

23سال پیش، یک تیتر
   برترین ها | این روزها تصویرى از روزنامه جبهه، 
نزدیک به جناح راست و به مدیریت مسعود ده نمکى 
در فضاى مجازى در حال بازنشر است که مورد توجه 
کاربران قرار گرفته است. این روزنامه 23 سال پیش 
در تیتر نخست یکى از شماره خود نوشته بود: «دالر 
1000 تومان؛ زنده باد آزادى!» کاربران با بازنشر این 
تصویر به مقایسه شرایط اقتصادى ایران و نرخ دالر 

در دو دهه پیش با امروز پرداخته اند.

امتحان
   روزنامه جمهورى اسالمى | همان هایى 
که در دولت سابق حوادث غیر مترقبه را هم به حساب 
بى عرضگى دولت مى نوشــتند، امروز جــورى دامن 
برمى چینند از قبول مسئولیت و مى گویند امتحان الهى 
که انگار کارمند واحد امتحاناتند! خب، آقایان کارشناس 
امتحان الهى، لطفاً بفرمایند قصه ُپرغصه و اجراى معیوب 
افزایش حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعى هم در 
جدول امتحانات الهى قرار دارد؟ خرداد که ماه امتحانات 
بود جایش را به تیرماه داد. آیا باز هم بازنشستگان در این 
ماه گرم باید در کف خیابان باشند؟ این هم البد امتحان 

عملى است، نه؟!

واکنش متفاوت ضرغامى 
   ایرنــا | وزیر میراث فرهنگى که براى سالگرد ثبت 
جهانى بافت تاریخى یزد، عازم این شهر بود از تأخیر در 
پرواز تهران-یزد گله کرد. ســیدعزت  ا... ضرغامى در 
حساب کاربرى خود در توییتر نوشت: «پرواز یزد  تأخیر 
دارد. براى ســالگرد ثبت جهانى به آنجا مى روم. البته 
مســافران، با بیان مطالبات، درد دل ها، راهنمایى ها و 
حرف هاى روحیه بخش، مــرا از تنهایى درآوردند و رنج 

تأخیر را  هموار کردند.»

جهان در انتظار حیرت انگیزترین تصاویر از ژرفناى فضاخبرخوان

شب درخشش «جیمز وب»
امروز 12 جــوالى مصادف با 21 تیرمــاه 1401 یکى از 
هیجان انگیزتریــن رخدادهاى علمى تاریــخ به وقوع 

خواهد پیوست.  
ساعت 19 امروز به وقت تهران، تلسکوپ فضایى «جیمز 
وب» اولین تصاویر تمام رنگــى از دورترین نقاط عالم را 
که تاکنون چشم هیچ کاوشــگرى به آنها نیافتاده است 
به زمین مخابره مى کند. مدیر سازمان ملى هوانوردى و 
فضایى ایاالت متحده –ناسا-این تصاویر را «دقیق ترین و 
عمیق ترین» تصاویرى توصیف کرده که تاکنون از جهان 
هستى گرفته شده است.  معاون مدیر برنامه هاى جیمز وب 
هم مى گوید: «انتشار اولین تصاویر تمام رنگى جیمز وب 
لحظه اى خاص و منحصربه فرد در زندگى ماست. یقین 
داریم با تصاویرى روبه رو خواهیم شد که بشر پیش از این 

هرگز ندیده است.»
 ناســا اعالم کرده این رخــداد بى نظیر را توســط کلیه 
رسانه هاى در اختیارش به شــکل زنده براى جهانیان به 

تصویر مى کشد.
جیمز وب اینک در فاصله 1/5میلیون کیلومترى از زمین به 
دور خورشید مى چرخد. این تلسکوپ یک ماه بعد از پرتاب 
در کریسمس 2022 به این فاصله از زمین رسید و تا امشب 
که نخستین تصویر رنگى اش را به زمین مخابره مى کند 

در حال طى کردن مراحل استقرار کامل خود در فضا بود.
هر لحظه از حرکت این تلسکوپ قدرتمند براى رسیدن 
به این نقطه زیر نظر دانشمندان قرار داشت. آنها باز شدن 
آینه هاى تلسکوپ فضایى جیمز وب را یکى پس از دیگرى 
تحت کنترل داشتند تا اطمینان حاصل کنند که مهمترین 
بخش از پروژه پرتاب این تلسکوپ مطابق برنامه انجام 
شــده اســت. جیمز وب از یک آینه بزرگ 18 قطعه اى 
تشکیل  شده که هر قطعه به شکل مجزا و به عنوان یک 

دستگاه واحد کار مى کند.
متخصصان ناســا پیش از پرتاب این تلســکوپ به فضا 
هشدار داده بودند که کوچک ترین خطا در مراحل استقرار 
آن جبران ناپذیر است و هیچگونه امکان تعمیر یا بررسى 
آن از نزدیک توسط انسان یا ربات وجود نخواهد داشت. به 
همین دلیل تمام مراحل پرتاب و تنظیم حرکات جیمز وب 
با برترین تکنولوژى موجود به انجام رسید و گزارش هاى 
ناسا نشــان مى دهد این اقدامات با باالترین دقت همراه 
بوده و این تلسکوپ ارزشمند حاال آماده ارسال نخستین 
داده هاى خود به زمین مى باشد. ناسا امیدوار است در یک 
بازه زمانى 20 ســاله از تحقیقات جیمز وب در عمق فضا 

بهره بگیرد. 

اوج هیجان از چهارشنبه تا امروز
ارسال هرتصویر تلسکوپ فضایى جیمز وب به زمین چند 
هفته طول مى کشد. باید توجه داشت که تصویربردارى 
جیمز وب از فضا مانند عکس گرفتن ما بر روى کره زمین 
تنها به چندثانیه ختم نمى شود بلکه این تلسکوپ باید به 
مدت چند هفته مجموعــه اى از داده ها را پردازش کند تا 

تصویر نهایى ظاهر شود. 
چهارشنبه هفته گذشته سازمان ملى هوانوردى و فضایى 
ایاالت متحده اولین تصویر آزمایشى از تلسکوپ فضایى 
جیمز وب را منتشر کرد. طبق اعالم این سازمان، در این 
آزمایش، هدف تنظیم سنسور بر روى یک ستاره و بررسى 
میزان دقت تلسکوپ در ردیابى یک جسم بود. نتیجه کار 
حیرت انگیز از کار درآمد. ناســا در بیانیه اى این تصویر 
را  «نگاهى وسوســه انگیز به ســتارگان و کهکشان ها» 
توصیف کرد و معاون اداره  مأموریت هاى علمى ناسا گفت: 
«این لحظه اى احساسى است که مى بینید طبیعت به طور 
ناگهانى برخى از اسرار خود را فاش مى کند. این تنها یک 

تصویر نیست، بلکه یک جهان بینى تازه است.» 
گفته شده بعضى محققان فضا در ناسا بعد از مشاهده این 
تصویر از شدت هیجان کشف دریچه هاى جدید به عالم 

گریسته اند.  
تصویر آزمایشى منتشر شــده نشان مى دهد جیمز وب از 
قدرت خارق العاده اى در ردیابى اجرام و ثبت تصاویر از آنها 
برخوردار است. یک دانشمند عملیات تلسکوپ جیمز وب 
مى گوید: «کم نورترین اجرام نیز در این تصویر به خوبى 
مشخص هســتند. به کمک جیمز وب مى توان دورترین 
کهکشان ها و اجرام آسمانى را در آینده اى نه چندان دور 

رصد کرد.» 
 بررسى تصویرى که چهارشــنبه هفته پیش منتشر شد 

دانشــمندان را مجاب کرده مشــاهده تصاویر اصلى که 
امشب به زمین مى رسند مى تواند مسخ کننده باشد. 

قرار است چه چیزى ببینیم؟
هنوز معلوم نیست جیمز وب در نخستین تصاویر ارسالى 
به زمین، کدام بخش از فضا را به نمایش در مى آورد. اما 
همه متفق القول معتقدند نتیجه کار این تلسکوپ بى نظیر 

هر چه باشد نگاه انسان به آفرینش را تکامل مى بخشد.
حدود 20 سال پیش تلسکوپ فضایى هابل تصویر وسیع 
و معروفى از نزدیک بــه ده هزارکهکشــان را به زمین 
مخابره کرد. در آن زمان هیجان بى سابقه اى از مشاهده 
کهکشان هایى شکل گرفت که 800 میلیون سال پیش 

تشکیل شده بودند.
باید توجه داشت که وقوع هر رخدادى در فضا براى رسیدن 
به چشم ما نیازمند طى شدن مدت زمان مشخصى از عبور 
نور آن رخداد به کره زمین است. بنابراین در علم نجوم نگاه 
ژرف به فضا به معناى مشاهده گذشته است. با این فرض، 
تصویر تلسکوپ هابل تنها مشــاهده دوره  بسیار ابتدایى 
نسبت به ســن تخمینى جهان بود که حدود 14 میلیارد 
سال است. اما حاال جیمز وب توانایى مشاهده عمق هاى 
بسیار بیشترى از فضا را دارد. یکى از دانشمندان برنامه  وب 
مى گوید: «هدف اولیه  مأموریت این تلسکوپ تماشاى 
زمانى است که براى نخستین بار چراغ ها در جهان روشن 

مى شوند.»

53 سال بعد
ساعت 6 و 24 دقیقه بامداد 30 تیرماه 1348 به وقت ایران،  
«نیل آرمســترانگ»، یکى از سه فضانورد مأموریت آپولو 
11 در384 هزار و 400 کیلومترى زمین به عنوان نخستین 
انسان، قدم بر سطح کره ماه گذاشــت و گفت: «این گام 
کوچکى براى یک انسان اما جهشى عظیم براى بشریت 
است.» بیش از نیم قرن بعد از آن روز تاریخى، حاال بشر 
گرانقیمت ترین و بى نظیرترین تلسکوپ دست ساخت 
خودش را در 1/5 میلیون کیلومترى زمین قرار داده است 
تا با پیشــرفته ترین تکنولوژى هاى موجــود، دورترین
 گذشته هاى تشکیل عالم را مشاهده کند. این تلسکوپ 
آنقدر حساس است که مى تواند گرماى یک زنبور عسل 
را روى کره ماه تشخیص دهد و حاال در سالگرد قدم زدن 
انسان روى ماه قرار است میلیون ها کیلومتر دور را رصد 
کند. دو نفر از سه فضانوردى که 53 سال پیش به کره ماه 
رفتند در این جهان نیستند. اما تنها بازمانده آن سفر تاریخى 
چه بسا امروز به این بیاندیشد تصاویرى که آن روز از سطح 
ماه براى انسان هاى روى کره زمین به ارمغان آوردند، در 
مقابل چیزى که تلســکوپ فضایى جیمز وب قرار است 
ارسال آنها به زمین را از امشــب آغاز کند، یک سرگرمى 

بیشتر نبوده است.

مهران موسوى خوانسارى

پاى اقتصاد ایران روى دســته بیل رفته است. چالشى 
بى رحم که بازار مســکن را چنان در خود فرو برده که 
تولیدکنندگان و فعاالن این حوزه با مشکالت عظیمى 
روبه رو شده با روند جدیدى که در نحوه توزیع مصالح 
ساختمانى ایجاد شــده، بازارى که مى توانست در این 
شرایط بسیارى از زخم هاى اشــتغال را مرهم گذارد، 

اکنون با وابســتگى به تولیداتى که کمیاب شده است 
مشکالت جدى را سر راه خود مى بیند.  

رکود معامالتى بازار مسکن در شــرایط فعلى بیش از 
آنکه ناشــى از جهش قیمت مسکن باشــد مربوط به 
تمایل افراد به ســرمایه گذاري در بازارهایى است که 
قابلیت نقدشوندگى بیشتر و ســریع ترى در مقایسه با 
بازار مسکن دارند. در واقع مردم در شرایط فعلى به دنبال 

دارایى هایى هســتند که زودتر بتوانند آن را نقد کنند 
و بنابراین چون دارایى هایــى مانند ارز و طال خاصیت 
نقدشوندگى بیشترى دارند، در شرایط فعلى و طى ماه 
هاى اخیر بیشتر ســرمایه گذارى ها به این سمت رفته 
است و همین باعث شده که بازار مسکن بیش از پیش 
در رکود برود.بازار مســکن از جمله بازارهایى است که 
همواره با مشکالت و چالش هاى زیادى روبه رو بوده و 

اکنون مسائل اقتصادى داخلى را هم تحت الشعاع قرار 
داده است و به گفته بسیارى از کارشناسان اگر راهکار و 
نظارتى در این زمینه وجود نداشته باشد معلوم نیست به 

کدام بیراهه کشیده شود.
این مشکالت کمر بسیارى از سازندگان بخش مسکن 
را شکسته و موجب شــده فعاالن این بخش به سمت 

تعطیلى و ورشکستگى بروند.

پاى اقتصاد مسکن روى دسته بیل رکود

از بعدازظهر جمعه هفته پیــش  که پیکرهاى بى جان 
پنج عضو یک خانواده در زیرزمین خانه شان در نجف 
آباد درحالى که حلق آویز شده بودند پیدا شد، همچنان 
مشــخص نیســت که آیا این حادثه نتیجه قتل عام 
خانوادگى بوده یا خودکشــى دسته جمعى. رئیس کل 
دادگســترى اســتان اصفهان روز شــنبه اعالم کرد 
شواهدى مبنى بر اینکه این ماجرا قتل است به دست 
نیامده اما دیروز دوشنبه چند روزنامه سراسرى به گمانه 
زنى درباره این اتفاق بى سابقه در اصفهان ادامه دادند.

روزنامه «همشهرى» که براى نخســتین بار تصویر 
پنج قربانى این حادثه را منتشــر کــرد در بیان هویت 
آنها نوشــت: «نخســتین نفر مادر این خانواده است. 
زنى حدوداً 60ســاله کــه همــراه فرزندانش زندگى 
مى کرد. دومین نفــر دخترى جوان و مجرد اســت و 
سومین نفر پســر جوان خانواده. چهارمین و پنجمین 
نفر نیز دختــر بزرگ تر خانــواده و دختر خردســال

 او بودند.» 
ایــن روزنامــه همچنین با یکــى از اقــوام قربانیان 
هم گفتگویــى انجــام داده کــه زوایــاى جدیدى 

در این پرونده بــاز کرده اســت. در ایــن گفتگو دو 
شــایعه قبلى یعنى مطلقه بودن یکــى از قربانیان و 
نیز مشــکالت روحــى یکى دیگــر از آنها رد شــده 

است: 
«خاله ام (مادر خانواده) فرهنگى بازنشسته و همسرش  
در قید حیات نبود. آنها وضعیت مالى خوبى داشــتند 
و دختر بزرگ خاله ام که در ایــن حادثه به همراه دختر 
نوجوانش جان باخته، 36ساله بود. پسر بزرگ خاله ام 
نیز 34ساله و دختر دیگر او هم 32ساله بود که همه آنها 
جانشان را در این حادثه از دســت دادند و ما اطمینان 

داریم که به قتل رسیده اند. چرا که اوًال وضع مالى خوبى 
داشتند و اینکه اجسادشان در حالى پیدا شد که دست ها 
و دهانشان بسته بود. اما به دلیل اینکه حدود 10روز از 
این حادثه گذشته بود، حتى چهره آنها قابل شناسایى 
نبود. دختر بزرگ خاله ام برخالف اخبار منتشــر شده 
طالق نگرفته بود. اما با شــوهرش اختالف داشت و 
قرار بود از هم جدا شوند. پســر بزرگ خاله ام نیز هیچ 
مشکل روحى نداشت. او درس خوانده بود و گواهینامه 
هم گرفته بود و اگر مشکل روحى و روانى داشت به او 

گواهینامه نمى دادند.»

