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از موبایل طال بگیرید!

جایزه آقاى فرماندار
2

مراقب باشید؛ 
کودکان در حال کارند

سرعتگیرهاى قاتل

اجتماعى کردن مبارزه با 
مواد مخدر در نجف آباد
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وام ازدواج در بن بست

معابر خاکى درچه 
نونوار مى شود

سمیرم نیازمند احداث 
شهرك پسماند است

جمعه راز آلود
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خداحــافظ 
استرس

بازى با مرگ در شهربازى ها 
3

7

آغاز بازگشت 
حجاج اصفهانى از 

26 تیرماه 

یک متخصــص تغذیه گفت: خیار یــک میوه کم 
کالرى و به ویژه سرشاراز آب که به مقابله با 
اضطراب و استرس کمک زیادى کرده و به 
مقابله با احتباس آب و ورم نیز کمک مى کند 

و خواص ضدالتهابى دارد. سهیل نجاتى...

مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: عملیات 
بازگشت حجاج این منطقه از روز بیست و ششم 
تیرماه آغاز مى شود و تا روز دوم مرداد ادامه دارد.   
علیرضا صادقى افزود: پیش بینى شــده است که 
اولین پرواز برگشــت حجاج این استان ساعت8 
و 45 دقیقه روز یک شنبه 26 تیرماه در فرودگاه 
شهید بهشتى اصفهان به زمین بنشیند و آخرین 
پرواز هم ســاعت 3 و 40 دقیقه بامداد یک شنبه 

دوم مردادماه وارد فرودگاه اصفهان خواهد شد.
وى با بیان اینکه در مراسم حج تمتع امسال چهار 
هزار اصفهانى، به ســرزمین وحى ُمشرف شدند 

اضافه کرد:  22 کاروان ...

افزایش افزایش 400400 هزار هکتار به کانون هاى گردوغبار اصفهان هزار هکتار به کانون هاى گردوغبار اصفهان
بحران آلودگى هوا  از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان کشیده شده استبحران آلودگى هوا  از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان کشیده شده است

3

حادثه در شهر گز، اصفهان را هوشیار مى کند؟

 برانکو: خجالت آور است 
جانشین اسکوچیچ شوم

ســرمربى ســابق تیم ملى فوتبال ایران که از وى به عنــوان یکى از 
گزینه هاى جانشینى دراگان اسکوچیچ یاد مى شود، حضورش در ایران به 

جاى هموطن خود را «خجالت آور» توصیف کرد.
با برکنارى دراگان اسکوچیچ از سوى کمیته فنى فدراسیون فوتبال ایران، 

خبرها درباره انتخاب جانشین...
3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

560 هزار نفر در 
اصفهان واکسن 
کرونا نزده اند

درد فرسودگى بیمارستان ها بر دوش کمى اعتبارات
اصفهان از لحاظ وضعیت ساماندهى بیمارستان ها با مشکالت جدى روبه رو است
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عجب فوتبالیست خوب و عجب فوتبالیست خوب و 

امشب بزرگ ترین «ابَرماه» سال را از دست ندهید 7 وسیله اى که بعد از خرید لپ تاپ به آن احتیاج داریدجهان نما مرگ 11 هکتار از مراتع اصفهانتکنولوژى در فدراسیون همه دنبال جنگ قدرت هستنداستان ورزش

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر 
دارد مناقصه عمومى عملیات آســفالت معابر روستاى ده آباد 
شهرستان نطنز  به شماره اسناد 1400/2/560   و شماره مناقصه  
2001005175000015  را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس

  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1401/04/21  

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  سه شنبه تاریخ 1401/04/21  لغایت   ساعت 16 روز  
یکشنبه  1401/04/26

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/05/09 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  

1401/05/09
زمان بازگشایى پاکت ها : ســاعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  

1401/05/10
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : 
اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 

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

چاپ اولچاپ اول

ى
پیرو آگهى منتشره انحالل در روزنامه رسمى شماره 22314مورخ 06 / 08 /1400در 
اجراى ماده    225  الیحه اصالحى   قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقى 
و یا حقوقى که ادعاو یا طلبى از شرکت فوق دارند دعوت مى شود با در دست داشتن 
مدارك مربوطه حداکثر ظرف مدت  6 ماه از تاریخ درج اولین آگهى  به آدرس محل 
تصفیه این شرکت واقع در  استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر 
اصفهان، محله باغ زرشک ، خیابان بوســتان ملت ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، 
مجتمع تجاري کوثر ، طبقه سوم ، واحد 524کدپستى 8173697948مراجعه نمایند 

بدیهى است پس از انقضا مدت مذکور هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد 

آگهى دعوت از بستانکاران   (نوبت دوم )
شرکت منحله در حال تصفیه    زرین فرآیند پارسه سهامى خاص

  به شماره ثبت  52933و شناسه ملى 14004473121

سیداحمدقریشى - مدیر تصفیه شرکت منحله در حال تصفیه  زرین فرآیند پارسه -سهامى خاص

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 1401/04/22

نوبت  دومنوبت  دوم
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امروز ماه به نزدیک ترین فاصله از زمین در سال 2022 
مى رسد. ساعت 13 و 30 دقیقه بعدازظهر امروز به وقت 
ایران، ماه به نزدیک ترین فاصله خود از زمین مى رسد 
و در فاصله 357 هزار و 264 کیلومترى از سیاره ما قرار 
مى گیرد. 9 ساعت و 38 دقیقه بعد ماه کامل مى شود. 
اگرچه ماه کامل از نظر تئــورى تنها یک لحظه طول 
مى کشد، اما تغییرات ماه براى یک روز یا بیشتر پیش 
و پس از کامل شدن، نامحسوس اســت و ماه در این

 زمان ها کامل در نظر گرفته مى شود.
بنابرایــن هنگامى که شــب  هنــگام چهارشــنبه 
(امشب) ماه در آسمان محله شــما مى تابد، این را در 

نظر داشته باشــید آنچه شــما به آن نگاه مى کنید در 
حقیقت یک ماه کامل نیســت، بلکه یک ابَرماه رو به 
زوال است که ســاعت ها از مرحله روشنایى کامل آن

 گذشته است.
با وجود این، مطبوعات، رادیو و شبکه هاى تلویزیونى 
مــردم را ترغیب مى کننــد که در این زمان از شــب 
بیرون بیایند و شــاهد منظره «نــادر» بزرگ ترین و 
درخشان ترین ماه کامل سال جارى (2022) باشند. اما 
اگر در چهارشنبه شب ابرها مانع دید شما شدند، نگران 
نباشــید. ابرماه دیگرى ماه آینده در روز 11 اوت (20 

مرداد) در راه است.

عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا گفت: در حال حاضر 
شیب ابتال باال نیست و امیدوارم که اوج قله در موج جدید 

کم باشد.
مسعود یونســیان گفت: بر خالف موج اصلى اومیکرون 
خوشــبختانه در حال حاضر با شــیب باالى ابتال مواجه 
نیستیم و این امر جاى خوشحالى دارد چرا که شیب باالى 
ابتال سبب مى شود مراجعات بســیارى به مراکز درمانى 
داشته باشیم که بسیارى از فعالیت هاى پزشکى را مختل 

مى کند.
وى افزود: من امید فراوانى به این موضوع دارم که اوج قله 
کم باشد چرا که این اتفاق در کشورهاى دیگر هم رخ داده 

است و برخى از کشورهاى همسایه ما که با روند صعودى 
ابتال به این بیمارى مواجه بودند بدون اینکه قله بســیار 
باالیى را تجربه کنند، آمار بیمارى در کشورشان در حال 

نزولى شدن است.
این پزشک متخصص در پاسخ به اینکه آیا هم اکنون موج 
هفتم کرونا آغازشده اســت؟ توضیح داد: موج جدید آغاز 
شــده ولى زمانى ما از موج هفتم صحبت مى کنیم که با 
جهش جدید ویروس مواجه باشیم و هم اکنون با زیر سویه 
رو به رو هستیم و البته عده اى به آن موج هفتم و عده اى 
پیک دوم موج ششم مى گویند ولى به هر حال وارد موج 

جدید بیمارى شده ایم.