رد شدن 2 شایعه درباره حادثه نجف آباد
مانى مهدوى

خورشید کیایى
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تصادف مرگبار 
داخل بیمارستان!

بیمار دیالیزى در جریان تصادف در محوطه یکى از 
بیمارستان ها در دم جان باخت. صبح روز یک شنبه 
حوالى ســاعت 8 راکب موتور سیکلت در زمان ورود 
به محوطه بیمارستان تعادل خود را از دست داد و به 
سمت ماشــین حمل زباله هاى بیمارستانى منحرف 
شــد. در جریان ایــن حادثه یکى از راکبــان موتور 
سیکلت که بانویى 56 ساله بود و براى دیالیز به این 
بیمارســتان مراجعه کرده بود به سمت ماشین حمل 
زباله بیمارستانى پرت شد. در این حادثه سر این زن  
به الستیک خودروى ســنگین حمل زباله در حال 
حرکت برخورد کرد و به دلیل شدت جراحات در دم 

جان باخت.

بازدید از کارگاه هاى 
بنیاد تعاون زندانیان

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اســتان 
اصفهان؛ دکتر گله دارى سرپرست مرکز بهداشت استان 
اصفهان به همراه دکتر زینلیان معاونت فنى دانشــگاه 
علوم پزشکى اصفهان از کارگاه هاى بنیاد واقع در زندان 

مرکزى بازدید به عمل آوردند.

چینش سطح چهارباغ 
باید تغییر کند

نماینده مردم اصفهان در ادوار گذشته مجلس شوراى 
اسالمى با بیان اینکه نوع چینش در سطح چهارباغ 
باید تغییر کند، گفت: باید این فضا به سمت ارزش ها 
هدایت شود، هیچکس مخالف تفریح سالم نیست. 
حجت االسالم احمد سالک اظهار کرد: شهردارى، 
استاندارى و سایر دستگاه ها باید همت کنند در محور 
چهارباغ ضمن اینکه مردم از تفریح ســالم استفاده 
کنند با ارائه برنامه هاى ویــژه با هرگونه ناهنجارى، 
حرمت شــکنى، بى حجابى و بدحجابــى با قدرت و 
جدیت مقابله کنند. وى ادامه داد: نخستین گام نوع 
چینش در سطح چهارباغ اصفهان است که باید تغییر 

کرده و به سمت ارزش ها هدایت شود.

بهره بردارى از خیابان جدید 
تا پایان سال

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان با بیان اینکه آزادسازى 
خیابان بازارچه به عنوان یکى از خیابان هاى کم عرض 
منطقه در حال اجراســت گفت: امســال آزادســازى 
خیابان هایى همچون کردآباد در امتداد خیابان عالمه 
امینى اجرا مى شــود و آزادســازى این خیابان یکى از 
طرح هــاى مهم منطقه چهار اســت. محمدحســین 
جعفرى فشــارکى گفت: یکى از مشــکالت ساکنان 
محله هایى همچون کردآباد، سواردز و کلمان، فاصله 
حدود 20 دقیقه اى تا ایستگاه اتوبوس است که با ساخت 
خیابان در امتداد خیابان عالمه امینى، شــهروندان با 
پنج دقیقه پیاده روى به ایستگاه اتوبوس در این خیابان 

مى رسند.

200 دستگاه اتوبوس در 
اصفهان بازسازى مى شود 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از 
بازســازى و بهره بردارى از  200 دستگاه اتوبوس 
فرســوده به عنوان یکى از پروژه هاى شاخص این 
معاونت خبر داد. حســین حق شــناس افزود: این 
پروژه با هزینه اى بالغ بر 200 میلیارد تومان از سوى 
شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداري اصفهان طى دو 
سال انجام مى شود و در سال 1402 به بهره بردارى 
مى رسد. حق شناس خرید 173 دســتگاه اتوبوس 
جدید توسط شرکت خودروساز را از دیگر پروژه هاى 
شرکت واحد اتوبوسرانی دانســت و خبر داد: خرید 
این اتوبوس ها با مشــارکت دولت بوده و20 درصد 
هزینه آن را شــهردارى پرداخت مى کنــد. به گفته 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان، هر 
اتوبوس 3 میلیــارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد 
که 20 درصد آن از سوى شهردارى اصفهان پرداخت

 مى شود.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با تاکید بر اینکه بى آبى در این کالن شهر بیداد 
مى کند، گفت: به دلیل خشکسالى و کیفیت بد هوا، امکان 
کاشت بعضى از درختان همچون چنار و بید مجنون را 
در شــهر نداریم. حتى این نوع درختان که از سال هاى 
گذشته در معابر و پارك هاى شهر کاشته شده است، به 

دلیل آلودگى هوا در آستانه نابودى است.
مجید عرفان منش بــا بیان اینکــه در اصفهان 5600 
هکتار فضاى سبز وجود دارد که بخش عمده آن زیر نظر 
شهردارى و حدود 1500 هکتار آن تحت نظر نهادهاى 
نظامى و دانشگاه ها است، افزود: براى محاسبه نیاز آبى 

فضاى سبز شــیوه هاى علمى مد نظر قرار گرفته است 
که بر اســاس تحقیقات علمى حــدود 60 میلیون متر 
مکعب آب در سال نیاز است تا فضاى سبزى با نشاط و 
اکولوژیک داشته باشیم، اما در چند سال گذشته بیش تر 
از 25 میلیون مترمکعب در سال، آب نداشتیم که حدود 
هشت میلیون مترمکعب از این آب ها نیز پساب فاضالب 

بوده است.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: بعضى از درختان کهنسال از ابتدا به نوع 
آبیارى غرقابى عادت کرده اند و به همین دلیل نمى توان 

روش آبیارى آن را به آبیارى قطره اى تغییر داد.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان با 
تأکید بر رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى، گفت: تحمل 
جامعه نیست که دوباره شرایط قبلى کرونایى ایجاد شود 
بلکه باید شرایط ناشى از ســویه جدید کرونا به گونه اى 

مدیریت شود که امور روزانه مردم آسیب نبیند.
محمدرضا جان نثارى در جلســه ســتاد کروناى استان 
اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط مطلوب 
مقدارى در تغییر است، تصریح کرد: نباید از یک جا دوبار 
آسیب ببینیم بلکه باید پیش بینى هاى الزم را داشته باشیم 
تا بتوانیم با مدیریت مناسب از سویه جدید کرونا به سالمت 

عبور کنیم.

وى تصریح کرد:مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکى باید با 
حضور در صدا و سیما مردم را صادقانه در جریان شرایط 
قرار دهند، البته شیوه گفتن به گونه اى نباشد که مردم را 
مأیوس کند، اما الزم است رعایت احتیاط را در همه جوانب 

داشته باشیم.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر تأکید بر این است 15 
درصدى که اصًال واکسن نزده اند براى واکسیناسیون اقدام 
کنند، تأکید کرد: باید براى شرایط احتمالى اپیدمى آمادگى 
داشته باشیم و همه دستگاه هایى که پیش از این همکارى 
داشتند آماده باشند تا به مردم کمک کنیم، البته امید داریم 

به این کمک نیازى نباشد.

باید آماده شرایط احتمالى 
اپیدمى باشیم

کمبود  35 میلیون متر مکعب 
آب براى فضاى سبز 

 نیاز نیســت به حاشــیه ها بــروى. همیــن نزدیکى در
 پارك هاى محلى یا بزرگ شهر که یک چرخ ساده بزنى مى 
توانى بدون زحمت و رنجى، نوجوانانى را ببینى که به راحتى 
گل مى کشند. جالب اینجاســت که این ماده مخدر خیلى 
پنهانى در دکه ها و مغازه ها هم در کنار کاســبى و سیگار 
فروخته مى شود. فقط کافى است آشنایى بدهى و به قول 
اهالى فن خالف کنى. حاال هر جا که بروى گل هم هست. 
در گلخانه کوچک یک خانه آپارتمانى یا در باغچه ها و یا 

دورهمى و مهمانى ها. 
طبق جدیدترین آمارها، مصرف مخدر گل در ایران در حال 
حاضر بعد از تریاك رتبه دوم را دارد و خیلى ها فکر مى کنند 
این ماده مثل مواد مخدر دیگر تخریب زیادى ندارد و مخدر 
محسوب نمى شــود.  اما این گل به ظاهر ساده پیچیده در 
کاغذ سفید، امروز به یک مشکل مهم تبدیل شده که گویا 

هیچ نسخه اى هم نمى توان براى آن پیچید. 
وقتى گل براى اولیــن بار در دهه 90 پایش را به کشــور 
گذاشــت، ماده گیاهى معمولى بود که کمــى توهم زایى 
داشت، اما حاال متخصصان مواد مخدر مى گویند این ماده 
با تراریختگى که پیدا کرده نه تنها توهم زایى بیشترى پیدا 
کرده؛ بلکه به یک ماده سنگین تبدیل شده که بخش جلوى 
مغز را طى پنج سال از بین مى برد و حافظه فرد با مشکالت 

جدى مواجه مى شود. 
اگر تا قبل از این حشیش، شیشه و گل، سه مخدر روانگردان 
و توهم زا بودند که بیشترین مصرف را در پایین ترین گروه 
سنى مصرف کنندگان در ایران داشتند حاال گل گوى رقابت 
را ربوده و باعث شده طى چند سال اخیر مصرفش از شیشه 
هم پیشى بگیرد و بعد از تریاك، بیشترین مصرف کننده را 
داشته باشــد با این تفاوت که مصرف کنندگان گل بیشتر 

نوجوانان هستند. 
مخــدر ُگل از مشــتقات «مارى جوانــا» و زیردســته 
«کانابیس ها» یا همان گیاه شــاهدانه اســت که سده ها 
براى مصرف هاى صنعتى و طبى و براى اثرات روانگردان 

یا برانگیختگى ذهنى حاصل از آن کشت مى شده است.
دسترسى آســان و ارزان بودن، گل را امروز به بحران مواد 

مخدر در ایران تبدیل کرده است؛ از طبقات متوسط جامعه 
تا جوانان تحصیلکرده و نوجوانان؛ مصرف کننده هاى گل 
آنقدر آشکار و عیان هستند که با گشتى کوتاه در پارك ها، 
گعده هاى نوجوانانى را مى بینید که یک سیگار را دست به 
دســت مى کنند، در حالى که بویى متفاوت از سیگار همه 

اطراف را برداشته است.

تیکت باز شده
على سپهساالرى، متخصص اعتیاد مى گوید: آن چیزى که 
در مورد گل من مى بینم مثًال جوانى بعد از 10سال مصرف 
گل به مطب من مراجعه مى کند، افسرده است و توهم دارد، 
هذیان گویى و اختالل شــخصیت دارد. این آدم نمى تواند 
زندگى را مدیریت کند، نمى توان بچه یا نوزاد را به او سپرد 
و آدمى که چند سال گل کشــیده در رانندگى مشکل پیدا 
مى کند. شخصیتى که این مشــکالت را دارد چه آینده اى 

برایش متصور مى شویم؟
وى عالوه بر توضیح درباره ترکیبات ایــن ماده مخدر از 
تأثیراتش هم مى گوید: «بعضى از گل ها مغز را ســنگین 
مى کند. بیشتر توى خودت هستى و گیج و منگ. نوع دیگر 
اما اصطالحش بین گل بازها این است که مى گویند تیکت 
باز شده. سرحال و شاداب مى شــوى با ذهنى سراسر پر از 

ایده هاى نو.» 

ریلکس و هپى
مصرفش هم به شکل سیگار است و هم جویز. جویز همان 
چپق قدیمى هاســت. بعضى ها هم با گل کیک درســت 
مى کنند. به این شکل که گیاه را داخل مواد کیک مى ریزند و 
بعد از پخت کیک، همان حالت هایى که با مصرف مواد پیش 
مى آید، تجربه مى شود و بعضى ها هم روغنش را مى گیرند. 
االن در دنیــا خیلى ها که مى خواهنــد تجربه هاى جدید 
ریلکسیشن داشته باشند، سراغ گل مى روند. گل مى کشند 

که ریلکس شوند و به قول معروف هپى.
ساناز، کارشناس توریسم اســت. یکى دو سالى است که 
مصرف کننده گل محسوب مى شود. او مى گوید گل برایش 
آرامش بخش اســت: «دو مدل گل که در ایران بیشترین 

مصــرف را دارد، همان indoor  و outdoor هســتند که 
فازهاى مختلفى دارند. یکى اصطالحاً براى آرام شــدن و 
لش کردن است و دیگرى براى انرژى مثبت و هاى شدن.»
در ایران بر اساس آخرین شیوع شناسى در دسترس، تریاك 
رایج ترین ماده مصرفى است و بیش از 50 درصد مصرف 
مواد در کشور را شامل مى شود. فرزانه سهرابى، پژوهشگر 
حوزه اعتیاد در این بــاره مى گوید: «دومین ماده پرمصرف 
به ویژه میان نسل جوان در حال حاضر گل است و شیشه 
سومین ماده مصرفى در کشــور است، اما در مورد مصرف 
تریاك باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که این ماده چون 
به صورت ســنتى و از زمان هاى دور مصرفش رایج بوده، 
مى توان گفت بیشتر افرادى که تریاك مصرف مى کنند، در 

رنج سنى 40 تا 60 سال هستند.»
نظارت ها در حوزه توزیع مواد مخدر ضعیف اســت. ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در کشور ما قدمت چندین ساله دارد و 
چند دستگاه مهم هم عضو و تصمیم گیرنده در آن هستند. با 
این حال چرا مصرف مواد مخدر خطرناکى مثل گل که اثرات 
روانى زیادى دارد و تأثیرات بلندمدت آن مى تواند نسل آینده 

را به خطر بیندازد، اینقدر در ایران زیاد شده است؟ 
سهرابى مى گوید: «نظارت اصلى بر دوش معلمان و والدین 
است. معلمان و والدین باید از حاالت چهره و تمرکز بچه ها، 
مصرف مواد اعتیادآور را تشخیص دهند.» او معتقد است 
مصرف مواد مخدر توهــم زا در نوجوانان بیشــتر از روى 
کنجکاوى است و بعضى ها هم براى سرخوش شدن این 
مواد را مصرف و یکدیگر را به مصرف آن ترغیب و تشویق 

مى کنند.
تجربه به محققان حوزه اعتیاد یــادآورى مى کند که روند 
مصرف مخدر گل در ایران زیاد شــده و عمومًا نوجوان ها 
و جوان ها هستند که براى شروع اعتیاد ابتدا به سراغ یک 
ماده روانگردان و سبک مثل گل مى روند و بعد از چند سال 
مصرف، تازه به ســمت مواد دیگر مثل تریاك سوق پیدا 
مى کنند. تریاك همیشه بعد از گل قرار دارد. سن مصرف گل 
در ایران پایین آمده؛ البته سن مصرف این ماده مخدر در همه 
جاى دنیا پایین است اما اینکه در ایران هم سن مصرف پایین 

آمده باید زنگ خطرى براى خانواده ها و مسئولین باشد.

دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران، جوانان و نوجوانان را هدف گرفته است

نقل و نباتى به نام «گل»

ضرورت بهبود زیرساخت هاى شهر 
نصف جهــان  یکى از مســائلى که در شهر اصفهان 
باعث نارضایتى شده است، تغییرات کاربرى و نبود 

زیرساخت هاست.
یکى از بهترین مثال ها در این رابطه میانه خیابان آیت 
ا... صادقى، مقابل خیابان باهنر است که در گذشته 
به عنوان ایستگاه ثابت تعمیر ناوگان اتوبوسرانى به 
شمار مى رفت اما با استقرار تعمیرات سیار اتوبوسرانى 

این مکان بالاستفاده مانده است.
اکنون یکى از مشــکالتى که این مکان دارد عدم 
بازســازى زیرســاخت ها در نتیجه تخریب هاى 

گذشته بوده است و این موضوع معضل بزرگى براى 
تردد شده است.

در فصول بارانى نیز این مکان حتى با بارش کوچکى 
دچار آبگرفتگى شده و مسائل زیادى را براى ساکنان 

و عابران پیاده در این نقطه شهر ایجاد مى کند.
گفتنى اســت حال که در فصل تابســتان به ســر

 مى بریــم فرصت خوبى اســت تا شــهردارى به 
زیرساخت هاى شهرى بیشتر توجه کند و با اقدامات 
زیرسازى در خیابان هایى که تخریب شده اند جایى 

براى گله گذارى مردم نگذارد.

منوى بازى هاى فکرى در رستوران خالقیت 
نصف جهان  اگر مى خواهید به یک رستوران متفاوت 
بروید باید این بار خانه خالقیت شهردارى اصفهان 

را انتخاب کنید.
در این مرکز مى توانید بیــش از 300 نوع بازى را در 

منوى این رستوران پیدا کنید و از آنها لذت ببرید.
در این مرکز تابســتان امســال متفاوت برگزار مى 
شود و کودکان با پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان

 مى توانند در کنار هم بازى کنند.
به گفته مدیر این مرکز این بازى ها شامل سنین 4 
تا 99 سال مى شــود و همه روزهاى هفته را به خود 

اختصاص مى دهد.

این بازى ها در دو نوبت صبح و بعداز ظهر از شــنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 9 الى 13 و 16 الى 20 برگزار 
مى شــود و پنج شــنبه هاى آخر هفتــه نیز فقط 

بعدازظهرها از ساعت 16 الى 19 دایر خواهد بود.
گفتنى اســت: در این مجموعــه بازى هاى فکرى 
در قالب منو به متقاضیان ارائه مى شــود و آنها پس 
از انتخاب و آموزش اجراى بازى از ســوى مربیان 

مجموعه شروع به بازى مى کنند.
خانه خالقیت شهردارى اصفهان در خیابان هشت 
بهشت شــرقى، چهار راه حمزه اصفهانى واقع شده 

است.

نورپردازى محوطه بازى پارك بهارستان دستگرد
نصف جهان  شــهردار دســتگرد از اجراى عملیات 
روشنایى محوطه بازى کودکان «پارك بهارستان» 
این شــهر خبر داد. اصغر رحیمى افــزود: عملیات 

روشنایى و نورپردازى محوطه بازى کودکان پارك 
بهارستان با نصب تجهیزات روشنایى و المپ هاى 
کم مصرف پر نور، پس از گذشت 10 سال انجام شد. 

اتمام عملیات آسفالت و خط کشى
 محور تیران - سامان

نصف جهــان  فرماندار شهرســتان تیران و کرون از 
عملیات خاکبــردارى، بار گیرى و بتــن ریزى پى 
دســتک باند دوم تیران - ســامان خبــر داد. على 
محمدى کیــا همچنین به اتمام عملیات آســفالت 

و اجراى کامل خط کشــى محور تیران به ســامان 
نیز اشــاره کرد و گفت: اجراى آســفالت حفاظتى 
(چیپ ســیل) محور روســتاى دره بیــد هم انجام

 شده است.

دغدغه نبود پارکینگ در روزهاى تعطیل 

 رشد فزاینده جمعیت کالنشهر اصفهان، نیاز شهروندان 
آن را به زیرســاخت هــاى مختلف هــر روز افزایش 
مى دهد. زیرســاخت هایى که متناسب با جمعیت آن 
تأمین نشده و یکى از این زیرساخت ها پارکینگ است.

هنگامى که در یک روز تعطیل خانواده ها براى گذران 
اوقات فراغت و اندکى اســتراحت تصمیم مى گیرند 
ساعاتى را در مکان هاى تفریحى و پارك ها بگذرانند و 
از خودروى شخصى استفاده کنند با معضل نبودن جاى 
پارك مواجه مى شــوند و به دلیل کمبود جاى مناسب 
براى پارك، گاه مجبور مى شــوند که جریمه اى را نیز 

براى پارك در مکانى نامناسب پرداخت کنند. 

فرهنگ اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومى نیز 
همانند دیگر کالنشهرهاى کشور در اصفهان نهادینه 
نشده و یا اینکه خدمات رسانى حمل و نقل عمومى نیز 
چندان مطلوب نیســت که همه بتوانند از این خدمات 

بهره مند شوند.
افزایش شمار خودروها در شــهر اصفهان مسئله اى 
است که نیازمند وجود زیرســاخت هاى زیادى است 
و پارکینگ یکى از این زیرســاخت هاســت تا جایى 
که کمبود پارکینگ عمومى دغدغــه اى بزرگ براى 
شهروندان شده و دیرى نمى پاید که با افزایش بى شمار 
خودروها در این شهر از اصفهان به عنوان یک پارکینگ 

بزرگ یاد کنیم.

تخلیه غیراصولى زباله هاى کمه در حاشیه شهر
نصف جهان  شهردار کمه از تخصیص نیافتن زمینى 

براى دفن اصولى زباله هاى کمه انتقاد کرد.
ابوطالب جامع کهن افزود: در حال حاضر زباله هاى 
این شهر در مکانى در نزدیکى شهر تخلیه مى شود 
که آلودگى هاى زیست محیطى و بهداشتى بسیارى 
در حاشیه شهرمان ایجاد کرده است. وى ادامه داد: 
در همین زمینه، با توجه به تخلیه غیر اصولى زباله ها، 

شهردارى اخطارهاى زیست  محیطى متعدد دریافت 
کرده و بارها به مراجع قضایى احضار شده است.

وى اظهار کرد: اقداماتى از سوى شهردارى هاى پادنا، 
حنا و کمه براى جانمایــى و تخصیص زمینى براى 
دفن زباله انجام شده و منتظر پاسخ مسئوالن هستیم 
تا زباله هاى این سه شــهر در یک مکان به صورت 

اصولى دفن شوند.

الدن ایرانمنش

آلوده بودن مستمر هواى اصفهان بر اثر جوالن گردوغبار در 
آسمان شهر در حالى به یک ماه نزدیک شده، که تابستان هم 

با گرماى بى سابقه اش مردم را کالفه کرده است.
هواى آلوده و گرم این روزها امان اصفهان را بریده. روزى 
نیست که نشانگرهاى روشن (!)  مستقر در سطح شهر رو به 
وضعیت قرمز نروند و روند افزایشى نمودار هشدارهاى مراکز 
مراقبتى حتى به طور موقت هم که شده کمى فروکش نکند.
اصفهانى ها سال هاست با آالینده ها هم در زمستان و هم در 
تابستان آشنا هستند و چند وقت پیش هم چند مسئول استان 
اصفهان گفتند باید با این شــرایط کنار آمد اما فعًال چیزى 
که بیشتر از آلوده بودن هواى شهر نقل محافل شده شدت 

گرماى تابستان است.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان هشدار داده که بر اساس اعالم سازمان هواشناسى 
تقویت الگوى گرم تابستانى در استان پیش بینى شده است و 
تا امروز سه شنبه افزایش 5 تا 7 درجه اى دماى هوا در استان 
همراه با وزش باد و خیزش گرد و خاك در اکثر مناطق استان 

پیش بینى شده است.
روز گذشته هم حجت ا... على عسگریان، کارشناس مسئول 
پیش بینى اداره کل هواشناســى اصفهان، حداکثر دماى 
کالنشهر اصفهان در تابستان امسال را «کم سابقه» توصیف 
کرد و گفت که دما در چند روز گذشته به 43 درجه سانتیگراد 
نیز رسیده اســت. این عدد براى شهر اصفهان عدد بزرگى 
است اما در مقایســه با دماى 48 درجه سانتیگراد در خورو 
بیابانک که چیزى نزدیک به دماى هوا در استان خوزستان 

است باز هم شهر اصفهان خنک تر است. این در حالى است 
که برخى معتقدند دمایى که هواشناسى اعالم مى کند آن 

چیزى نیست که مردم احساس مى کنند.
حجت ا... على عســگریان در این باره گفت: «ممکن است 
عده اى بگوینــد که دماى هواى اصفهــان از اعداد اعالم 
شده باالتر است که دلیل آن تفاوت دماى استاندارد و دماى 
احساسى است. دماى هوایى که توســط اداره هواشناسى 
اعالم مى شود «دماى در سایه» و داخل جعبه اسکرین است 
درحالى که اگر در همان لحظه دماسنج را در محیط که تابش 
آفتاب وجود دارد، قرار داد ممکن است دماى بیشترى نشان 
دهد. در واقع ممکن است در تابستان «دماى احساسى» در 
بین افراد از عددى که هواشناسى به عنوان دماى هوا اعالم 

مى کند، بیشتر باشد.»

ادامه گرماى کم سابقه در اصفهان
آرمان کیانى

نگاه روز

مریم محسنى

ماجراى آبیارى باغ شهردار گلدشت 
در روزهاى اخیر تصاویرى از خودرو آتش نشانى شهردارى 
گلدشت در شبکه هاى مجازى دست به دست شده و در 
آن ادعا مى شود که این خودرو در حال آبیارى باغ شهردار 

گلدشت است.
در این رابطه شهردار گلدشت اظهار داشت: این باغ متعلق 
به مجموعه شهردارى گلدشــت است. محمدمهدى 

فردوســى در ارتباط با علت حضور این خودرو در محل 
باغ بیان کرد: در روز دوشنبه هفته گذشته آتش سوزى 
گسترده اى در یکى از انبارهاى علوفه واحدهاى صنعتى 
شهر رخ داد اما مهار آن به طول انجامید و این باعث کمبود 
شدید آب در مخازن و خودروهاى ما شد  که این کمبود 

آب از محل هاى مختلفى از جمله همین باغ انجام شد.
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ایمیل موقت عبارتى است که این روزها به احتمال بسیار 
زیاد با آن مواجه شده اید. با این حال اگر نمى دانید چیست، 
چه کاربردى دارد و چگونه مى توان آن را ساخت، در این 

مطلب این موضوع را به شما آموزش خواهیم داد.
ایمیل موقت یا همان ایمیل یک بار مصرف، به ایمیلى 
گفته مى شود که براى ســاخت آن نیاز به هیچ فرآیند 
خاصى اعم از وارد کردن شــماره تلفن و رمز عبور و… 
ندارید. در واقع شما فقط روى یک گزینه ضربه مى زنید 
تا یک ایمیل به صورت تصادفى براى شما ساخته شود.

ایمیل موقت چه کاربردى دارد؟
حاال که با تعریف این عبارت آشــنا شده اید، شاید این 
پرسش براى شما به وجود بیاید که اصال از ایمیل موقت 
چه اســتفاده اى باید کرد؟ از ایمیل موقــت (یا به قول 
بعضى ایمیل فیک) براى وارد شدن به وب سایت هایى 
که نمى توان به اعتبار آن ها اعتماد کرد، براى تبلیغات و 
مواردى از این دست استفاده مى شود. استفاده از ایمیل 
یک بارمصرف به کاربران این امکان را مى دهد تا بدون 
نگرانى از بابت سرقت اطالعات شان و یا ردیابى شدن، 

وارد یک وب سایت شده و کار خود را انجام دهند.

چگونه ایمیل یک بار مصرف بسازیم؟
با  این تفاسیر، اگر به ایمیل موقت و کاربرد آن عالقه پیدا 
کردید، باید بدانید که چگونه مى توان آن ها را ساخت. 
خوشبختانه همانطور که در ابتداى متن هم گفته شد، 
فرآیند ساخت آن اصال پیچیده نیست و فقط کافى است 
روى یک گزینه ضربه بزنید تا ایمیل را حاضر و آماده در 
اختیار داشته باشید. براى این کار، یک مسیر مشخص 
وجود ندارد؛ یعنى شما مى توانید وارد هر وب سایتى که 
مى خواهید بشوید و ایمیل یک بارمصرف خود را دریافت 
کنید. از جمله وب ســایت هاى خوبى که این امکان را 

فراهم مى کنند عبارت اند از:

Hot Temp Mail
Hot Temp Mail یک وب سایت قدیمى براى ساخت 

ایمیل موقت به حســاب مى آید که در آن کاربر با وارد 

کردن نام کاربرى مورد نظر و دامنه اى که در اختیارش 
قرار مى گیرد، یک ایمیل یک بارمصرف مى سازد که بعد 

از استفاده به صورت خودکار پاك مى شود.

Email Temporanee
در این وب سایت هم شما به یک ایمیل موقت دسترسى 
خواهید داشت، با این تفاوت که وقتى کارتان با ایمیل 
تمام شــد، فراموش نکنید که آن را پاك کنید. الزم به 
ذکر است براى ورود به این وب سایت به احتمال زیاد به 

اپلیکیشن تغییر IP نیاز خواهید داشت.

TempMail
Temp mail از لحاظ رابط کاربرى، شباهت زیادى به 

مورد باالیى دارد. شما مى توانید ایمیل موقت بسازید، 
آن را ویرایــش و یا حتى پاك کنید. دسترســى به این 
وب ســایت کامال باز اســت و به هیچ اپ دیگرى نیاز 

نخواهید داشت.

Temp Mail Id
این وب سایت دامنه هاى بســیار بیشترى را در مقایسه 
با ســایر وب ســایت ها براى انتخاب در دسترس شما 
قرار مى دهد. رابط آن هم بســیار آســان است و باعث 

سردرگمى نمى شود.
سایر وب سایت هایى که مى توانید براى ساخت ایمیل 
موقت به آن ها سر بزنید و توضیح خاصى هم براى آن ها 

نیاز نیست شامل موارد زیر مى شوند:
Email Generator

Fake Mail Generator

Throw Away Mail

Email Fake

توجه داشــته باشــید تمام این وب ســایت ها امتحان 
شده اند و هیچ مشــکلى ندارند. اگر هم براى ورود به 
هر یک از آن ها با مشکل مواجه شدید، حتما از اپ هاى 
تغییردهنده ى IP اســتفاده کنید. هرچند جز یک مورد 
که به آن اشاره هم کردیم، ســایر وب سایت ها کامال 

باز هستند.