امشب بزرگ ترین «اَبرماه» 
سال را از دست ندهید

با موج چندم کرونا 
روبه رو هستیم؟

جایزه آقاى فرماندار 
   نصف جهان | ویدیویى در فضاى مجازى 
منتشر شده که نشان مى دهد فرماندار فریدونکنار 
مردى که با لباس در دریاى خزر در حال آب تنى 
است را صدا مى کند و با اشاره به همسر باحجابش 
که او هم با چادر مشکى داخل آب است جایزه یک 

دور قایق سوارى رایگان به او هدیه مى دهد.

براى خوشحال کردن زنان!
   همشهرى آنالین | سید عبدا... ارجائى، 
شهردار مشهد از اقدامات شــرکت بهره بردارى 
قطار شهرى مشهد بازدید کرد. در این بازدید که 
ســیدخلیل منبتى معاون عمران، حمل و نقل و 
ترافیک و وحید مبین مقدم مدیرعامل شــرکت

 بهره بردارى مترو حضور داشتند، مشخص شد که 
واگن بخش زنان را صورتى کرده اند.

پل هاى عابر پیاده
 خطرناك شد!

   برترین ها | افزایش قابل توجه ســرقت به 
نرده و پیچ و ُمهره هاى پل هاى عابر پیاده تهران هم 
رسید. به نظر مى رسد این روزها تجهیزات فلزى 
شهرى خریدار زیاد دارد و هر چه به دست سارقان 
برسد مى برند؛ از پیچ  و مهره گاردریل گرفته تا تابلو 
و در جدیدترین مورد آن سرقت پیچ و ُمهره هاى 

پل هاى عابر پیاده!

یک سردفتر 30 هزار تومان 
مالیات مى دهد!

   تســنیم | براســاس نرخ هاى اعالم شده 
مالیات مربوط به ســردفتران، 40 درصد از درآمد 
آنها به دلیل هزینه ها کسر مى شود و تنها 40 درصد 
از مبلغ باقیمانده به عنوان درآمد مشمول مالیات در 
نظر گرفته مى شود؛ با وجود این، به نظر مى رسد که 
مالیات تعیین شده از این نیز کمتر است. با وجود این 
کاهش قابل توجه مالیات که خود ابهام جدى دارد 
به نظر مى رسد که مالیات برخى سردفتران از این 
نیز رقم نیز کمتر بوده اســت به طورى که در یک 
نمونه مالیات یکى از ســردفتران با ورودى 270 
میلیون تومانى به دستگاه  کارتخوان تنها حدود 30 

هزار تومان تعیین شده است.

ما عاشقان پالستیک
   رکنا | آمارهاى رســمى انجمن ملى صنایع 
پلیمر ایران حاکى از آن اســت که ایرانیان ساالنه 
یک میلیون ُتن از انواع ظروف پالستیکى مصرف 
مى کنند و سهم هر ایرانى در این میان روزانه حدود 
32 گرم است. به عبارت دیگر مى توان گفت که هر 
31 ایرانى روزانه در مجموع یک کیلوگرم از انواع 
ظروف پالستیکى شامل بشقاب، چنگال، قاشق، 
لیوان و سایر ظرف هاى یک بار مصرف را استفاده 
مى کنند. همچنین ساالنه بین 4 میلیون و 300 تا 4 
میلیون و 500 هزار تن انواع محصوالت پالستیکى 
و پلیمرى در ایران تولید مى شود. این در حالى است 
که ما به راحتى مى توانیم طبیعت کشورمان را از 
سالیانه 400 تا 500 هزار ُتن سوزاندن پالستیک 
و رها شــدن ســاالنه 250 تا 350 هزار ُتن انواع 

محصوالت پالستیکى نجات دهیم.

آهنگساز تم «جیمز باند» 
درگذشت

   صبا | «مانتى نورمن»، آهنگساز و ترانه سراى 
پرکار انگلیسى که بیشتر براى ساخت تم مشهور 
آهنگ فیلم هاى «جیمز باند» شــناخته مى شد 
در 94 سالگى درگذشــت. نورمن شهرت خود را 
مدیون تمى از فیلم «دکتر نو» از سرى فیلم هاى 
«جیمز باند» است که بعدها در تمام فیلم هاى این 

مجموعه استفاده شد.

«پوتین» 
در راه ایران

   ایرنا | رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى 
اســالمى با بیان اینکه رئیس جمهور روسیه هفته 
آینده به ایران ســفر خواهد کرد، گفت: برنامه ریزى 
براى توسعه همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه 
اولویت رایزنى هاى رؤساى جمهور دو کشور خواهد 
بود. محمدرضا پورابراهیمى با بیــان اینکه جدیت 
روس ها نسبت به گذشــته در زمینه همکارى هاى 
اقتصادى با ایران باالتر اســت،گفت: برنامه ریزى 
براى توسعه همکارى هاى اقتصادى ایران و روسیه 
اولویت رایزنى هاى رؤساى جمهور دو کشور خواهد 

بود.

ساختمان محقرى که حق 
احمدى نژاد است!

   فرارو | مشــاور احمدى نژاد به خبر «احمدى 
نژاد ، ملک 500 میلیارد تومانى را تخلیه نمى کند» 
واکنش نشــان داد. على اکبر جوانفکــر در رابطه 
باحواشــى اخیرى که در مورد دفتــر کار احمدى 
نژاد در ســاختمان ولنجک پیش آمده اظهار کرد: 
هر رئیس جمهورى پس از پایــان دوره اش یک 
ساختمان در اختیار دارد و این را سازمان مستضعفین 
در اختیار قرار داده اســت، این ساختمان هم طبق 
همین روال حق احمدى نژاد است. او ادامه داد: علت 
اینکه برخى به این ســاختمان محقر مى تازند این 
است که فکر مى کنند احمدى نژاد در کاخ سکونت 
دارد، اما واقعیت این اســت که ساختمان ولنجک 
محقر است و در آن کارهاى ادارى انجام مى شود. 
جوانفکر گفت: هیچ فشار و دستورى براى تخلیه 

براى ما نیامده است.

کو گشت  ارشاد؟!
   خبر آنالین | حسین جاللى، نماینده رفسنجان 
در مجلس گفته اســت: از ایران رهاتر و برهنه تر در 
دنیا جایى سراغ دارید به من بگویید. کو گشت ارشاد؟ 
قانون مرتب زیر پا گذاشته مى شود. شما لباس ملى 
یا هویت یا لباس ایرانى یا اسالمى دارید؟ نه! هیچى 
در کشور نیست و باز هم مى گویید چرا گشت ارشاد 
داریم. این چه سئوالى است؟ شما باید سئوال کنید 
ما چه پوششــى داریم. یعنى هند، افغانستان، چین 
و حتى اروپا پوشــش دارد. ما نباید پوشــش ایرانى 
داشته باشــیم؟ تنها لباس ملى ما چادرمان است که 
آن را هم حذف کردید. شما در جامعه اصًال پوششى
 مى بینید؟ غربى ها اینجا مى آیند و مى گویند فکر 
مى کنیم داریم در اروپا قدم مى زنیم. برهنگى جامعه 
را گرفته است. شما پشت قله قاف، در یک کشور 80 
میلیونى یک نفر به یک نفر تذکرى داده است. شما 
آمده اید 99/9 درصد را رها کردید چسبیدید به یک 

هزارم مسئله؟

دلیل یک مشکل بزرگ
   روزنامه شرق | ســن مصرف مواد مخدر در 
دانش آموزان به 16 سال رسیده و تمایل به مصرف 
گل و مشروبات الکلى در دختران افزایش پیدا کرده و 
دلیل آن قیمت پایین و دسترسى آسان دانش آموزان 

به مخدر گل است.

پایان
 اعمال حج 

   میــزان | رئیس جمعیــت هالل احمر گفت: 
تمام زائــران ایرانى در صحت کامــل، موفق به 
انجام اعمال حج تمتع شدند. پیر حسین کولیوند با 
بیان اینکه تمام زائران ایرانى منا را ترك کردند و 
اکنون در شهر مکه مستقر هستند، گفت: عملیات 
ایام تشریق به پایان رسیده اســت و تمام زائران 
ایرانى اعمالشان را در صحت و سالمت به پایان 
رساندند. وى تأکید کرد: سه زائر ایرانى در مراکز 
درمانى بســترى بودند و حال عمومى هر سه نفر 

خوب است.

مراقب باشید؛ کودکان در حال کارند خبرخوان
 «باید شانس با یک کودك کار یار باشد تا کسى بهتر از 
اعضاى خانواده اش بشود. پس اگر شانس یار او نباشد و 
راه هاى نجات به رویش باز نشود، او کسى مى شود شبیه 
خانواده خویش، با همان مشکالت، با همان معضالت و 

با همان آسیب دیدگى ها.»
اینها گفته هاى طاهره پژوهش، آســیب شناسى است 
که سالیان سال اســت در رابطه با کودکان کار فعالیت 
مى کند. او در حالى این ســخنان را به زبان مى آورد که 
نه شهردارى و نه هیچ ارگان دیگرى که مسئولیت این 
کودکان بر دوشش است از تعداد و آمار دقیق این کودکان 

اطالعى ندارد.

فقر رسمى، عددهاى غیر رسمى 
آنچه هســت آمار حدودى و دســت خورده اى اســت 
که بیشــتر آن غیر رسمى است. غیررســمى هایى که 
عددهایشان با افزایش فقر اقتصادى و اجتماعى هر روز 
در حال افزایش است. کودکانى که گرچه تا مدتى پیش 
در کنار خانواده بودند حاال بیشــتر وقتشان را در خیابان 

مى گذرانند.
اینکه همیشــه کودکان مجبور به اطاعت از بزرگ ترها 
هســتند و به ســخت ترین و تلخ ترین کارها گماشته 
مى شــوند، گرچه به کوچکى جثه و بالــغ نبودن افکار 
کودکان و نیز اجرا نشدن قانونى که مجبور کردن کودکان 
به کار را جرم مى داند، ربط دارد، اما از نگاه میترا امام، عضو 
کانون فرهنگى حمایتى کودکان کار، کم کارى آموزش 

و پرورش نیز در این حوزه بى تأثیر نیست.
این پژوهشگر مى گوید پیمان نامه حقوق کودك باید در 
مدارس تدریس شــود که البته نمى شود و مهارت هاى 
اجتماعى و مراقبت از خود در مدارس به کودکان آموزش 
داده نمى شود، در عوض، همه هم و غم معلم بر این است 
که کتاب ها و سرفصل هاى آموزشى را تا موعد مقرر تمام 
کند. مســئله اى که اگر به اجرا درمى آمد شــاید تا این 
حد در چهارراه ها، پشــت چراغ هاى قرمز و در حاشیه 
اتوبان ها کارگاه هاى زیرزمینــى و قالیبافى ها کودك 

کار نمى دیدیم.

نان آورانى که در خیابان رشد مى کنند
در جهان250 میلیون کودك کار وجود دارد که بیش از 
سه چهارم تا 90 درصد از آنها در کشورهاى مختلف در 

حال رشد بوده، در خیابان کار مى کنند اما در خانه زندگى 
مى کنند و نان آور خانه هستند. طبق آمار سازمان جهانى 
کار120میلیون  نفر از 250 میلیون کــودك کار، وارد 
بازار کار شده و مشغول به کار تمام وقت هستند و 130 
میلیون کودك دیگر به صورت پاره وقت کار مى کنند 

که اغلب آنها پسر هستند. 
براساس تخمین هاى جدید سازمان جهانى کار، 122/3 
میلیون کودك کار در منطقه آسیا ، 49/3 میلیون کودك 
در آفریقــا و 5/7 میلیون کــودك در آمریکاى التین 
و کارائیب زندگى مى کنند. به این ترتیب، بیشــترین 
کودکان کار در آسیا (حدود 61درصد)زندگى مى کنند 
البته در همه کشورها  اعم از کشورهاى توسعه یافته و 
کشورهاى در حال توسعه و همچنین کشورهاى فقیر 
موضوع کودکان کار دیده مى شود ولى نوع کار و مدت 

زمان حضور در فعالیت متفاوت است.

کودکان کار با میانگین سنى 13 سال 
طبق پژوهشى که در ایران صورت گرفته است، 75 
درصد از کودکان کار 10 تا 14 سال دارند، 85 درصد 
از کودکان کار پسرها هستند و غلبه سنى 75 درصد از 
کودکان کار در گروه سنى 10 تا 14 سال قرار داشته و 
میانگین سنى 13 سال است.  به گفته مجید سلمانى، 
پژوهشگر اجتماعى همچنین 5 درصد از کودکان نیز 
زیر هفت سال سن دارند.  وى درباره ترکیب جنسیتى 
کودکان کار در کشــور اظهار کرد: ترکیب جنسیتى 
کودکان کار نشان مى دهد که حدود 15 درصد از این 

افراد دختر و 85 درصد پسر هستند.
 تحقیقات همچنین نشــان مى دهــد که 50 درصد 
از این کودکان ملیــت ایرانى دارنــد و تنها نیمى از 
آنها مهاجر هســتند که از این میان 40 درصد افغانى 

هستند.

زنجیر را پاره کنید 
بیشــتر کودکان کار، دستفروشــانى هســتند که نه 
شناسنامه دارند و نه ســوادى و به احتمال زیاد یا یتیم 
هستند، یا سرپرســتى ندارند یا اگر دارند سرپرست ها 
اســتحقاق نگهدارى از کودك را ندارند. در کنار این 
مســائل کودك کار مى تواند عضــوى از یک خانواده 
درگیر اعتیاد باشــد، خانــواده اى که حاضر اســت از 
کودکش بهره کشــى کند تا خرج اعتیادش جور شود. 
کودکان کار در خانواده هاى فقیر نیز تولید مى شــوند 
چون کودك براى اینها نیروى کار پولســاز اســت و 
تکیه گاهى براى روزهاى سخت. کودکان بى گناهى 
که در خانواده هاى مشــکل دار به دنیا مى آیند و خود 
سرنوشتى مشابه با خانواده هایشان پیدا مى کنند و این 
موضوع نسل به نســل ادامه مى یابد تا زمانى که این 

زنجیره پاره شود.

مریم محسنى

باورتان بشود یا نشــود، در این دوره زمانه هم مثل قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم هنوز کسانى پیدا مى شوند که 

براى پیدا کردن طال دست به سخت ترین کارها بزنند.
اگــر بیننــده فیلم هــاى وســترن باشــید حتمــًا با

 شخصیت هایى آشنا هستید که مابه ازاى واقعى آنها در 
کشورهایى مثل آمریکا روزها وقت مى گذاشته اند تا از 
آب رودخانه طال بگیرند یا معدنى را در دل کوه هاى بلند 

پیدا کرده و سوداى رســیدن به این فلز طالیى را براى 
خودشان محقق کنند.