موتوروال مشخصات دوربین بیشترى را براى پرچمدار "فوق العاده خود فاش کرده 
است.

 موتوروال در حال توسعه یک گوشى هوشمند پرچمدار با مشخصات چشمگیر است. 
مثال. این گوشى که Pro Motorola X۳۰ یا Ultra ۳۰ Edge نامیده مى شود، اولین 
گوشى خواهد بود که از سنسور دوربین 200 مگاپیکســلى جدید سامسونگ بهره 

مى برد.
این دستگاه همچنین داراى صفحه نمایش 6,67 اینچى OLED با وضوح +FHD و 
 Snapdragon از آنجایى که به چیپست Pro X۳۰ .نرخ تجدید 144 هرتز خواهد بود

Gen +8 1 مجهز خواهد شــد، قدرت را به ارمغان خواهد آورد. تراشه 
دوم توسط TSMC با اســتفاده از process node 4 نانومترى تولید 

مى شود.
نسخه پالس این تراشــه 10 درصد افزایش سرعت کالك واحدهاى 

گرافیکى و پردازنده مرکزى را به همراه کاهش 30 درصدى مصرف انرژى 
براى هر دو ارائه مى دهد. عالوه بر این، Pro X۳۰ سریع ترین سرعت شارژ 

موتوروال را ارائه مى کند (125 وات سیمى و 50 وات بى سیم).
همانطور که ممکن اســت تصور 

کنیــد، سنســور دوربیــن 200 
مگاپیکســلى توجه زیادى را به 
خود جلــب مى کند. عــالوه بر 
سنسور اولیه 200 مگاپیکسلى، 
انتظار مــى رود این گوشــى 
داراى سنســورهاى 50 و 20 
مگاپیکسلى باشــد. به لطف 
پســت Weibo که توســط 

موتوروال منتشر شد، اطالعات بیشترى در مورد دوربین هاى این گوشى یاد گرفتیم. 
قبل از اینکه در مورد فواصل کانونى دوربین صحبت کنیم، باید اشاره کنیم که پست 
Weibo تأیید مى کند که موتوروال دســتگاه را حداقل در چین Pro X۳۰ مى نامد، 

در حالى که ممکن است نام مستعار Ultra ۳۰ Motorola Edge در بازارهاى دیگر 
مورد استفاده قرار گیرد.

موتوروال از تنظیمات دوربین سه گانه در پشت Pro X۳۰ خبر مى دهد.
تیزر منتشر شده در Weibo توسط موتوروال نشان مى دهد که فاصله کانونى براى 
سه دوربینى که انتظار مى رود در پشت گوشى وجود داشته باشد، 35 میلى متر، 50 

میلى متر و 85 میلى متر خواهد بود.
 فاصله کانونى زمانى که ســوژه در فوکوس است، فاصله بین لنز 
و تصویر را به شما مى گوید. بیشــتر مشخصات گوشى هاى 
هوشــمند به جاى آن به طول زوم (به عنوان مثال، زوم 2 

برابر) اشاره مى کنند.
این دوربین اصلى "واید" خواهد بود و باید زوم اپتیکال 
تقریبًا 2 برابر را ارائه دهــد. دوربین 85 میلى مترى 
«چشم پرتره» نامیده مى شود و دوربین تله فوتوى 
پیشرفته ترى را در اختیار کاربران قرار مى دهد 
و در عین حال فاصله کانونى ایده آلى را براى 

عکاسى پرتره به آن ها مى دهد.
 X۳۰ ،اگر این مشخصات قانونى باشد
Pro بدون دوربین با زاویه دید فوق 

عریض عرضه خواهد شد. انتظار 
مى رود این دستگاه در ماه آینده 

عرضه شود.

AOKZOE یک شــرکت نوظهور بــازى و فناورى در 

شانگهاى، به تازگى اولین کنسول بازى دستى مجهز به APU قدرتمند 
۶۸۰۰U AMD را عرضه کرده است. 

در حال حاضر اطالعات زیادى در خصوص این دســتگاه فاش نشــده است و 
به نظر مى رســد AOKZOE قصد دارد در اولین تالش خــود نامى براى خود 

دست و پا کند.
 AOKZOE A۱ بــه یک صفحه نمایــش 8 اینچــى 1920 در 1200 و تراکم 
پیکسلى 283 پیکســل بر اینچ مجهز شــده است. ســازنده این کنسول ادعا 
مى کند که AOKZOE A۱ به لطف تراشــه گرافیکــى ۶۸۰M Radeon خود 
قادر اســت بازى Forza Horizon 5 را با ســرعت بیش از 100 فریم بر ثانیه 

اجرا کند.
اگر این ادعا صحیح باشــد، AOKZOE A۱ از نظر ســخت افــزارى باالتر از 

کنسول هاى Steam Deck قرار مى گیرد. 
صفحه نمایش کنســول هاى Steam Deck هنوز هم تصاویر با وضوح پایینى 

را ارائه مى دهند. AOKZOE هنــوز محدوده قیمت A۱ را اعالم نکرده 
است. 

شایان ذکر است که این دستگاه حداقل در دو SKU مختلف 
عرضه خواهد شــد. Ultimate A۱ یــک باترى 65 وات 
ساعتى در مقایسه با باترى پایه 48 وات ساعتى دارد. این 
دستگاه به دلیل باترى بزرگتر، وزن بیشترى نیز نسبت به 

مدل پایه خواهد داشت.
برخى از نسخه هاى A۱ با 16 گیگابایت رم و برخى دیگر با 
32 گیگابایت رم عرضه مى شوند. AOKZOE A۱ قرار است 
تمام امکانات رفاهى معمولى را که گیمر هاى کنسول هاى دستى 

تا به حال از آن استقبال کرده اند را ارائه دهد.
 هدف گیرى ژیروسکوپى و ماشــه هاى خطى یک مثال کلیدى هستند، 
اگرچه سازنده مى گوید برخوردارى از قابلیت شارژ سریع نیز حداقل زمان توقف 

بین جلسات بازى را تضمین مى کند.
 در حالى که Steam Deck اکنون به درســتى از ویندوز پشــتیبانى نمى کند، 
 SteamOS از ابتدا از ویندوز و AOKZOE A۱ مى گوید کنسول AOKZOE

پشتیبانى کامل خواهد کرد.
 واضح است که AOKZOE A۱ یک دســتگاه فوق العاده قدرتمند خواهد بود، 
این احتمال نیز وجود خواهد داشت که شرکت Valve به دنبال ارائه نسخه ارتقا 

یافته Steam Deck باشد. 
ممکن اســت Steam Deck بعــدى به گرافیــک RDNA 3 مجهز شــود 
کــه در ایــن صــورت در مقابل همــه رقبــاى خــود، از جملــه A۱ آینده،

به برترى دســت پیدا خواهد کرد. به احتمال زیاد این اتفاق به این زودى ها رخ 
نخواهد داد.

گوگل اخیرا ابــزار مدیریت رمز عبور داخلــى کروم خود 
را با قابلیت افزودن دســتى رمزهاى عبــور جدید براى 

سرویس ها، برنامه ها و وب سایت ها به روز کرده است.
 قابلیت ذخیره رمزعبور مدتى است که در نسخه دسکتاپ 
کروم وجود دارد و اکنون، این شــرکت در حال ارائه این 

ویژگى در نسخه اندروید کروم نیز هست.
با قابلیت افزودن گذرواژه به صورت دستى، کاربران اکنون 
این گزینه را دارند که رمزهاى عبور را در مدیریت رمز عبور 

کروم بدون نیاز به منتظر ماندن براى درخواســت ذخیره 
رمز عبور کروم ذخیره کنند. این کار کارها را براى کاربران 
آسان تر مى کند، زیرا گاهى اوقات کروم درخواست ذخیره 

را به آن ها نمى دهد.
در همین حال، اگر به دنبال اضافه کردن دستى رمز عبور 
جدید در Google Password Manager با اســتفاده از 

کروم هستید، این مراحل را دنبال کنید:
مراحل اضافه کردن دستى رمز عبور در اندروید:

1.کروم را به آخرین نسخه خود به روز کنید و آن را باز کنید.
2.اکنون روى سه نقطه در گوشه باال سمت راست ضربه 

بزنید و به تنظیمات بروید.
3.به پایین اسکرول کنید و روى گزینه Password ضربه 

بزنید.
4.در اینجا، روى دکمه افزودن ضربه بزنید و شروع به وارد 
کردن جزئیاتى مانند URL وب سایت، نام کاربرى و رمز 

عبور کنید.
پس از اتمام، دکمه ذخیره را فشار دهید.

مراحل افزودن دستى رمز عبور با استفاده از Chrome در 
دسک تاپ:

1.مرورگر گوگل کروم را باز کنید و به تنظیمات بروید.
2.کلمه عبور را جستجو کنید و روى آن کلیک کنید.

3.در اینجا، دکمــه Add Passwords را مى بینید، روى 
آن کلیک کنید.

4.یک پنجره بازشو ظاهر مى شــود که از شما مى خواهد 
اطالعات ورود را وارد کنید.

5.مشــخصات را وارد کرده و بر روى دکمه ذخیره کلیک 
کنید.

نحوه اضافه کردن 
دستى 
رمزهاى عبور 
در کروم

با رعایت 4 نکته
 بهترین گوشى را بخرید

ایمیل موقت چیست 
؟و چگونه مى توان آن را ایجاد کرد

فاش شدن مشخصات بیشتر دوربین پرچمدار موتوروال قوى ترین کنسول بازى دستى جهان معرفى شد

 اگر به دنبال خرید گوشى هوشمند هستید، باید نکاتى را 
در مورد مشخصات گوشى هاى هوشمند در نظر داشته 

باشید که در این گزارش به آن ها اشاره مى کنیم.
وقتى تصمیم به خرید یک گوشــى هوشمند مى گیرید، 
اولیــن چیزى کــه بررســى مى کنید مشــخصات و 

ویژگى هاى آن است. 
اگرچه این روش براى اینکه بفهمید دســتگاه مناسبى 
را خریدارى کرده اید مناســب اســت، اما مشخصات و 
عملکرد گوشى ممکن است با آنچه که روى کاغذ نوشته 

شده متفاوت باشد.
سازندگان گوشى هاى هوشمند با باال بردن برخى دیگر از 
مشخصات، ضعف عملکرد در بخش هاى دیگر را پنهان 
مى کنند؛ بنابراین این سوال پیش مى آید که چگونه باید 
مشخصات گوشى هوشمند را بررسى کنیم؟ هنگام خرید 
یک گوشى هوشــمند جدید، کدام قابلیت هاى سخت 
افزارى را باید نادیده بگیرید و به کدام موارد توجه کنید؟ 

در ادامه این موارد را معرفى مى کنیم.

1. هسته هاى پردازنده و سرعت
اگر ســرتان در حســاب و کتاب باشــد، معتقد هستید 
هرچیزى که مقدار آن بیشتر باشد قاعدتا باید بهتر باشد. 
با این حال این مســئله دیگر در گوشى هاى هوشمند 
صادق نیســت، به خصوص بــا انــدازه رو به کاهش 
 iPhone تراشه ها. به عنوان مثال قصد داریم دو گوشى

Pro Max ۱۳ و ۵G Samsung Galaxy A۵۳ را از نظر 

پردازنده مقایسه کنیم.
پرچمدار آیفون داراى شش هسته متشکل از دو هسته 
Avalance با فرکانس 3.23 گیگاهرتز و چهار هســته 

بلیزارد با فرکانس 1.82 گیگاهرتز اســت، در حالى که 
دستگاه میان رده سامسونگ داراى هشت هسته متشکل 
از دو هســته Cortex-A۷۸ با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و 
شش هســته Cortex-A۵5 با فرکانس 2.0 گیگاهرتز 
است. اگر آن ها را جمع کنید، آیفون داراى سرعت کالك 
13.74 گیگاهرتز است، در حالى که نماینده سامسونگ 

16.8 سرعت دارد.
با این حال اگر به نتایــج بنچمارك GeekBench نگاه 
کنید، با وجود اینکه هر دو گوشــى داراى تراشــه هاى 
پــردازش 5 نانومترى یکســان و دو هســته اضافى 
هستند امتیاز 4645 به گوشــى آیفون داده شده و بیش 
از دو برابر عملکــرد گوشــى ۵G ،A۵۳ امتیاز دریافت 

کرده است.
 در این حالت، تراشــه آیفون با وجود اینکه روى کاغذ 
مشــخصات پایین ترى دارد، عملکرد بهتــرى را ارائه 

مى دهد.
اگر در حال مقایســه عملکرد پردازنده بین دو گوشــى 
هستید، بهتر اســت بررســى کنید از چه نوع تراشه اى 
اســتفاده مى کنند و همچنین به نتایج بنچمارك آن ها 

دقت کنید.

2. وضوح صفحه نمایش
در حالى که وضوح صفحه نمایش یک قابلیت 
ضرورى اســت، اما براى تعیین کمیت ظاهر 
صفحه نمایش گوشى شما، همه چیز نیست. به 
عنوان مثال، وضوح FHD (۱۹۲۰x۱۰۸۰) براى 
اکثر گوشى هاى هوشــمند با صفحه نمایش 6.5 

اینچى یا کوچک تر کافى است.
 روشنایى صفحه نمایش و دقت رنگ از مواردى است که 
هنگام انتخاب گوشى به باید به آن دقت کنید. زیرا اگر 
نتوانید زیر نورمستقیم خورشید به گوشى خود نگاه کنید، 

وضوح تصویر آن هم کاربردى نخواهد داشت.
بهترین و واضح ترین صفحه هاى نمایشى که مى توانید 
وضوح باالیى را از آن ها انتظار داشــته باشــید، صفحه 
نمایش هاى AMOLED یا OLED هســتند. صفحه 
نمایش هاى IPS نیز جایگزین خوبى هســتند، اما باید 
از خرید گوشــى هایى با نمایشــگر هاى TFT اجتناب 

کنید. 
همچنین باید به درجه روشنایى گوشى نیز توجه کنید. 
روشنایى متوسط 800 نیت به شما امکان مى دهد حتى 
در زیر نور مستقیم خورشــید، بتوانید نمایشگر گوشى را 

ببینید.