از این ماجرا یکى دو سده گذشــته اما گذر زمان باعث 
نشده تا جویندگان طال از کارشان عقب نشینى کنند. این 
وسط فقط روش هاست که تغییر کرده اگرنه ذوق انسان 
براى رسیدن به طال همچنان سرجاى خودش قرار دارد 
و پیشرفت تکنولوژى مسیر جدیدى را در کشف این فلز 

ارزشمند باز کرده است. 
داریم از کســانى صحبت مى کنیم کــه از موبایل طال 
مى گیرند. درســت خواندید؛ از موبایل طال مى گیرند! 
کسانى که مانند متخصصان پزشــکى قانونى کارشان 
کالبدشکافى است منتها نه کالبدشــکافى انسان بلکه  

جستجو در البه الى امعاء و احشاى موبایل هاى اسقاط 
شــده!طال به دلیل اینکه فلزى با قابلیت رسانایى فوق 
العاده است در ساخت دستگاه هاى ادارى و به خصوص 
گوشــى هاى موبایل کاربرد کلیــدى دارد. البته میزان 
استفاده از طال در گوشى ها بسیار ناچیز است با این حال 
هیچ فلز دیگرى نمى تواند جایگزین همین میزان اندك 
هم بشود. اندازه طالى استفاده شده در گوشى ها  براى 
هر مدل گوشــى متفاوت اســت ولى به شکل تقریبى 
مى توان گفت معموًال طالى موجود در 35 گوشــى به 

حدود 1 گرم مى رسد. 
اسقاط کننده ها معتقدند طال فقط در گوشى هاى قدیمى 
و برخى برندهاى خاص مورد اســتفاده قرار مى گیرد و 

مثًال در گوشــى هاى چینى از طال خبرى نیســت ولى 
نمى توان به طور قطعى این بــاور را تأیید کرد. از طرفى 
در ماشــین هاى ادارى هم مقادیرى طال، نقره یا مس 
وجود دارد اما آنچه این روزها بیشــتر مشاهده مى شود 
کارگاه هاى زیرزمینى کالبدشکافى گوشى هاى موبایل 
براى رسیدن به اندکى طالست که مشترى هاى بیشترى 
پیدا کرده است.پس از امروز حواســتان باشد اگر به هر 
دلیلى از گوشى موبایلتان خسته شده اید و فقط منتظرید 
کمى پول دستتان بیاید تا مدل جدیدى بخرید، به راحتى 
قید گوشــى قدیمى تان را نزنید؛ چه بسا همان گوشى 
از کار افتاده  بتواند بخشــى از پول گوشــى جدیدتان را 

جور کند!

از موبایل طال 
بگیرید!

سهیل سنایى

مدیرکل دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى وزارت ورزش 
و جوانان گفته: «وام ازدواج باید طى ده روز به حساب عروس 

و داماد واریز شود.» 
این در حالى است که مشکل وام گیرندگان تنها سقف زمانى 
نیست؛ سنگ اندازى هاى بانک ها در پرداخت وام ازدواج 
آنقدر زیاد اســت که گاهى چند ماه طول مى کشد تکلیف

 وام ها مشخص شود. 
سال گذشته مجلس در راســتاى حل این موضوع و آسان 
کردن مسئله ازدواج مبلغ وام ازدواج را از 50 به 100 میلیون 
تومان افزایش داد و منبع و محل اعتبار آن را نیز قابل اطمینان 
کرد و با اعالم اینکه وام ها تنها با یک ضامن قابل پرداخت 
است کمى ناهموارى هاى جاده وام ازدواج را هموار کرد، اما 
با وجود مصوبه مجلس، قوانین چندان به مرحله اجرا نرسید.

داشــتن ضامن براى دریافت وام وتسهیالت بانکى امرى 
قانونى است، اما قواعد و قوانینى که برخى بانک ها برخالف 
دستور العمل هاى بانک مرکزى در هنگام اعطاى تسهیالت 
خرد اعمال کرده اند سبب مى شود برخى زوجین وام خود را 

به قیمت اندك به افراد سود جو بفروشند و این افراد که دالل 
وام نام دارند از قبل خرید این وام ها ساالنه چندین میلیارد 

ریال پول به جیب بزنند.
دلیل عمده فروش وام ازدواج توســط برخى زوجین عدم 
داشتن ضامن است که هرچند دولت برخى تضمین ها را اعطا 
و شرایط را تسهیل کرده؛ با وجود این، به دلیل برخى موانع 
بانکى عده اى اقدام به فروش وام کــرده و دالالن وام این 

وسط سود مى برند.
طبق بررســى ها، تأمین ضامن رســمى و عدم توانایى در 
پرداخت اقساط ماهانه تسهیالت از دالیل اصلى انصراف 
زوج ها از دریافت وام ازدواج اســت.  همین سختگیرى ها و 
سنگ اندازى ها باعث شده برخى از این شرایط به نفع خود 

بهره ببرند و باخرید و فروش وام کاسبى راه بیاندازند. 
در این بین دولت و به ویژه بانک مرکزى باید با تســهیل 
شرایط بستر استفاده جوانان در آستانه تشکیل خانواده را از 
تسهیالت دولتى فراهم کند چرا که برخى دستورالعمل ها 
و بروکراسى هاى دست و پا گیر موجب انصراف زوجین از 

دریافت و فروش وام ازدواج مى شود.

در 16 اسفندماه سال گذشــته در جلسه علنى مجلس و در 
جریان بررسى بخش هزینه اى الیحه بودجه 1401، مبلغ 
وام ازدواج سال 1401 تعیین شد و باز هم به واسطه تشویق 
زوجین به ازدواج مبلغ وام ازدواج باالتر رفت. اما تا زمانى که 
دست زوج ها از گرفتن وام کوتاه است و نمى توانند وام ها 
را دریافت کنند، این موضوع نمى تواند مشــوقى هم براى 

افزایش آمارهاى ازدواج باشد. 
بر اســاس مصوبه مجلس مبلغ وام ازدواج زوجین در سال 
جارى، 240 تا 300 میلیون تومان اســت. مبلغ وام ازدواج 
براى مردهاى زیر 25سال و زنان زیر 23 سال، 150 میلیون 
تومان است.وام ازدواج سایر زوجین نیز 120 میلیون تومان 
اســت که در مجموع به 240 میلیون تومان مى رسد. این 
وام به کلیه زوج هایى تعلق مى گیرد که تاریخ ازدواج آنها از 
1397/1/1 به بعد باشد. یعنى زوج هایى که از سال 97 به بعد 
ازدواج کرده اند یا افرادى که سال 1401 ازدواج کنند، مشمول 

وام ازدواج 240 تا 300 میلیون تومانى مى شوند.
مبلغى که در نظر اول براى ازدواج چشمگیر است اما تا زمانى 
که تکمیل پرونده تا پرداخت وام بانک ها زمان مشخصى را 

نداشته و به مراجع زمان مشخصى اعالم نمى شود و با این 
وضعیت که بانک ها به صورت ســلیقه اى عمل مى کنند 

کماکان وام گیرندگان دچار مشکل هستند.
کارشناســان معتقدند که بانک مرکزى باید نسبت به این 
موضوع واکنش الزم و جدى را نشان دهد تا مسئله گرفتن 

وام ازدواج اینقدر پیچیده نشود.
در کنار این موضوع دولت مدعى اســت که از بابت تأمین 
اعتبارات وام هاى ازدواج مشکل خاصى وجود ندارد و موانع 
پیگیرى مى شود تا اگر مشــکل خاصى وجود داشته باشد 
برطرف  شود چون قانون مجلس الزم االجراست و اگر در 
مقام عمل، سنگ اندازى شود از طریق مقامات قضایى قابل 

تعقیب است.

وام ازدواج در بن بست 
خورشید کیایى
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مرگ 11 هکتار از 
مراتع اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: از 
اول سال تاکنون 7 مورد حریق در مراتع فریدون شهر، 
برخوار، ســمیرم و فریدن اتفاق افتاده کــه بر اثر آن 
11 هکتار از مراتع اســتان دچار آســیب شد. منصور 
شیشه فروش اظهار داشت: افزایش دماى هوا، بادهاى 
گرم و علوفه هایى یکساله که خشک شدند، پتانسیل 
آتش ســوزى را دارند. وى با اشــاره به اینکه استان 
اصفهــان داراى 6 میلیون و 300 هــزار هکتار مرتع، 
یکصد هزار جنگل طبیعــى و 310 هزار هکتار جنگل 
دست کاشت در مناطق بیابانى اســت، افزود: امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حریق در مراتع استان 

20 درصد کاهش داشته است.

آخرین وضعیت 3 بیمارى در 
اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: تاکنون 
چهار نفر در استان اصفهان و در شهرستان فریدونشهر 
به تب کریمه کنگو مبتال شدند و خوشبختانه مرگ و میر 
نداشتیم. پژمان عقدك در خصوص شیوع وبا در استان 
اصفهان نیز گفت: خوشــبختانه تاکنون بیمارى وبا در 
استان اصفهان مشاهده نشده اســت اما در کردستان 
حدود 39 مورد مثبت شناســایى شده اســت، از این رو 
توصیه ما این است مردم از خوردن آب هاى غیر بهداشتى 
خوددارى کنند و اگر عالمت دار هستند در همان محل 
درمان شوند. وى در خصوص آبله میمونى در کشور نیز 
گفت: مبتال به این بیمارى در استان اصفهان و همچنین 

در کشور گزارش نشده است.

جشنواره فروش گل و گیاه 
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى 
مشاغل شــهرى شــهردارى اصفهان گفت: جشنواره 
فروش عید قربان تا عید غدیــر با 20 درصد تخفیف در 
بازار گل و گیاه همدانیان برگزار شده است. امیرحسین 
ماه آورپور اظهار کرد: جشــنواره فروش عید تا عید، از 
روز نوزدهم تیرماه آغاز شده است و تا بیست وهفتم این 
ماه ادامه خواهد داشــت. وى تصریح کرد: شهروندان 
مى توانند در طول برگزارى این جشنواره، با مراجعه به 
بازار گل و گیاه همدانیان از 20 درصد تخفیف در خرید 

بهره مند شوند.

«سه شنبه هاي آبی» در 
سمیرم

برنامه آموزشى «ســه شــنبه هاي آبی» در محل 
روستاي نظر آباد سمیرم برگزار شــد. این برنامه با 
حضور مدیریت آبفا، رئیس امور مشترکین و همچنین 
بهرامیان یک فعال اجتماعــی برگزار گردید. در این 
مراسم که جمعی از اهالی روستا حضور داشتند، پس 
از سخنرانی یک مسابقه برگزار شد و به برگزیدگان 

هدایایی اهدا شد.

توقیف 2 موتورسیکلت 
ماموران یگان امداد 2 دســتگاه موتورسیکلت سنگین 
قاچاق به ارزش 12 میلیــارد ریال را در اصفهان توقیف 
کردند. سرهنگ حســین بســاطى، فرمانده انتظامى 
شهرستان اصفهان گفت: در این خصوص دو نفر دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع 

قضائى معرفى شدند. 

خزان تابستانه در ناژوان
گرماى شدید هوا، ادامه یافتن خشکى زاینده رود، کاهش 
رطوبت نسبى هوا و ریزگرد ها باعث بروز خزان تابستانه 
در چنار هاى ناژوان شــده اســت. مجید عرفان منش 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: تالش مى شــود با مدیریــت آبیارى، 
شستشوى درختان، تعبیه چاه هاى تهویه اى – تغذیه اى 
با کود هاى شــیمیایى و آلى در فصل زمستان، محلول 
پاشى برگى آن ها در فصل بهار و کودآبیارى جلوى این 

پدیده گرفته شود.

خبر

مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: عملیات بازگشت 
حجاج این منطقه از روز بیست و ششم تیرماه آغاز مى شود 

و تا روز دوم مرداد ادامه دارد.   
علیرضا صادقى افزود: پیش بینى شده است که اولین پرواز 
برگشت حجاج این استان ساعت8 و 45 دقیقه روز یکشنبه 
26 تیرماه در فرودگاه شــهید بهشــتى اصفهان به زمین 
بنشیند و آخرین پرواز هم ساعت 3 و 40 دقیقه بامداد روز 

یکشنبه دوم مردادماه وارد فرودگاه اصفهان خواهد شد.
وى با بیان اینکه در مراســم حج تمتع امسال چهار هزار 
اصفهانى، به ســرزمین وحى ُمشرف شــدند اضافه کرد:  
22 کاروان از این اســتان جزو مدینه قبل و 9 کاروان جزو 

مدینه بعد بودند.
مدیر حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اساس 
تجربیات سال هاى گذشته بیشتر زائران حج به بیمارى هاى 
تنفسى و ریوى مبتال مى شــوند اظهار داشت: تیم هاى 
مراقبتى از هیات پزشــکى حج و زیارت در مکه و مدینه 
مستقر هستند و جلسه هاى متعددى در هتل هاى محل 

استقرار زائران برگزار شده است.
وى اضافه کرد: به ازاى هر 2 تا 3 کاروان در هتل هاى مکه 
و مدینه یک پزشــک همراه کاروان است و در هتل هایى 
که بیش از 10 کاروان اســتقرار دارند سه پزشک همراه 

کاروان است.

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان درباره فعال شدن کانون هاى گردوغبار در استان، 
اظهار کرد: طبق اعالم هواشناسى، این کانون ها از سمت 
شمال و شمال شرق استان اصفهان فعال شده است. وى 
گفت: این کانون ها مشخصًا در مرز استان هاى اصفهان، 

سمنان و خراسان جنوبى فعال شده است.
حســینعلى نریمانى تأکید کرد: این خاك دچار فرسایش 
شده اســت که معموًال با وزش باد این خاك ها به سمت 

اصفهان مى آید.
وى افزود: ما اکنون در اصفهان نزدیک 14 کانون گردوغبار 
داریم که دو کانون در شهرستان گلپایگان و شهرضا اخیراً به 

کانون هاى گردوغبار اضافه شده است.
معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى با اشاره به 
افزایش وسعت کانون هاى گردوغبار طى ده سال گذشته، 
اظهار کرد: نزدیک 400 هزار هکتــار به کانون گردوغبار 
استان اضافه شــده و در حالى که این کانون ها قبًال یک 
میلیون و 92 هزار هکتار بود، اکنون وســعت آن به یک 
میلیون و 500 هزار هکتار رسیده است. وى ، گفت: اصفهان 
یک کانون مستعد گردوغبار در شرق اصفهان دارد که از 
سگزى آغاز و به ســمت ورزنه تا گاوخونى ادامه دارد؛ این 
کانون در مجاورت رودخانه زاینده رود است و نزدیک 60 

هزار هکتار اراضى کشاورزى اطراف آن قرار دارد.

افزایش 400 هزار هکتار به 
کانون هاى گردوغبار اصفهان

آغاز بازگشت حجاج اصفهانى 
از 26 تیرماه

14 تیرماه بود که در محوطه شهربازى پارك شهید مدرس 
شهر گز که به بخش خصوصى اجاره داده شده و اسم قلعه 
شادى(!) را روى آن گذاشــته اند به علت عدم ایمنى کافى 
دستگاه «ســالتو»، نوجوان 17 ساله ساکن این شهر از این 
دستگاه به بیرون پرتاب شــده و به علت جراحات وارده در 

بیمارستان فوت مى کند. 
قانون تأکید دارد شهربازى و پارك هاى بازى فاقد استاندارد، 
اجازه فعالیت ندارند و تا زمان رفع نواقص ایمنى، نمى توان از 
آنها بهره بردارى کرد اما دستگاه مرگبارى که منجر به کشته 
شدن این نوجوان شده به گفته مدیر کل استاندارد اصفهان 

استانداردهاى الزم را نداشته است.
بنا به گفته محمد فرمانى، این دســتگاه به دلیل نداشــتن 
استانداردهاى الزم و ناایمن بودن پلمب بوده و بهره بردارى از 
آن بدون رفع اشکال و مجوز انجام و باعث مرگ این نوجوان 
شده است. به نظر مى رسد به همین دلیل است که با شکایت 
والدین این نوجوان، حاال دادستانى شاهین شهر وارد ماجرا 

شده و این پرونده را در دستور کار قرار داده است.  