3. مگاپیکسل
رقابت مگاپیکســلى ابتدا با تولیدکنندگان دوربین هاى 
دیجیتال SLR شروع شد که در نهایت وضوح آنها به 20 

مگاپیکسل و بیشتر رسید.
 این رقابت به طرز چشــمگیرى بر مصــرف کنندگان 
تأثیر گذاشته است، زیرا بسیارى از کاربران گوشى هاى 
هوشمند اکنون مگاپیکسل بیشتر را با کیفیت تصویر بهتر 

برابر مى دانند.
بنابرایــن، زمانــى کــه دوربین هاى فیلمبــردارى به 
گوشى هاى هوشــمند اضافه شد، ســازندگان تالش 
کردند تا حداکثر مگاپیکسل را به سنسور هاى خود اضافه 
کنند. با این حال بیشتر بودن اعداد تضمین  کیفیت باال 

را نمى دهد.
بیایید دوباره آیفــون 13 و سامســونگ A۵۳ را با هم 
مقایسه کنیم. دوربین اصلى پرچمدار آیفون تنها داراى 
سنسور 12 مگاپیکســلى اســت، در حالى که نماینده 

سامسونگ داراى سنسور 
64 مگاپیکسلى است. اما 
طبق بررسى هاى متعدد، 
آیفــون 13 پــرو مکس 
بهترین دوربین را در بین گوشــى هاى هوشــمند سال 

2022 دارد.
بنابراین، اگر عکاسى با گوشى هوشمند براى شما مهم 
اســت، به عدد مگاپیکســل ها دقت نکنید و در عوض، 
به ســایر ویژگى هاى دوربین گوشى مانند اندازه حسگر 
آن، گزینه هاى تثبیت کننده تصویــر و قدرت پردازش 

نگاه کنید.

4. زوم دیجیتال یا هیبریدى
یکى دیگر از مواردى که سازندگان گوشى هاى هوشمند 
در گوشى هاى هوشمند خود تبلیغ مى کنند، بزرگنمایى 

است.
 برخى از ســازندگان مى گویند که تلفن هایشــان زوم 
هیبریدى دارد، در حالى که برخى دیگر ادعا مى کنند که 

زوم فوق العاده 100 برابرى دارند.
با این حال هرچه اسم آن را بگذارند، بزرگنمایى کردن 
بدون لنز نورى به معناى کاهش کیفیت و وضوح تصویر 
اصلى است. زیرا کارى که زوم دیجیتال انجام مى دهد، 

برش تصویر است.
 اگر فقط 1.5 تا 2 برابر بزرگنمایــى کنید، افت کیفیت 
زیادى را شــاهد نخواهید بود مخصوصًا اگر سنسور 50 
مگاپیکسلى به باال داشته باشید. اما اگر بیش از سه برابر 
بزرگنمایــى کنید در تصویر نهایى شــاهد افت کیفیت 

خواهید بود. 
اگر اهل عکاسى با موبایل هستید، باید ویژگى بزرگنمایى 
اپتیکال و لرزشگیر تصویر را براى خرید گوشى در نظر 

بگیرید.
از ویژگى لنز هاى فوق عریض هم نباید غافل شد، زیرا 
مى توانند به شما در ایجاد تصاویر منحصر به فرد کمک 
کنند. بدون سنســور فوق عریض، در گرفتن عکس از 
مناظر وســیع، عکس هاى گروهى و ســلفى با مشکل 

مواجه خواهید شد.

به ارمغان خواهد آورد. تراشه  قدرت را د،
eده از 4process node نانومترى تولید 

 درصد افزایش سرعت کالك واحدهاى 
0ه همراه کاهش 30 درصدى مصرف انرژى 
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حذف وعده هاى غذایى
غذا خوردن باعث چاق شدن مى شــود پس من غذا نمیخورم! اگر بدن 
احساس کند به اندازه کافى غذا دریافت نمى کند براى تامین انرژى مورد 
نیازش چربى هاى کمترى را مى ســوزاند به همین جهت سعى کنید در 

رژیم تان هیچ وعده غذایى را حذف نکنید تا به درستى الغر شوید.

ورزش نکردن
تحقیقات انجام شده نشان مى دهد افرادى که ورزش مى کنند 25 درصد 
بیشتر از افرادى که فقط رژیم گرفتند الغر شدند. توجه داشته باشید که 
ورزش کردن به این منظور نیست که حتمًا باید به باشگاه بروید یا ورزش 
خاصى انجام بدهید. پیاده روى و حتى ورزش در منزل مى تواند شما را چند 

قدم به کاهش وزن نزدیک کند.

پریدن از رژیمى به رژیم دیگر
رژیم هرکس با توجه به شــرایط و وضعیت جسمى همان شخص است 
در نتیجه گرفتن رژیم فقط به امید الغر شدن یا دائمًا تغییر دادن رژیم به 

محض احساس ناامیدى اشتباهى است که باعث مى شود الغر نشوید.

 تمرکز کردن روى عدد ترازو
کاهش وزن بیشتر از عدد روى ترازو است. حواس تان باشد به جاى توجه 
به عددى که روى ترازو مى آید به تغییرات سایز و بدن تان، تغییرات سطح 

انرژى و متابولیسم و سالمت و سبک زندگى تان نیز بیشتر توجه کنید.

اشتباهاتى که به شما اجازه نمى دهند هرگز الغر شوید

دهانشویه ها محصوالتى هستند که براى پاکسازى تنفس و تمیز کردن مناطقى که مسواك به آنها  دسترسى چندانى ندارد به کار مى روند.
دکتر کریس کامر، جراح دندانپزشکى در این خصوص مى گوید: با وجود آن که دهانشــویه ها عمکلرد مطلوبى دارند و سالیان سال است که 
تولید مى شوند، شستشوى دهان با آب نمک به طور کلى ارزان تر است و مى تواند به همان اندازه در بهبود سالمت و بهداشت دهان و دندان 

موثر باشد.
کامر ادامه مى دهد: «شستشو با آب نمک بسیارى از باکترى ها را به وسیله فرآیند اسمز از بین مى برد، که مکانیسمى وابسته به خروج 
آب است. این ترکیب همچنین یک محافظ آنتى باکتریال عالى محسوب مى شــود و مى تواند محیط دهان را از ریسک عفونت در 

امان نگاه دارد.
عالوه بر خاصیت ضد عفونى کنندگى، شستشو با آب نمک مى تواند بر درمان سایر مشکالت دهانى، از آفت دهان گرفته 

تا آلرژى و دندان درد نیز موثر واقع شود. عالوه بر این اثرات مثبتى بر سالمت تنفس هم دیده شده است که چنین 
محلولى را به یک کاندید درمانى مناسب براى فصل سرماخوردگى و آنفوالنزا تبدیل مى کند.

مزایا، روش ساخت و موارد دیگرى که در ادامه اشاره مى شوند، با استناد به مطالعات منتشر 
شده توسط مجله علمى با دسترسى آزاد پالس وان جمع آورى شده اند:

همه چیز درباره یک دهانشویه طبیعى، تقریبًا رایگان و بسیار مؤثر!
ایمنى بیشتر 
براى سالمت 
دهان و دندان

به گفته بنیــاد ســرطان دهان، 
محتواى باالى الکل در برخى از 
دهانشــویه ها منجر به تحریک 
دهان بــه ویژه لثه ها مى شــود. 
شستشــو بــا آب نمک نــه تنها 
جایگزیــن ایمن ترى به شــمار 
مى رود، بلکه در عیــن حال مى 
تواند باکترى هــا را از بین ببرد و 

دهان شما را تمیز نگه دارد.
البته شستشــوى آب شور عالوه 
بر توقف رشــد باکترى ها فواید 
دیگرى نیز به همراه دارد. این مزایا 
شامل کاهش میزان پالك هاى 
دندانى و تسریع سرعت بهبودى به 
دنبال اعمال دندانپزشکى مختلف 

هستند.

کمک به مهار رشد باکترى ها در محیط دهان
باکترى هاى مضر زندگى در محیط اسیدى را ترجیح مى دهند. از این رو با خنثى سازى آن، التهاب مى شــوند و محیط قلیایى  ترى ایجاد مى کنند که در آن باکترى ها قادر به رشد و تکثیر نیستند.» الزار اضافه مى کند: «شوینده هاى آب نمک با افزایش تعادل pH در فضاى داخل دهان وارد عمل براى رشد و تکامل، به تدریج کاهش یافته و به مرگ نهایى آنها منتهى مى شود.دندانپزشک توضیح مى دهد: با غرغره آب نمک به صورت روزانه محیط اسیدى مورد نیاز باکترى ها اما شستشوى آب نمک چگونه مى  تواند باعث توقف رشد باکترى ها در دهان شود؟ دکتر مارك الزار 

دهان نیز کمتر شده و سالم تر به نظر مى رسد.

حفظ سالمت تنفسى و 
حذف بوى بد دهان

یک بررسى تحقیقاتى در سال 2019 نشان داد که 
غرغره آب شــور (و همچنین شستشوى بینى) به 
احتمال زیاد سبب ایجاد محافظت نسبى در برابر 
سرماخوردگى مى شــود. از طرفى دیگر با محدود 
سازى رشد باکترى ها، مشکل بوى بدن دهان که 
ناشى از فعالیت میکروارگانیسم ها به خصوص در 

دوره هاى گرسنگى است برطرف خواهد شد.
به طور مشــابه بر اساس پژوهشــى کوچک در 
سال 2020، غرغره آب شــور مى تواند در کاهش 
عفونت هاى دستگاه تنفسى فوقانى به طور متوسط 
تا دو و نیم روز موثر باشــد. همچنین محققان این 
مطالعه اشاره کرده اند که شست و شوى دهان با آب 
نمک مى تواند به عنوان یک مداخله ایمن و موثر 

در بیماران کووید مثبت مورد استفاده قرار بگیرد.

ز مفید خواهد بود:
 براى مقاصد زیر نی

غرغره آب نمک

سوج نگه دارنده دندان که سبب خونریزى پاى دندان ها و بوى بدن دهان مى شود)- درد دندان- عفونت لثه- آفت دهان- آلرژى
دن دندان- پیوره یا پریودنتیت (عفونتى است در ناحیه لثه ها و سایر ن

 بهبودى پس از کشی

نحوه تهیه محلول شستشوى آب نمک
 براى تهیه اصولى محلول تنها کافیست این سه مرحله را دنبال کنید:

- از آب گرم استفاده کنید، زیرا گرما بیشتر از آب سرد تسکین دهنده درد در ناحیه دهان و گلو 
است. آب گرم همچنین به انحالل بهتر نمک کمک مى کند.

- از هــر نوع نمکى کــه در دســترس دارید اســتفاده کنید. بیشــتر دســتور العمل هاى
 شستشــو با آب نمک نیاز به یک لیــوان(0,2 لیتر) آب گرم و 1 قاشــق چاى خورى نمک 
دارند. با این حال اگر دهان شما حســاس اســت و احتمال تحریک بافتى با دوز باالى آب

 نمک را مــى دهید، مقــدار نمک را بــه 2/1 قاشــق چایخورى بــراى 1 تــا 2 روز اول 
کاهش دهید.

- به آب جوش آمده نمک اضافه کنید و ترکیب ایجاد شده را هم بزنید تا یکنواخت شود. پیش 
از مصرف اجازه دهید تا دماى آب مقدارى متعادل شــود و پس از پایان شستشو نیز محلول 

باقى مانده را دور بریزید تا از هرگونه آلودگى جلوگیرى شود.

عوارض 
جانبــــــى و

 احتیاطات مصرف
استفاده بیش از حد از شــوینده هاى حاوى نمک مى تواند سبب 

تحریک هرچه بیشتر لثه ها شود و به همین علت بیمار را با خونریزى 
دهانى رو به رو کند.

با این حال گفته شــد که دوز معمول محلول  هاى آب  نمک چه به منظور 
غرغره و چه براى بلعیدن بى  خطر هستند. در مجموع توصیه مى شود 

که پس از اتمام شستشو محلول را از دهان خارج کنید.
پزشکان معموال نسبت به انجام شستشو هاى متوالى طى روز 

و قورت دادن بیش از حد آب نمک هشدار مى دهند. این 
عمل ضمن تحریک بافت حفره دهان و لثه ها، 

بدن را دهیدراته مى کند.

میوه هایى که اثر فوق العاده اى بر
 زیبایى پوست دارند

انه بهترین راه حل ممکن 
شد. در واقع، گنجاندن میوه هاى سالم و فصلى در رژیم غذایى روز

ک یا کدر مواجه شده اید، مصرف میوه ها مى تواند براى حل این مشکالت مفید با
ته، چروکیده، بى روح، خش

اگر با مشکالت پوستى مانند پوست خس

ش کنند. با خوردن برخى 
د، اما برخى دیگر ممکن است براى داشتن پوستى شفاف مجبور باشند سخت تال

ى از افراد به طور طبیعى داراى پوستى سالم و بى عیب هستن
براى ایجاد درخشش و شفافیت طبیعى در پوست است. اگرچه تعداد کم

خشان و سالم داشته باشید.
ى زیر مى توانید پوستى در

از میوه هاى مغذ

آووکادو براى داشتن پوستى زیبا
براى داشتن پوستى لطیف، سالم و بدون لک، الزم نیست 
که از محصوالت مراقبت پوســتى گران قیمت و حاوى 
مواد شیمیایى ضد پیرى اســتفاده کنید. تنها کارى که 
باید انجام دهید این است که آووکادو را در رژیم غذایى 

خود بگنجانید.

 خوردن لیمو براى پوستى شفاف و بدون لک
اگر دلتان پوستى شفاف و بدون لک مى خواهد، به خاطر 
داشته باشید که لیمو را بخشــى از رژیم غذایى روزانه و 

رژیم مراقبت از پوست خود قرار دهید.

پرتقال براى داشتن پوستى روشن و بدون لک
چه کسى طعم تازه، شــیرین و آبدار یک پرتقال تازه را 
دوست ندارد؟ این میوه با رنگ روشن اش نه تنها رنگ 
جذابى دارد، بلکــه خواص زیادى هم براى پوســت و 

سالمتى بهمراه دارد.

 هندوانه براى زیبایى پوست
هندوانه یک موهبت براى سالمت پوست شما است، به 
ویژه براى کسانى که پوست حساس یا مستعد آکنه دارند. 
براى داشتن پوستى درخشان در تابستان مصرف هندوانه 

را فراموش نکنید.

 آناناس براى داشتن پوستى روشن
آناناس به دلیل خاصیت تقویت فرآیند بازسازى سلولى، 
به عنوان یک ماده محبوب و مفید در انواع ماسک هاى 

صورت است.

 زردآلو براى لطافت پوست
زردآلو میوه اى نرم و لطیف است که پوست شما را صاف، 
لطیف و هیدراته مى کند. زردآلوى خشک نیز جزو یکى 
از بهترین میوه هاى خشک که درخشندگى طبیعى را به 

پوست شما مى بخشد، مى شود.

 موز براى زیبایى پوست و رفع جاى جوش
موز میوه اى ساده و در عین حال بسیار مفید است که به 
راحتى در طول سال در دسترس اســت. نه تنها به شما 
انرژى فــورى مى دهد، بلکه به دلیل خواص دوســتدار 

پوستش نیز مشهور است.

 انار براى داشتن پوستى زیبا و جوان
انار به دلیل داشتن خواص پوست و سالمتى منحصر به 
فرد خود، به ویژه در داشتن پوستى شفاف و سالم، مشهور 
مى باشد. در کنار دانه هاى قرمز رنگ آن، غشاى سفید و 

پوست آن نیز منبعى از آنتى اکسیدان ها مى باشد.