ابهام در استاندارد بودن شهربازى ها
استاندارد بودن یا نبودن شهربازى ها در نقاط مختلف کشور، 
همواره از موضوعات مورد بحث بوده است. این موضوع فقط 
مختص اصفهان هم نیست؛ بلکه، سایر استان ها نیز با این 
چالش دست به گریبان هستند. هشتم خردادماه امسال، داوود 
براتى، کارشناس ایمنى آتش نشانى تهران اعالم کرد که با 
توجه به موج گسترده استفاده از شهربازى ها با کاهش آمار 

مرگ و میر و موارد ابتال به کرونا، باید استانداردها هم به روز 
شود و با توجه به اینکه در این زمینه اطالعات آمارى وجود 
ندارد و در حال حاضر مشــخص نیست که کدام شهربازى 
ایمن و کدام نیســت، اظهار امیدوارى کرد که این تعطیلى 
دوساله باعث شده باشد استاندارد شــهربازى ها و وسایل 

داخل آن ارتقا پیدا کرده باشد.
این اظهارنظر کارشناس آتش نشانى پایتخت، قابل تعمیم 
به استان اصفهان هم هست. به بخش دیگرى از گفته هاى 
براتى توجه کنید: «با توجه به اینکه دستگاه هاى شهرهاى 
بازى دائماً تحت تأثیر فشار و شرایط جوى هستند باید مرتبًا 
کنترل، تست و آزمایش شوند و چک لیست هاى آنان در بازه 
زمانى معین تکمیل شــود. تجربه هاى قبلى نشان داده که 
برخى از شهربازى ها چندان ضابطه مند، قانونمند و نظام مند 
نیســتند؛ به همین خاطر ما حوادثى در ایــن مجموعه ها 

داشتیم.»
آنچه این کارشناس ایمنى بیان مى کند دقیقًا دلیل همان 
رخداد تلخى است که چند روز پیش در گز اتفاق افتاد؛ استفاده 
از یک وسیله ناایمن و پلمب شده، بدون آنکه مراحل تست 

ایمنى را گذرانده باشد.

نظارت مستمر و کامل روى پارك هاى بازى 
در حال حاضر اســتان اصفهان 126 شــهربازى و زمین 
بازى بزرگ دارد که 50 شــهربازى در کالنشهر اصفهان 
واقع شده است. گســتردگى و تعدد شهربازى ها در استان 
نشان مى دهد که تنها وجود یک وســیله ناایمن مى تواند
 فاجعه اى مانند آنچه در گز به وقوع پیوست را رقم بزند. به 

دلیل اهمیت همین موضوع هم هست که مدیر کل مدیریت 
بحران استاندارى استان اصفهان هم به حادثه گز واکنش 

نشان داده است.
منصور شیشه فروش بعد از گذشــت دو روز از این واقعه در 
گفتگو با خبرگزارى شهردارى اصفهان اعالم کرد: «نظارت 
مستمر و کامل روى پارك هاى بازى و شهربازى ها وجود 
دارد و از منظر اســتاندارد بررسى مى شــوند. همچنین به 
مکان هاى داراى مشکل یا نقص، ابالغیه و اخطار داده ایم 

یا پلمب شده اند.»
وى با بیان اینکه همه شهربازى ها و پارك هاى خصوصى 
یا غیرخصوصى موظف هستند که از اداره استاندارد تأییدیه 
ایمنى اخذ کنند، افزود: «واحد مذکور فاقد تأییدیه ایمنى از 
سمت اداره استاندارد بوده اســت و لذا برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.»
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان در حال 
حاضر تیمى متشکل از شهردارى و اداره استاندارد اتفاق رخ 
داده را بررسى و نتیجه علت وقوع حادثه را اعالم خواهند کرد.

در انتظار یک گزارش
حادثه در شهربازى گز اولین این قبیل حوادث نبوده و آخرین 
آن هم نخواهد بود. تا امروز بارها از این حوادث در اســتان 
اصفهان رخ داده که در برخى مواقع مرگبار هم بوده است. 
حال آیا گزارش تیم تشکیل شده شهردارى و اداره استاندارد 
که براى بررسى حادثه گز تشکیل شــده مى تواند یک بار 
براى همیشــه نقطه پایان بر این قبیل حوادث در اســتان 

اصفهان بگذارد؟

حادثه در شهر گز، اصفهان را هوشیار مى کند؟

بازى با مرگ در شهربازى ها 

معابر خاکى درچه نونوار مى شود
نصف جهــان   شــهردار درچه از کمبود اعتبار براى 
آســفالت کردن تمام معابر شــهر درچه انتقاد کرد. 
محسن تجویدى با اشاره به تخصیص 100 میلیارد 
ریال براى آسفالت معابر گفت: امسال با پیمایشى که 
صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که 130 کوچه 

خاکى در شــهر درچه بدون روکش آسفالت است.
وى افزود: از ابتداى سال جارى تاکنون در 70 معبر 
عملیات اجراى آسفالت انجام داده ایم و شهردارى در 
نظر دارد با اجراى نهضت آسفالت، تا پایان سال دیگر 

معبر خاکى در درچه نداشته باشیم.

باغ غدیر میزبان «شادى به توان 2»
نصف جهان    ویژه برنامه «شادى به توان 2» با حضور 
دکتر احمد عابدى، دکتراى تخصصى و روان شناس 
درمانگر کودك در باغ غدیر اصفهان برگزار خواهد شد.
این برنامه با رویکرد بهبود روابط والد فرزندى، امروز 

22 تیرماه ســاعت 18 و 30 دقیقه به صورت رایگان 
براى عموم در ســالن همایش هاى حکمت برگزار 
خواهد شــد و عالقه مندان مى توانند در این برنامه 

شرکت کنند.

سرعتگیرهاى قاتل
 افزایش قارچ گونه ســرعتگیرهاى غیر استاندارد در 
خیابان ها نه تنها کاهش ترافیک و حوادث را به دنبال 
نخواهد داشــت بلکه به افزایش ترافیــک و افزایش 
تصادف نیز کمک مى کند. نمونه این موضوع در خیابان 
فالطورى است که به علت غیر استاندارد بودن و ُشل 
شدن پیچ هاى نگهدارنده، برخى از این سرعتگیرها از 
جاى خود بلند شده و به مانعى تبدیل شده که هر لحظه 

ممکن است خسارت به بار بیاورد.
سفرهاى درون شهرى به علت فعالیت هاى مختلف 
روزانه مردم صورت مى گیرد و گســتردگى و جمعیت 

باالى شهرها سبب شده حجم سفرهاى درون شهرى 
بیشتر از تسهیالت ارائه شده در یک شهر باشد، بنابراین 
الزم است سفرها به گونه اى مدیریت شوند که آرامش 
شهروندان و ترافیک شهرى به شکل درستى باشد. در 
این رابطه سرعتگیر به عنوان یکى از ابزارهاى کنترل 
سرعت در نقاط مختلف دنیا شناخته شده و در کشور ما 
هم به طور گسترده درحال استفاده است؛ با وجود این، 
اگر اســتانداردهاى الزم در نصب آن رعایت نشود یا 
مکانیابى اش صحیح نباشــد نه تنها اثرگذارى مثبت 
نداشته؛ بلکه، ممکن است باعث ایجاد خسارات مالى 

وجانى هم بشود.

جمعه راز آلود
نصف جهان    بعد از حدود یک هفته از کشف اجساد 
یک خانواده پنج نفره در نجف آباد، روزنامه «اصفهان 
زیبا» در شــماره روز سه شــنبه خود با تیتر بزرگ 
«جمعه مخــوف» در رابطه با محــل زندگى این 
خانواده گزارشى نوشته است. در ابتداى این گزارش 
مى خوانیم: «کوچه زیر تیغ آفتاب و در سکوت مطلق 
به ســر مى برد و خبرى از همهمه و شــلوغى هاى 
ســه روز پیش در آن به چشــم نمى آید؛ بعد از ظهر 
جمعه اى که راز سر به ُمهر پالك 20805، کوچه را 
ُقرق و پاى مأموران انتــظامى، دادستان شهرستان، 
پزشکى قانونى و آتش نشــانى را به کوچه باز کرد.» 
این روزنامه در بخش دیگــرى از گزارش مربوط به 

این واقعه گفته «حاال و در شــرایطى که سه روز از 
کشف اجساد حلق آویز شــده در نجف آباد مى گذرد، 
معماها و روایت هاى مختلفــى از این حادثه دهان 
به دهــان مى چرخد و در فضاى مجازى دســت به 
دست مى شـود.  این مـاجـرا هـمـچنین سئواالت 
بسیارى را هم به ذهن افراد متبادر مى کند؛ مثًال اینکه 
آیا اعضاى خانواده اقدام به خودکشــى دسته جمعى 
کرده اند؟ آیا این پنج نفر به قتل رســیده اند؟ انگیزه 
آنها براى خودکشى چه بوده است؟ اگر قتلى شکل 
گرفته به چه دلیل و با چه هدفى بوده است؟ پاسخ به 
این سئواالت، اما نیاز به صبر و بررسى پرونده توسط 

مراجع قضایى دارد.»

دریاقدرتى پور

نماى کهنه دیوارهایى که از پیش از انقالب همچنان به 
ارث مانده اند. برخى از دیوارها رنگ به رو نداشته و برخى 
هم تغییر رنگ داده اند. اتاق ها هــم گاهى بوى نم مى 
دهند و گاهى البه الى صداى ناله بیماران، بوى کهنگى 
گرفته اند. این تعریف کاملى از بیمارستان هایى است که 

بازى جان و تخت به راه انداخته اند. 
طبق آمارهــا، از مجموع 150 هزار تخت بیمارســتانى 
در کشور، 50 هزار تخت فرســوده است، هر چند وزارت 
بهداشــت اعالم کرده از 48 هزار و 500 تخت جدید در 
دست ساخت، بخشــى از آنها جایگزین این تخت هاى 

فرسوده خواهد شد.
ســه ســال پیش بهزاد کالنترى، مدیر کل اسبق دفتر 
مدیریت بیمارســتانى و تعالى خدمــات بالینى وزارت 
بهداشــت و درمان آمار تخت هاى فرسوده را حدود 60 
درصد از 135 هزار تخت بیمارســتانى اعالم کرده بود؛ 
بر این اساس طى سه ســال تعداد تخت هاى فرسوده از 
81 هزار به 50 هزار تخــت کاهش پیدا کرده با این حال 
همچنان تعــداد تخت هاى فرســوده در مراکز درمانى 

موضوع نگران کننده اى است.
مسئوالن نظام سالمت مى  گویند منظور از تخت فرسوده، 
تنها فرســودگى تخت ها نیســت، بلکه مجموعه اى از 

تجهیزات و خدمات درمانى است؛ یعنى عالوه بر تخت، 
اگر فضاى مناسب و امکاناتى ازجمله سرویس  بهداشتى 
در اتاق بیمار، نور و تهویه و... هم وجود نداشته باشد، تحت 

عنوان تخت هاى فرسوده از آن یاد مى شود.
سیاست وزارت بهداشت از گذشته تاکنون این بوده که 
هر ســال با ایجاد تخت و بیمارستان هاى جدید، ناوگان 
بهداشتى و درمانى کشور نوســازى و بهسازى  شود و بر 
این اساس 48هزار و 500تخت در دست ساخت است که 
بخشى از آنها در مراکز درمانى فعلى جایگزین تخت هاى 
قدیمى خواهد شد. این موضوعى است که بهروز رحیمى، 
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به آن 
اشاره کرده و گفته: «واژه فرسودگى درباره تخت و فضاى 
بیمارستانى، اصطالح درستى نیست چرا که نه تنها درباره 
بیمارستان ها که براى تمام مراکز ارائه کننده خدمات، یک 

عمر مفید براى تجهیزات آنها وجود دارد.»
موضوع فرسودگى بیمارســتان ها در اصفهان هم جاى 
تأمل دارد. دو سال پیش در چنین روزهایى رئیس سابق 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشــاره به فرسودگى 
بیمارســتان هاى اصفهان گفته بود: «هیچ بیمارستانى 
پس از انقالب در این شهر تأسیس نشده است و عملیات 
در این زمینه توســعه اى بــوده اســت. جدیدترین آن 
بیمارستان الزهرا(س) است که سال 1352 تأسیس شد؛ 

در این راستا باید بیمارستان هاى مرجع و جدید جایگزین 
بیمارســتان هاى میراثى با قدمت 70 سال شود. احداث 
بیمارستان فارابى در مســاحت 96 هکتار ضرورى است 
تا اگر روزى بیمارستان الزهرا(س) با 800تخت فعالیت 
امکان فعالیت نداشت بیمارستان فارابى را داشته باشیم.»

حاال بعد از دو ســال هنوز اصفهــان از لحاظ وضعیت 
ساماندهى بیمارستان ها با مشکالت جدى روبه رو است 
و با اینکه برخى از اتاق هاى بیمارستانى بازسازى شده اند 
اما همچنان درد بى اعتبارى، بیمارستان هاى اصفهان 
را رنج مى دهد. اکنون قدیمى ترین بیمارســتان تحت 
پوشش ســازمان تأمین اجتماعى اصفهان، بار 47 سال 
پیش را به دوش مى کشد و به نوعى نیازمند بازسازى و یا 
جایگزینى است. سن بقیه بیمارستان هاى اصفهان هم از 

20 سال فراتر رفته است. 
از نظر تجهیزات و امکانات پزشــکى هم باید هر هفت 
سال یک بار، نوسازى در بیمارســتان ها انجام شود اما 
برخى دستگاه ها عمر باالى 25 ســال دارند و تعویض 
نشده اند. شــیوع کرونا هم این مشکالت را تشدید کرد، 
چرا که با افزایش مراجعات بیماران، سرعت گردش کار 
بیمارستان ها زیاد شد و استهالك و فرسودگى تجهیزات 
را بیشتر کرد. به همه این دالیل است که بیمارستان هاى 

فرسوده باید به سطح قابل قبولى از فعالیت برسند.

درد فرسودگى بیمارستان ها بر دوش کمى اعتبارات

نگاه روز

560 هزار نفر در اصفهان واکسن کرونا نزده اند
سخنگوى دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نزدیک به 560 
هزار مردم استان اصفهان تاکنون یک دوز واکسن کرونا 
هم تزریق نکردند، گفت: روند بسترى بیماران کرونا در 

استان اصفهان افزایشى است.
پژمان عقدك اظهار کرد: آمار کرونا و بسترى ها در کشور 
ازجمله اســتان اصفهان همچنان درحال افزایش است 
به گونه اى که دیروز سه شنبه بیســت ویکم تیرماه  آمار 

بسترى هاى کرونا در استان اصفهان به 209 نفر رسید.
وى افــزود: خوشــبختانه تمایــل مردم بــراى انجام 

واکسیناسیون کرونا براى دوزهاى دوم و سوم در روزهاى 
اخیر کمــى افزایش پیدا کرده اســت اما اعــداد و ارقام 
واکسیناســیون افراد به گونه اى نیســت که در آمار کلى 
واکسیناسیون دوز دوم و ســوم کرونا تغییر چشمگیرى 

رخ داده باشد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان تصریح 
کرد: در استان اصفهان 13/5 درصد دوز اول، 23 درصد 
دوز دوم و 61 درصد دوز سوم واکسن را تزریق نکرده اند که 

این آمار در استان اصفهان نگران کننده است.

الدن ایرانمنش

اجتماعى کردن مبارزه با مواد مخدر در نجف آباد
نصف جهان  سرپرســت فرماندارى ویژه شهرستان 
نجف آباد با اشاره به آســیب هاى اجتماعى ناشى از 
گرایش شهروندان نجف آبادى به مواد مخدر گفت: 
باید به ســمت اجتماعى کردن مبارزه با مواد مخدر 

گام برداریم.
موسى مباشرى افزود: در این زمینه چهار کمیته در 
نجف آباد تشکیل شده است تا دستگاه هاى دولتى، 
فرهنگى و نخبگان شهر به آگاهسازى هر چه بیشتر 
مردم در زمینه شناخت انواع مواد مخدر و آثار مخرب 

آن بپردازند.
وى ادامه داد: در حال حاضر 20 مرکز درمان اعتیاد در 
شهرستان فعال است و معتادان پس از ترك اعتیاد، 
مورد حمایت هاى روحى، روانى، مشاوره اى و شغلى 

قرار مى گیرند.
وى بیان کرد: با تحقیقــات صورت گرفته، محالت 
آلوده در نجف آباد شناسایى شــده اند و به صورت 
آزمایشى در دو نقطه نجف آباد طرح «اجتماعى کردن 

مبارزه با مواد مخدر» به اجرا در آمده است.