سیب براى درخشندگى پوست
سیب به دلیل تنوع گسترده اش در آشپزى مورد استفاده 
قرار مى گیرد. سیب یک انتخابى محبوب براى آن دسته از 
کسانیست که مى خواهند پوستى درخشان داشته باشند. 

این میوه همچنین منبعى غنى از مواد مغذى مى باشد.

 انبه براى زیبایى پوست
انبه رســیده، آبدار و خوشــمزه، میوه اى است که براى 
احیاى سالمت پوست شــما میتواند مفید باشد. خواص 
درمانى طبیعى آن، این میوه را به یک ماده موثر در چندین 

محصول مراقبت از پوست و روتین تبدیل کرده است.

کیوى براى آبرسانى پوست
کیوى براى سالمت پوست شما بسیار مفید است.

 انگور براى جوانسازى پوست
انگور میوه کوچکى که در انواع قرمز، سیاه و سبز موجود 
اســت و هر کدام خواص خــاص خود را به شــما ارائه 

مى دهند.

ت ا ا ان

کیوى براى سالمت پوست شما بسیار مفید است.

ر برىىىىاى داشتن پوس ن

زیبا اىداشتنپوست آووکادوب

ش اى فع ت ا اىز ز

رتاست.

ته، چروکیده، بى روح، خش
اگر با مشکالت پوستى مانند پوست خس

براى ایجاد درخشش و شفافیت طبیعى در پوست است. اگرچه تعد

تى درخشان و سالم داشته
از میوه هاى مغذى زیر مى توانید پوس
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 انگور براى جوانسازى پوست
و سبز موجود  انگور میوه کوچکى که در انواع قرمز، سیاه
اســت و هر کدام خواص خــاص خود را به شــما ارائه 

رژیم مراقبت از پوست خود قرار دهید.

سیب براى درخشندگى پوست

رژیم م
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شاید خیلى زیاد دیده باشید و یا خودتان تجربه کرده باشید که برخى از افراد رژیم دارند و همه چیز را به درســتى رعایت مى کنند اما باز هم نتیجه خوبى
 نمى گیرند. شما هم جزو این دسته هستید؟

 اگر شما نیز جزو این دسته از افراد هستید بهتر است به عملکرد روزانه تان دقت کنید. گاهى چند اشتباه کوچک باعث دور شدن از هدف مى شود. اما حاال 
این اشتباه هات چه مى توانند باشند؟

مراقبت از مو با سرکه
دستور العمل هاى طبیعى از سرکه سیب براى مراقبت از مو وجود دارد که مشکالت رایج آن را درمان کرده و سالمت 
آن را ارتقا مى دهد.سرکه سیب حاوى خواص ضد میکروبى، ضد باکتریایى و آنتى اکسیدانى است که به پاکسازى 
پوست سر و تار هاى مو کمک مى کند و همچنین در تقویت آن موثر است. براى رسیدن به این هدف، در این گزارش 

دستورالعمل هاى طبیعى از سرکه سیب براى مو را مرور مى کنیم.

دستور العمل هاى طبیعى سرکه سیب براى مراقبت از مو
ترکیب رزمارى و سرکه سیب: 3 قاشق غذاخورى سرکه سیب و پنج قطره اسانس رزمارى به آن اضافه کنید، 
سپس مو ها را به شامپو آغشته کنید و حالت دهید. بعد یک فنجان از این مخلوط را روى مو ها بگذارید و 30 دقیقه 

به آن زمان دهید و سپس با آب سرد آبکشى کنید.
ترکیب روغن زیتون و سرکه سیب: روغن زیتون به مرطوب شدن مو ها کمک مى کند، بنابراین مخلوط 
کردن آن با سرکه سیب به مرطوب شدن مو هاى خشک کمک مى کند. بهتر است هفته اى یکبار از این دستور براى 
داشتن مو هایى نرم و قوى با مخلوط کردن یک چهارم فنجان روغن زیتون با 1 قاشق غذاخورى سیب استفاده کنید. 

سرکه و روغن زیتون را از ریشه روى مو ها بگذارید و  15 دقیقه به آن زمان دهید، سپس مو ها را با شامپو بشویید.
ماست یونانى و سرکه ســیب به مرطوب کردن و ماســت یونانى و سرکه ســیب: مخلوط عسل، 

قاشق لطافت مو هــا کمک مى کند، با مخلــوط کردن یک 
غذاخورى عسل با یک قاشق غذاخورى سرکه سیب 

و اضافه کردن یک فنجان ماست یونانى، مواد 
را هم زده و از ریشــه روى مو هــا قرار دهید. 
بگذارید 15 دقیقه بماند سپس مو ها را با شامپو 

و نرم کننده بشویید .

ماست یونانى و سرکه ســیب به مرطوب کردن و مـیب: مخلوط عسل،
قققاشقلــوط کردن یک ق
رى سرکه سیب 

نانى، مواد
قرار دهید.
را با شامپو
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1. راى شــماره 140160302026004590 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت آقاى 
محمد رحیمى پور به شناســنامه شــماره 3920022262 کدملى 3920022262 صادره 
فرزند خدامراد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 220 مترمربع پالك شماره 
480 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان از سند مالکیت مشاعى ثبت شده در سیســتم جامع امالك با شماره الکترونیکى 

 140020302026023613
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 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: 1401/04/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/21 - م الف: 1341712 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/113

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027002564 مورخ 1401/03/08 مجید تحویلیان پائین دروازه 
فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 2012 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286995337 در سه 
دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 195 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027002563 مــورخ 1401/03/08 حمید تحویلیان فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 1136 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286942209 در سه دانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1اصلى واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 195 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/21 - م الف: 
1341959 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

4/115/

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001876 مورخ 1401/02/26 اکبر امینى پزوه فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291393331 در سه دانگ یکباب 
ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى از اصلى 6058 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/42 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2ـ راى شــماره 140160302027001875 مورخ 1401/02/26 وجیهه امینى پزوه فرزند 
عبدالعلى بشماره شناسنامه 1605 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291497552 در سه دانگ 
یکباب ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 فرعى از اصلى 6058 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 204/42 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/04/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/21 - م الف:1341827 

- مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /04/117

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

1. راى شــماره 140160302026003324 مورخ 1401/02/31 هیات یک مالکیت آقاى 
احمدرضا سعادتى اسکندرى به شناسنامه شماره 2281 کدملى 1159326959 صادره داران 
فرزند بهرام در سه دانگ مشاع ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 336/08 مترمربع 
پالك شماره 356 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 128809 مورخه 1400/06/10 

دفتر 94 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026003325 مورخ 1401/02/31 هیات یک مالکیت محسن 
عبدالهى به شناسنامه شماره 6700 کدملى 1159016275 صادره داران فرزند بهمن در سه 
دانگ مشاع ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 336/08 مترمربع پالك شماره 356 
فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 128809 مورخه 1400/06/10 دفتر 94 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 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: 1401/04/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/21 - م الف: 1341792 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/119

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

1. راى شــماره 140160302026004626 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت خانم 
فاطمه سادات عقیلى به شناسنامه شماره 87 کدملى 1284801896 صادره فرزند سیدجالل 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع پالك 469 شماره فرعى از 
14874 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق سند ثبت شده 

در صفحه 913 به نام خانم جهان عقیلى که نام متقاضى به فاطمه سادات تغییر پیدا کرده  
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 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: 1401/04/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/21 - م الف: 1341900 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002522- تاریخ: 1401/04/02- برابر راى شماره 2522 مورخ 
1401/04/02 به شماره کالســه 0137 تصرفات مالکانه آقاى / خانم صدیقه سرخى احمد 
آبادى به شناسنامه شــماره 14 کدملى 1142195333 صادره فرزند مرتضى در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 20,65 مترمربع پالك شــماره 2071 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 247 صفحه 242 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز 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 اعتراضى داشته باشــند میتوانند 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 دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/04/06- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/04/21- م الف: 
1340869 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 
محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /4/123

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

راى شماره 140160302026003076 مورخ 1401/02/25 هیات دو مالکیت آقاى مجید 
عباسى به شناســنامه شــماره 518 کدملى 1287172423 صادره اصفهان فرزند رمضان 
بصورت ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 110,85 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 
14955 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 30605 مورخ 1400/11/20 دفتر 364 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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348400 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/4/237  

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

راى شــماره 140160302026003846 مورخ 1401/03/11 هیات دو مالکیت آقاى رضا 
صدیقى مورنانى به شناسنامه شماره 6 کدملى 1291318321 صادره اصفهان فرزند مرتضى 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 270 مترمربع پالك شماره 472 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست 
در دفتر امالك الکترونیک 139820302026024141 به نام متقاضى سابقه ثبت و صدور 

سند مالکیت مشاع دارد. 
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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348409 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/239 

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

راى شماره 140160302026003686 مورخ 1401/03/08 هیات دو مالکیت آقاى عباس 
داورى دولت آبادى به شناسنامه شماره 2522 کدملى 1293478628 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ یکباب انبار ضایعات آهن و دفتر کار متصله به مساحت 325,35 مترمربع 
پالك شماره 242 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین 

عرب لودریچه به موجب سند 19505 مورخ 52/10/09 دفترخانه 82 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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348455 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – 

موسوى /4/241 

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

راى شماره 140160302026003695 مورخ 1401/03/08 هیات دو مالکیت آقاى مسعود 
اردستانى به شناسنامه شــماره 227 کدملى 1189359847 صادره اردستان فرزند عزیز در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20,86 مترمربع پالك شماره 18 فرعى از 15177 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب 
سند شماره 54182 مورخ 1400/09/28 دفترخانه 421 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى 

شده و در جریان ثبت میباشد.
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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348483 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/243 

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

راى شماره 140160302026003774 مورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت آقاى حمید 
عابدى رهنانى به شناسنامه شماره 634 کدملى 1286072832 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 321,70 مترمربع پالك شماره 30 فرعى از 13997 
اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست در 

دفتر امالك الکترونیک 139820302026009921 بنام متقاضى سابقه ثبت و صدور سند 
مالکیت مشاع دارد.

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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348498 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/245 

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

راى شماره 14016030202605207 مورخ 1401/04/07 هیات دو مالکیت آقاى / خانم 
سعیده سرائیان به شناسنامه شماره 4634 کدملى 1288446934 صادره فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 21,84 مترمربع پالك شماره 3 فرعى از 13806 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان متقاضى بموجب قولنامه 
عادى مع الواسطه از مالک رسمى اکبر مال حسین دلیگانى بموجب سند ثبت شده در صفحه 

251 دفتر 521 خریدارى نموده است.
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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348536 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /4/247 

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

1. راى شــماره 140060302026014184 مورخ 1400/11/02 هیات دو مالکیت آقاى 
قدرت اله عبدالهى صفى آبادى به شناسنامه شــماره 35 کدملى 5659601103 صادره از 
اصفهان فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,55 
مترمربع از پالك شــماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى و تعویض وکالت 5937- 82/10/22 دفتر 111 
اصفهان مع الواسطه از مالکیت مصطفى حاجى اسماعیلى حسین آبادى موضوع سند انتقال 

39478- 62/12/23 دفتر 26 اصفهان  
2. راى شــماره 140060302026014185 مورخ 1400/11/02 هیات دو مالکیت خانم 
معصومه عبداللهى کجانى به شناســنامه شــماره 531 کدملى 0450552470 صادره از 
تهران فرزند فتح اله بصورت دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132,55 
مترمربع از پالك شــماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى و تعویض وکالت 5937- 82/10/22 دفتر 111 
اصفهان مع الواسطه از مالکیت مصطفى حاجى اسماعیلى حسین آبادى موضوع سند انتقال 

39478- 62/12/23 دفتر 26 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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348563 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى /4/249 

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

راى شماره 140160302026005064 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت آقاى / خانم 
مهدى نجفى نیسیانى به شناسنامه شماره 1222 کدملى 1286987415 صادره فرزند جلیل 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166,06 مترمربع پالك شماره فرعى از 
15189 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از مالک 
رسمى محمد ابراهیم فیض بموجب اظهارنامه ثبتى و رحیم احدى از ورثه محمد ابراهیم بوده 
که پس از فوت رحیم توســط ایران فیض احدى از ورثه مرحوم رحیم و اقرارنامه 32302- 

1401/03/28 دفتر 238 اصفهان نیز تنظیم شده.
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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348544 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/251 

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

راى شماره 140160302026005210 مورخ 1401/04/07 هیات دو مالکیت آقاى على 
هاشمى ده چى به شناسنامه شماره 174 کدملى 1284630031 صادره فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180,45 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان  مورد درخواست به موجب سند 
121280 به تاریخ 1400/11/25 دفتر 9 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان 

ثبت مى باشد.
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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348589 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/253 

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

راى شماره 140160302026002560 مورخ 1401/02/12 هیات یک مالکیت آقاى حسین 
سالم به شناسنامه شماره 5 کدملى 1091886636 صادره از نجف آباد فرزند صادق بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84,70 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 

اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان  مالکیت رسمى متقاضى موضوع 
سند انتقال شماره 51394 مورخ 1400/04/01 دفتر 421 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 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: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348657 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /4/255

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

شماره: 70202701355- 1401/04/18 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از 
طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه 
گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027002932 مورخ 1401/03/18 امیرحسین زارعى گشیرى 
فرزند قدیرعلى بشماره شناسنامه 1633 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293381527 در 
ششدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197/75 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/05- م الف: 
1348692- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى /4/257 

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى اکبر دیانى نجف آبادى  فرزند  کاظم  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور ســند مالکیت نسبت به  
ششدانگ یک باب خانه واقع در محدوده  پالك 432  اصلى  واقع در قطعه 5  نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 5594  مورخه 1400/10/29 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 432 تاکنون بعمل 
نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 2 فرعى از 432 
اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  آقاى اکبر دیانى نجف آبادى  
در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02ســاعت 9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.

لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردر 
این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده  20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا30روز پذیرفته خواهدشــد. اعتراض به تقاضاى تحدید 
حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/04/21- م 
الف: 1335393 - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد /4/259  

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 مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 4735 مورخه 1400/09/18 آقاى محسن مصطفىء نجف آبادى فرزند کرمعلى 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 27/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  اصلى واقع 
در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد . تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/05/05- 1348460/م 
الف-حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /4/260 

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 مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 4384 مورخه 1400/09/03 آقاى محسن مصطفى ء نجف آبادى  فرزند کرمعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 85/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  اصلى 
واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول : 1401/40/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05- 1348454/ م الف  
-حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /4/262

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 4736 مورخه 1400/09/18 و 4730 مورخ 1400/09/17 آقاى محسن 
مصطفى ء نجف آبادى فرزند کرمعلى نسبت به چهار دانگ و یک چهارم دانگ مشاع و 
خانم زهرا قیصرى نجف آبادى فرزند غالمرضا نسبت به یک و سه چهارم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 137/22 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى 
از 191 اصلى واقع در قطعه11 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول :1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم :
 1401/05/05 – 1348443/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/4/264 
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شاگردان مهدى تارتار روز پنج شنبه 30 تیر ماه در ورزشگاه 
بزرگ فوالدشهر به مصاف تیم فجر سپاسى و شاگردان مهدى 
رجب زاده مى روند. پس از این دیــدار تیم فوتبال ذوب آهن 
جهت برپایى اردوى آماده سازى خود قبل از شروع فصل جدید 
لیگ برتر فوتبال کشــور، یک هفته عازم تهران خواهد شد، 
احتماًال گاندوها در تهران نیز 3 دیدار تدارکاتى برگزار خواهند 
نمود. مهدى تارتار فصل گذشته نتایج قابل قبولى با ذوب آهن 
کسب کرده و در فصل جارى به دنبال تثبیت جایگاه تیمش و 
بازگشت ذوب آهن به جایگاه واقعى خودش است و از همین 
رو تمرینات منظم و فشرده اى براى تیمش در نظر گرفته است.

گاندوها در تهران
 اردو مى زنند

شــواهد نشــان مى دهد درب خروج از تیم ملى بــه روى دراگان 
اسکوچیچ باز شده و این مربى کروات فقط یک قدم تا اخراج محترمانه 
از سمت خود فاصله دارد. این موضوع این روزها به حدى جدیت یافته 
که شاید زمانى که شما این مطلب را مى خوانید پایان مأموریت اسکو 

در تیم ملى ایران به قطعیت رسیده باشد.
اما در حالى که تا پیش از این تنهــا از کارلوس کى روش به عنوان 
جانشین او نام برده مى شد این روزها داستان تعیین فردى که قرار 
است در جام جهانى قطر به جاى دراگان، سکان هدایت ملى پوشان 
کشورمان را در دســت بگیرد وارد فاز جدیدى شده است. حاال کى 

روش در راه بازگشت به تیم ملى ایران رقیب پیدا کرده است.  
روز یک شــنبه و بالفاصله پس از اینکه خبر تماس مستقیم ایران 
با پیرمرد پرتغالى روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت، نام چند 
مربى ایرانى براى نشستن روى نیمکت داغ تیم ملى هم مطرح شد. 
درخشش سروقامتان ایرانى در رقابت هاى لیگ ملت هاى والیبال 
و صعود آنها به مرحله نهایى با مربیگرى بهروز عطایى، دلیل اصلى 
قوت گرفتن این شایعه بود. به عقیده طراحان این موضوع، تیم ملى 
فوتبال ایران هم مى تواند همچون ملى پوشان والیبال با هدایت یک 
مربى داخلى کارنامه قابل قبولى در جام جهانى از خود بر جاى گذارد.  
على دایى، جواد نکونام و امیر قلعه نویــى جدى ترین گزینه هاى 

مدنظر براى جانشینى احتمالى اســکوچیچ هستند. اما شهریار که 
مهمترین فرد براى پذیرش این سمت بود پیشنهاد فدراسیون در این 
خصوص را رد کرد. با این تفاسیر مسئوالن فدراسیون کشورمان باید 
در صورت عزل اسکوچیچ با خط کشیدن بر روى نام على دایى سراغ 

گزینه هاى دیگر خود بروند.  
آنچه در این میان ذهن فوتبالدوستان کشورمان را این روزها به خود 
مشغول کرده این است که کدامیک از مربیان مورد نظر مسئوالن 
فدراســیون براى برعهده گرفتن این مأموریت سخت شایستگى 
بیشترى دارد. آیا جانشین اسکو بهتر است یک مربى داخلى یا مربى 
خارجى باشد؟ آیا این مربى باید سابقه کار در تیم ملى کشورمان را 
داشته باشد یا یک فرد سرشناس و بزرگ هم بدون در نظر گرفتن 
فاکتور تجربه کار با ایرانى ها توانایى موفقیت در این مسئولیت خطیر 
را دارد؟ و یا اینکه اصًال برکنارى اســکوچیچ در حال حاضر به نفع 
ایران است یا بهتر است با ابقاى او در سمتش پاى به قطر بگذاریم؟

آنچه در این میان از پاسخ به سئوال هاى فوق مهمتر است اینکه به 
قول زنده یاد قیصر امین پور «تا نگاه مى کنى وقت رفتن اســت». 
کمتر از چهار ماه دیگر تا شروع جام جهانى 2022 قطر مهلت داریم 
ولى ما هنوز اندر خم یک کوچه ایــم. ایران در حالى هنوز موفق به 
عبور از خوان اول انتخاب سرمربى براى تیم ملى نشده که حریفانش 
نه تنها از آخرین خوان با موفقیت گذر کرده اند بلکه مى دانند که در 

فیفادى بعدى قرار است به منظور آماده سازى ملى پوشان خود در 
برابر چه تیم هایى صف آرایى کنند.

همه اینها این نکته را به فدراســیون نشین هاى کشورمان گوشزد 
مى کند که آنچه در این مقطع زمانى کوتاه و حساس مهم است این 
است که هرچه زودتر با مشورت با کارشناسان خبره و افراد با تجربه به 
نتیجه واحد در این خصوص برسند. اگر قرار به ادامه همکارى ایران 
با اسکوچیچ است که با حمایت قاطعانه از وى به همه شایعات خاتمه 
دهند. اگر بنا بر این است که ساك خروج از تیم ملى را به دست این 
سرمربى کروات دهند هم هرچه زودتر تکلیف را یکسره کنند؛ اما در 
این صورت بالفاصله باب مذاکره با گزینه هاى جایگزینى وى را آغاز 
کنند تا ملى پوشان و اهالى فوتبال کشورمان هرچه زودتر سکاندار 

تیم ملى ایران در جام جهانى را بشناسند.
پربیراه نیســت اگر بگوییم بــراى این کار از دقیقــه 90 هم عبور 
کرده ایم و وقت هاى اضافه هم به ســرعت هرچه تمام تر در حال 
سپرى شدن است و چیزى نمانده که در سوت آغاز رقابت هاى جام 
جهانى دمیده شود. دیگر فرصتى براى از دست دادن باقى نمانده، 
زمان پرواز مى کند، لطفاً از این پس خلبان آن باشید و با تحت اختیار 
درآوردنش اجازه ندهید فوتبالدوستان ایرانى همچون ادوار گذشته 
جام جهانى با بر باد رفتن رؤیاى صعود از مرحله گروهى زمزمه کنند: 

«اى دریغ و حسرت همیشگى! ناگهان چقدر زود دیر مى شود!»

اسکوچیچ، کى روش یا گزینه ثالث؟

مدیریت زمان مهمترین مسئله است 

مرضیه غفاریان
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باشگاه ذوب آهن با نظر مهدى تارتار قصد دارد یک بازیکن 
تاجیکستانى در خط هافبک به خدمت بگیرد و این بازیکن 
که «احسان پنجشــنبه» نام دارد قرار اســت امروز براى 
مذاکرات نهایى وارد ایران شود. احسان پنجشنبه هافبک 
وسط تاجیکســتانى که 34 بازى ملى در کارنامه خود دارد 
و در مذاکرات اولیه با مدیران ذوب آهن به توافق رسیده و 
قرار است براى تایید نهایى از سوى تارتار به تمرینات بیاید و 
اگر مشکل خاصى رخ ندهد قراردادش به امضا خواهد رسید. 
در صورت جذب این بازیکن باشگاه ذوب آهن از به خدمت 

گرفتن سامان نریمان جهان منصرف خواهد شد.

«پنجشنبه»  سه شنبه 
وارد ایران مى شود

01

باشگاه استقالل براى تقویت فاز هجومى به دنبال جذب محمد 
محبى اســت و در این راســتا مذاکراتى با باشگاه سانتاکالرا 
انجام شده که روند مثبتى را نیز داشــته است. ظاهرا باشگاه 
پرتغالى مشــکلى با انتقال محبى به جمع شاگردان ساپینتو 
ندارد و موافقت خودش را هم اعالم کرده، به همین خاطر به 
نظر مى رسد این بازیکن جوان به زودى آبى پوش خواهد شد. 
البته گفته  مى شود قرارداد محبى به صورت قرضى خواهد بود 
اما باشگاه استقالل در تالش است که با گنجاندن بندى در این 
قرارداد، زمینه انتقالى دائمى بازیکن در فصل بعد را فراهم کند. 
مذاکرات در این مورد ادامه دارد و باشگاه استقالل امیدوار است 
با توافق نهایى بر سر این موضوع، در هفته جارى ماجراى انتقال 

محبى به جمع شاگردان ساپینتو قطعى شود.

محبى به استقالل 
نزدیک تر شد
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یکى از اولین و پر ســروصدا تریــن خریدهاى این فصل 
ســپاهان میالد زکى پور، مدافع فصل گذشته گل گهر بود 
که پیشنهادات خوب دیگرى از جمله پرسپولیس  هم داشت 
ولى تصمیم گرفت فصل بعــد در نقش جهان فوتبالش را 
ادامه دهد. شــایعاتى مبنى بر عدم رضایت ژوزه مورایس، 
سرمربى پرتغالى سپاهان از این بازیکن و قراردادن نامش 
در فهرست مازاد این تیم مطرح شد که پیگیرى هاى انجام 
شده نشــان مى دهد این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و 
مسئوالن ســپاهان به طور جدى این موضوع را تکذیب 
کرده و اعالم کردند نه زکى پور نه هیچ بازیکن دیگرى در 

فهرست خروجى مورایس قرار ندارند.

زکى پور در
 فهرست مازاد نیست

مدافع تازه وارد ذوب آهن گفت: مربیانى کمى در لیگ هستند که به بازیکنان 
جوان اعتماد مى کنند و جرات استفاده از بازیکن جوان را دارند و فوتبال ما به 
مربیان و باشگاه هایى مثل تار تار و ذوب آهن نیاز دارد که به بازیکنان جوان 

نگاه مثبتى داشته باشند.
آرمان اکوان با ابراز رضایت از پیوستن به تیم فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: 
خیلى خوشحالم که ورودم به لیگ برتر با تیم بزرگى مثل ذوب آهن اتفاق 
افتاد و از کادر فنى و مهدى تارتار تشکر کنم که به من اعتماد کردند و باعث 
انتقالم به لیگ برتر شدند. ذوب آهن که تیم ریشه دارى است و امیدوارم که 
بتوانیم با کمک و همکارى همه اعضاى تیم، ذوب آهن را دوباره به جایگاه 

خوب خودش برسانیم و افتخارات گذشته را تکرار کنیم.
وى افزود: کادر فنى جوان و با انگیزه اى داریم و با اضافه شــدن قاســم 
حدادى فر و محمد نورى به کادر، به دلیل نزدیکى بیشتر سن و تفکرات آنها 
به بازیکنان این دوره، جوى خوب و صمیمى در تیم ایجاد شده است. وى 
درباره ارتباطش با سایر بازیکنان ذوب آهن متذکر شد: هر بازیکنى که وارد 
تیم مى شــود به دلیل اخالق خوب و خوش رویى آرمان قاسمى، با او گرم 
مى گیرد و بقیه بازیکنان هم روز اول به گونه اى از من استقبال انجام دادند 
که خیلى احساس راحتى کردم، با برخى بازیکنان مانند سینا اسدبیگى، پویا 
پورعلى و دیگر دوستان از قبل هم آشنایى داشتیم و در مجموع جو دوستانه 
و خوبى بر تیم حاکم است و از روزى که به ذوب آهن آمدم، احساس راحتى 

کردم.

آرمان اکوان:

فوتبال ما به تارتار و ذوب آهن 
نیاز دارد
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بعد از حضور  ژوزه مورایس روى نیمکت تیم فوتبال سپاهان 
وى  خواستار تقویت تیمش به خصوص در پست هایى شد 
که بازیکنان اصلى این تیم رفته اند. فصل گذشته یکى از 
نقاط قوت سپاهانى ها سمت راست خط دفاعى این تیم با 
حضور دانیال اسماعیلى فر بود که بعد از جدایى و پیوستن 
این بازیکن به پرسپولیس زردپوشان اصفهانى در این ناحیه 
دچار خالء هســتند. طى روزهاى گذشته یک دفاع راست 
برزیلى براى شرکت در تمرینات سپاهان به ایران سفر کرده؛ 
بازیکنى به نام الکس داسیلوا که گفته مى شود مورد تایید 
کادرفنى هم قرار گرفته و اگــر طرفین در مباحث مالى به 

توافق برسند احتمال حضورش در سپاهان باال خواهد بود.

داسیلوا 
مدافــع میانى ســپاهان طى روزهــاى اخیر در دفاع راست سپاهان؟

تمرینات سپاهان حضور داشته است ولى معلوم 
نیست این همکارى ادامه دار باشد.

محمدرضا مهدى زاده در پنجره تابستانى لیگ 
هجدهم از تراکتور به ســپاهان پیوست و طى 
یک و نیم فصلى کــه امیرقلعه نویى به عنوان 
سرمربى ســپاهان فعالیت مى کرد به واسطه 
شــناختى که این مربى از او داشــت، یکى از 

بازیکنان مد نظر این مربى بود.
پس از جدایى امیرقلعه نویى نیز مهدى زاده 
تا هفته هاى پایانى لیگ بیســتم یکى از 
مهره هاى مورد توجــه محرم نویدکیا 
بود ولى در ادامــه این عزت پورقاز و 
ولسیانى بودند که زوج خط دفاعى 

سپاهان را تشکیل مى دادند.

در لیگ بیســت و یکم اما ماجرا به گونه اى دیگر 
براى این مدافع 28 ساله گیالنى پیش رفت و او 
بیشــتر اوقات فصل را به دلیل آسیب دیدگى از 
دست داد تا حاال در آســتانه ورود به لیگ بیست 
و دوم وســواس زیادى براى ادامــه همکارى با 

سپاهان داشته باشد.
مهدى زاده یکــى از بازیکنان حاضر در تمرینات 
سپاهان به شــمار مى رود که البته تکلیف ماندن 
یا جدایى او به طور کامل مشــخص نیست. حتى 
در صورت ماندن این بازیکن نیز سپاهان به یک 
مدافع میانى دیگر نیاز خواهد داشت و در صورت 
جدایى ایــن بازیکن کادر فنــى پرتغالى طالیى 
پوشان اصفهانى باید به دنبال دو گزینه در پست 

دفاع میانى باشد.
در حال حاضــر قــرارداد نژادمهــدى در قلب 

خط دفاعى ســپاهان تمدید شــده و دانشــگر 
نیز به عنــوان یکــى از جنجالى ترین خریدهاى 
فصل راهى اصفهان شــده است. ســپاهانى ها 
در این پســت عزت پورقاز را در لیســت خروج 
قرار دادند و گئورگى ولســیانى نیز با پیشــنهاد 
پرســپولیس مواجه شــد و تصمیم بــه جدایى

 گرفت.
در این شرایط مسئوالن باشگاه سپاهان به دنبال 
راضى کردن مهدى زاده بــراى ادامه حضور در 
سپاهان هستند، ولى این بازیکن که با دو پیشنهاد 
نیز روبرو شده است و قصد دارد فرصت بیشترى 
براى بازى کردن به دست بیاورد، با وجود شرکت 
در تمرینات طى روزهاى آینده تصمیم نهایى خود 
را در خصوص ماندن در سپاهان یا جدایى از این 

تیم خواهد گرفت.

مدافــع میانى س
تمرینات سپاهان
نیست این همکا
محمدرضا مهد
هجدهم از تراک
یک و نیم فصل
سرمربى ســپ
شــناختى که
بازیکنان مد
پساز جدا
تا هفته ها
مهره ه
و بود
ولس
سپا

ابهام در ادامه همکارى مهدى زاده با سپاهان

با جدایى کریستوفر کنت و حجت صدقى ترکیب دروازه بان هاى سپاهان 
نسبت به فصل گذشته به طور کلى دچار تغییر شد.

پس از جدایى پیــام نیازمند که طى ســه فصل حضــورش در ترکیب 
طالیى پوشان اصفهانى در تمامى بازى هاى رســمى این تیم در لیگ و 
جام حذفى به میدان رفت و خیال کادر فنى و هواداران تیم را بابت چارچوب 
دروازه راحت کرده بود، نوبت به کریستوفر کنت رسید که در لیگ بیست 
و یکم پس از کنکاش هاى زیادى که محرم نویدکیا و رحمان احمدى در 

فوتبال ایران و اروپا انجام دادند، به پیراهن شماره یک سپاهان رسید.
کنت اتریشى اما در فصلى که سپاهان برخالف لیگ بیستم با فراز و نشیب 
زیادى در نتیجه گیرى همراه شد، نتوانست عملکرد خوبى داشته باشد تا در 
نیم فصل بار دیگر کادر فنى سپاهان سراغ رشید مظاهرى برود که در پنجره 

تابستانى مذاکرات با او به نتیجه نرسیده بود.
حجت صدقى و نیما میرزازاد در نیمه اول فصل گلرهاى ذخیره سپاهان  در 
لیگ بیست و یکم بودند ولى در پنجره زمستانى نیما میرزازاد به صنعت نفت 
آبادان پیوست تا رشید مظاهرى گلر اول تیم شود و کریستوفر کنت گلر دوم. 
این ترکیب اما در لیگ بیست و دوم بار دیگر دستخوش تغییر قرار گرفته 
است و با جدایى کریســتوفر کنت و حجت صدقى، نیما میرزازاد بار دیگر 
به اردوى طالیى  پوشان بازگشته و على  کى خسروى هم دیگر گلر جوان 
سپاهان در لیگ پیش رو خواهد بود. دو دروازه بان جوانى که در لیگ بیست 
و دوم پشت سر رشید مظاهرى قرار دارند و امیدوارند در فرصت هایى که به 

آنها مى رسد توانایى هایشان را به کادر فنى تیم ثابت کنند.
این روزها البته این سه گلر زیر نظر پائولو سانتوس پرتغالى به شدت در حال 
تمرین هستند و اگر این مربى از عملکرد آنها رضایت نداشته باشد، شاهد 
تغییراتى در ترکیب قفس تورى سپاهان در مدت زمان باقى مانده تا شروع 

لیگ برتر خواهیم بود.

ترکیب جدید قفس تورى سپاهان

بازیکن جدید ســپاهان 
در واکنش بــه اینکه آیا 
قولى براى قــرار گرفتن 
در ترکیب اصلــى به او 
داده شــده، عنوان کرد: 
هیچ قولى در این زمینه 
داده نشده است. قولى هم 
داده شــود، خودم به این 
موضوعات فکر نمى کنم.

محمد على نژاد در مورد 
انتخاب تیم فوتبال سپاهان براى فصل جدید لیگ  برتر اظهار داشت: من 
یک سال دیگر با آلومینیوم اراك قرارداد داشــتم با وجود چند پیشنهاد از 
تیم هایى مانند استقالل و تراکتور، باشگاه آلومینیوم با جدایى ام موافقت 
نمى کرد اما پیشنهاد ســپاهان خودم را هم عالقه مند کرد که تالش کنم 

رضایتنامه ام را بگیرم.
هافبک سپاهان تصریح کرد: باشگاه و مهدى رحمتى را مجاب کردم که به 
سپاهان بروم و این اتفاق هم افتاد. تا حد زیادى از مبلغ رضایتنامه را خودم  
پرداخت کردم و مقدارى هم باشگاه سپاهان کمک  کرد تا این انتقال انجام 

شود. امیدوارم بتوانم با عملکردم جواب اعتماد باشگاه و سرمربى را بدهم.
بازیکن سپاهان در مورد گفتگو با سرمربى پرتغالى این تیم و اینکه آیا قولى 
براى قرار گرفتن در ترکیب اصلى به او داده شده، عنوان کرد: با هم تصویرى 
صحبت کردیم. فیلم بازى هاى من را دیده بود و با نظر  مســتقیم خودش 
جذب شدم. پس از صحبت با او مصمم شدم  به سپاهان  بیایم. هیچ قولى در 
این زمینه داده نشده است. قولى هم داده شود، خودم به این موضوعات فکر 
نمى کنم. هرکجا باشم با تمام انگیزه و وجودم کار مى کنم. خودم دوست 

دارم خودم را ثابت کنم و حقم را بگیرم.

بازیکن تازه وارد سپاهان:

سرمربى هیچ قولى به من نداد
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بازیکن ایرانى فاینورد اعتراف کرد که فصل 
قبل انتظارات را برآورده نکرد ولى مصمم است 

در فصل جارى بهتر عمل کند.
علیرضا جهانبخش پس از پیروزى 2 بر یک 
تیمش در دیــدارى دوســتانه مقابل ردبول 
سالزبورگ به ESPN گفت: بازى خوبى براى 
ما بود. ما هفته بسیار خوبى را اینجا در اتریش 
سپرى کردیم و مى خواســتیم آن را خوب به 
پایان برســانیم. در نیمــه اول موقعیت هاى 
بیشترى داشــتیم ولى در نهایت به بردى که 
شایسته آن بود رســیدیم. این هفته به خوبى 

براى ما تمام شد.
در این دیدار علیرضا جهانبخش گل اول تیمش 
را به ثمر رساند که این گل براى بازیکن ایرانى 
مهم بود. وى با اشاره به اینکه دیر به فاینورد 
منتقل شد، گفت: سال گذشته اردوى ابتدایى 

آماده سازى را از دست دادم. اکنون از روز اول 
اینجا هستم. این براى من مهم است. من فقط 
سعى مى کنم پیشــرفت کنم و البته گلزنى 
همیشه براى یک بازیکن در پست من خوب 
اســت. از گل اولم راضى هســتم و امیدوارم 

گل هاى بیشترى به ثمر برسانم.
بازیکن ایرانى در پایان در ارزیابى خود از فصل 
قبل رقابت ها نیز گفت: مى دانم که به اندازه 
کافى خوب نبودم. من از خودم انتظار زیادى 
دارم. البته بازى هاى خوبــى هم انجام دادم 
اما در کل آن چیزى که از خودم انتظار داشتم 
نبود. مى خواهم فصل بهترى داشته باشم. این 
هفته خوب تمرین کرده ام و به خودم اعتماد 
بیشــترى دارم. مى خواهم به این روند ادامه 
دهم. امیدوارم بتوانم در این فصل براى تیم، 

بهتر باشم.

بازیکن ایرانى فاینورد:

فصل قبل خیلى خوب نبودم

رسانه پرتغالى از شرط پورتو براى فروش ستاره ایرانى 
به باشگاه میالن خبر داد.

رســانه مرکاتو آزول در خبرى اعالم کرد که میالن 
براى خرید مهدى طارمى دوباره تالش خواهد کرد و 

پورتو با یک شرط این مسئله را خواهد پذیرفت.
مرکاتو آزول نوشت: میالن مذاکرات خود براى جذب 
مهدى طارمى را دوباره آغاز کرد ولى هیچ موفقیتى 
تاکنون رخ نداده است. باشــگاه ایتالیایى اخیرا براى 

جذب مهاجم ایرانى تالش کرد ولى پورتو تنها مذاکره 
را با قیمت باال آغاز مى کند.

باشگاه پورتو در سال 2022 ، 3 بازیکن مهم و تاثیرگذار 
خود را به تیم هاى دیگر منتقل کرد. لوئیز دیاز در ابتدا 
راهى لیورپول شد و در ادامه فابیو ویرا به آرسنال رسید 

و ویتینیا به خرید جدید پارى سن ژرمن لقب گرفت.
پس از رفتن این 3 ســتاره مهم، کونسیسائو رسمًا از 
باشگاه پورتو درخواست کرد که به هیچ وجه با فروش 
3 بازیکن به نام هاى طارمى، اوانیلسون و تونى مارتینز 
موافقت نکنند زیرا این 3 بازیکن باید در پورتو بمانند. 
موضع پورتو براى طارمى حفظ این بازیکن است ولى 
رسانه مرکاتو آزول مدعى شده که با قیمت باال ستاره 

ایرانى به فروش خواهد رسید.
رسانه پرتغالى نوشت: احساس مى شود که پورتو براى 
فروش طارمى با پیشنهادى نزدیک به 20 میلیون یورو 

موافقت خواهد کرد.

شرط پورتو براى 
فروش طارمى به میالن فاش شد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

دنیا آبشخورى تیره اســت و گل آلود. ظاهرش   دلفریب است و باطنش 
هالك کننده. فریبى اســت زودگذر و فروغى اســت غــروب کننده و
 ســایه اى اســت ناپایدار و زوال یابنده و تکیه گاهى اســت فرو ریزنده. 
فریبندگى کند تا انس گیرد به او، کسى که از آن گریزان است و دل بندد به 
او، آنکه او را ناخوش دارد. آنگاه چموشى کند و لگد پراکند و دام هاى خود 
بگسترد و تیرهاى خود در کمان رانَد و آدمى را در کمند مرگ افکندو به 
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت میم تیم 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 10260199600 

هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت میم تیم سهامى خاص دعوت به 
عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در تاریخ 
1401/05/02 که در ساعت 9 صبح در محل استان تهران، شهرك غرب، بلوار 
دریا، خیابان گلها، خیابان توحید پنجم، پالك 31، طبقه اول، برگزار مى گردد 

حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران، باز رسان، روزنامه 

عبدالرسول امامىـ  شهردار نجف آباد

شهردارى نجف  آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1400/2853 مورخ 1400/11/30 شوراى محترم اسالمى شهر، اجراى فاز دوم پروژه بوستان زندگى شرقى 
در شهردارى منطقه یک نجف آباد را با مجموع برآورد تقریبى اولیه به مبلغ 84/708/577/578 ریال با احتساب تعدیل و بدون مابه التفاوت مصالح حسب مدارك 

موجود در مدارك مناقصه، از محل اعتبارات عمرانى سال 1401 شهردارى و براساس فهرست بهاء سال 1401 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید داراى شخصیت حقوقى مستقل و اساسنامه و رزومه کارى مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب با موضوع مناقصه 

بوده و داراى صالحیت و رتبه بندى الزم (حداقل رتبه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابرى) از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور باشند. 
مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت هاى واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، 
با همراه داشتن مدارك و رزومه شرکت، تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/05/09 به دبیرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحویل نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 4,240,000,000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طى فیش واریزى به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد 

و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکى ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

آگهى مناقصه چاپ  اولچاپ  اول

م.الف:        1348065  

سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

متن آگهى چاپ شده با شناسه آگهى 1348076 مورخ 1401,04,18 موضوع مناقصه 
عمومى یک مرحله اى (نوبــت دوم) فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آســفالت 
معابر ســطح شــهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى (ره) به شــماره سیستمى 

2001094734000019 به شرح زیر اصالح مى گردد:
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/05/18 - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15 

آگهى اصالحیه

م الف: 1348662

آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله اي شماره  4010/1008 

(شماره 2001001188000018 در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت اولنوبت اول

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت 

برق منطقه اي اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل 
اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)" به 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 لغایت ساعت 

16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 در «سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فیزیکی(پاکت الف) آن در موعد 
مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان 

تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/11، 
سالن کمیسیون معامالت ســاختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي 

اصفهان
ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه (ریال)

4010/1008
خرید کابل کنترل و فشار ضعیف 

 جهت کانونشنال نمودن پست نیروگاه 
جنوب اصفهان

665,785,000

1-پیشنهاد دهنده مى بایست از 
تولیدکنندگان تایید صالحیت شده 

توانیر باشد.
و یا در غیر اینصورت

2-داراى گواهى تایپ تست معتبر براى 
کابل هاى موضوع مناقصه باشد

 http://iets.mporg.ir
                www.tavanir.org.ir 

  www.erec.co.ir
www.setadiran.ir1349242      :م.الف

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد به منظور احداث تأسیسات فاضالب شهر تودشک در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله 
در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، اقدام به شناسایی سرمایه گذار نماید:

1) شرح مختصرى از پروژه
نحوه اجراى پروژه: بیع متقابل

دوره احداث: 3 سال
دوره بهره بردارى از پساب قابل واگذارى: 20 سال

جمعیت افق (1430) :  6,769 نفر
میانگین حجم پساب ساالنه : 180,000 متر مکعب

2) شرح عملیات: 
 اجراى شبکه فاضالب شهر تودشک به طول تقریبى 51 کیلومتر

ساخت تصفیه خانه فاضالب تودشک به ظرفیت 7000 نفر
عملیات بهره بردارى شبکه فاضالب و تصفیه خانه در طول دوره بهره بردارى

متقاضیان باید مدارك ذیل را در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:
مدارك الزم اشخاص حقوقى: 1-آخرین روزنامه رســمى مبنى بر دارندگان امضاهاى مجاز معتبر 2- اساسنامه   3- تصویر کارت ملى و 

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

.(292
مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01

www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 03136680031-8

داخلى 253

آگهى فراخوان عمومی شماره 165-2-401 شناسایى سرمایه گذار تأمین مالى
 احداث تأسیسات فاضالب شهر تودشک در ازاى واگذارى بخشى از پساب حاصله به روش بیع متقابل

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روزنامه نصف جهان|  تاریخ انتشار 1401/04/21

نوبت   اولنوبت   اول

بدینوسیله شهردارى دستگرد در نظر دارد با توجه به مصوبه شوراى اسالمى شهر 
دستگرد در خصوص انجام فعالیت هاى خدماتى و پشتیبانى (فضاى سبز و خدمات 
شهرى و...) از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید. لذا 
شــرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالى 
شهردارى تا آخر وقت ادارى مورخ 1401/05/09 مراجعه و تا تاریخ 1401/05/10 نسبت 

به تحویل اسناد به واحد حراست اقدام نمایند. 

تلفن: 03145403100 – 03145403200 
فاکس: 03145400017 

آگهى مناقصه

اصغر رحیمى -شهردار دستگرد

چاپ اول چاپ اول 

عنوانردیف

انجام فعالیت هاى خدماتى و پشتیبانى (فضاى سبز و خدمات شهرى و...)1

م.الف  :1349259 