سمیرم نیازمند احداث شهرك پسماند است
نصف جهان   شــهردار سمیرم با اشــاره به تخلیه 
روزانه زباله در 5 کیلومترى جنوب ســمیرم گفت: 
این شــهر نیازمند احداث و راه اندازى شــهرك 
پسماند اســت تا از خطرات و آلودگى هاى زیست 
محیطى و بهداشــتى زباله ها رهایى یابد. محمد 
امین علیخانى افزود: به منظور حفظ محیط زیست، 

طرح تفکیک زباله از مبدأ در حال انجام است و با 
توجه به حجم 60 ُتنى زباله هاى پنج شــهردارى 
و دهیارى شهرســتان، توجیه فنــى براى احداث 
کارخانه بازیافت وجود نــدارد و راه حل رهایى از 
پسماندهاى شهرى و دفن غیربهداشتى زباله ها، 

خرید دستگاه زباله سوز است.

مریم محسنى
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مخترع تلفن همراه:

مایکروسافت به کاربران در مورد بدافزار «تقلبى» در اندروید هشدار داده 
اســت که مى تواند با خاموش کردن اتصال Wi-Fi کیف پول تلفن همراه 

شما را تخلیه کند.
در مقایسه با ســایر زیرمجموعه هاى تقلب در صورت حساب، که شامل 
 toll fraud ،کالهبردارى از طریق پیامک و کالهبردارى تماس مى شود

داراى رفتارهاى منحصربه فردى است.
طبق گفته تیــم تحقیقاتــى Defender ۳۶۵ Microsoft، در حالى که 
کالهبردارى از طریق پیامک یا کالهبردارى تماس از یک جریان حمله 
 toll fraud ،ساده براى ارسال پیام یا تماس به یک شماره استفاده مى کند
داراى یک جریان حمله چند مرحله اى پیچیده اســت که توسعه دهندگان 

بدافزار همچنان به بهبود آن ادامه مى دهند.
این شرکت هشدار داد: "به عنوان مثال، ما شاهد قابلیت هاى جدیدى در 

رابطه با نحوه هدف قرار دادن کاربران اپراتورهاى شبکه خاص بودیم.
همچنین به طور پیش فرض از اتصال سلولى براى فعالیت هاى خود استفاده 

مى کند و دستگاه ها را مجبور مى کند به شبکه تلفن همراه متصل شوند.
هنگامى که اتصال به یک شبکه هدف تأیید شــد، به طور مخفیانه یک 
اشــتراك جعلى را آغاز مى کند و بدون رضایت کاربر آن را تأیید مى کند، 
حتى در برخى موارد رمز عبور یکبار مصرف (OTP) را براى انجام این کار 

رهگیرى مى کند.
مایکروسافت توضیح داد: «سپس اعالن هاى پیامکى مربوط به اشتراك را 
سرکوب مى کند تا از آگاهى کاربر از تراکنش تقلبى و لغو اشتراك سرویس 

جلوگیرى کند».
یکى دیگر از رفتارهاى منحصر به فرد بدافزار toll fraud استفاده از بارگذارى 
کد پویا است که تشخیص تهدیدات را براى راه حل هاى امنیتى تلفن همراه 

دشوار مى کند.
تیم علیرغم این تکنیک فرار، ویژگى هایى را شناسایى کرد که مى توان از 

آنها براى فیلتر کردن و شناسایى این تهدید استفاده کرد.
 Android این شرکت گفت: «ما همچنین شاهد تغییراتى در محدودیت هاى
API و سیاست انتشار Google Play Store هستیم که مى تواند به کاهش 

این تهدید کمک کند.
مایکروســافت توصیه کرد: «یک قانون این است که از نصب برنامه هاى 
اندروید از منابع نامعتبر اجتناب کنید و همیشه به روزرسانى هاى دستگاه را 
دنبال کنید.از اعطاى مجوزهاى پیامک، دسترسى اعالن یا دسترسى به هر 
برنامه اى بدون درك قوى از اینکه چرا برنامه به آن نیاز دارد، خوددارى کنید.

مراقب موجودى حساب خود 
باشید

بى خیال 
گوشى شوید 
و کمى
 زندگـــى کنید

مارتین کوپر مخترع تلفن همراه مى گوید نباید اینقدر 
خودمان را با گوشى ها مشغول کنیم. کمى هم باید از 

آن ها فاصله گرفت و زندگى کرد!
اگر از کودکان بپرسید چه کسى تلفن همراه را اختراع 
کرده، اکثر آن ها نام استیو جابز را میاورند. اما این قضیه 
را برایشان روشن کنید. جابز تلفن همراه را اختراع نکرد. 
او همچنین دستگاه پخش کننده MP۳ و کامپیوتر را هم 
اختراع نکرده است. او شاید نماد یک مدیرعامل شرکت 
فناورى جذاب با یک لباس یقه اسکى، شلوار 
جین و کتونى اسنیکر باشد، اما قطعًا 

مخترع تلفن همراه نیست.
مارتین کوپر، شــخصى است که 
پشت این پروژه حضور دارد و در 
ســال 1973 اولین تلفن همراه به 
 ۸۰۰۰X DynaTAC نام موتوروال
را اختراع کرد. کوپر که اکنون 
92 سال دارد، هفته گذشته 
با برنامه Breakfast شبکه 
بى بى ســى مصاحبه کرده 
که اتفاق جالبى در آن افتاده 

است.
در طول این مصاحبه، مجرى برنامه به کوپر مى گوید 
که روزانه 5 ساعت از تلفن همراه خود استفاده مى کند. 
کوپر در جواب او مى گوید  «واقعًا؟ تو واقعا 5 ساعت از 
روز خودت را وقف استفاده از گوشى مى کنید؟ کمى هم 
زندگى کن!». او سپس کســانى را که زمان زیادى از 
روز خود را صرف استفاده از گوشى مى کنند، مسخره 

مى کند.
مخترع تلفن همراه مى گوید کــه تنها 5 درصد از کل 
وقت خودش در طول روز را صرف استفاده از گوشى ها 
مى کند. اما عموم مردم اینگونه نیســتند. بر اســاس 
مطالعه اى که Statista سال گذشــته انجام داد، 46 
درصد آمریکایى ها در پاسخ به یک نظرسنجى گفته اند 
که 5 تا 6 ســاعت وقت خود در روز را با گوشــى خود 
سرگرم هستند. 11 درصد دیگر هم 7 ساعت یا بیشتر از 

گوشى خود در طول روز استفاده مى کنند.
زمانى که کوپر در شــرکت موتوروال مشغول کار بود، 
ایده ساخت یک تلفن همراه در ذهن او شکل گرفت. او 
مخالف ایده تلفن داخل ماشین بود، به خصوص قسمتى 
از آن که حتمًا باید در ماشین از آن استفاده مى کردید. 
به همین خاطر او به این فکر افتاد تلفنى را بســازد که 
مصرف کننده بتواند آن را خارج از ماشین برده و در هر 

کجا بتواند با خودش حمل کند. او مى خواست گوشى ها 
به قدرى کوچک شوند که در داخل جیب کاربر هم جا 
شوند، اما در عین حال به اندازه کافى بزرگ باشند که 
بین گوش و دهان کاربر قرار بگیرند تا بتواند با استفاده 

از آن ها بدون مشکل مکالمه کند.
کوپر همچنین مى خواســت هر کسى شــماره تلفن 
شخصى خودش را داشته باشد که در نهایت این اتفاق 
رخ داد. کوپر این را بزرگ ترین دستاورد خودش مى داند. 
پیش از این شــماره ها فقط روى تلفنى که روى میز، 

داخل منزل یا در اتومبیل بود جواب مى دادند.

اولین موبایل تجــارى فقط 25 دقیقه 
شارژدهى داشت

موتوروال بــه قدرى از ایــده کوپر خوشــش آمد که 
میلیون ها دالر خرج توســعه یک گوشى موبایل کرد 
و در این راه از فناورى اســتفاده کرد که پیشــتر براى 
ساخت بى سیم پلیس از آن استفاده کرده بود. موتوروال 
در عرض 3 ماه توانست یک گوشــى همراه تجارى 
را بســازد. کوپر در ســوم آوریل 1973 آن را جلوى 
خبرنگاران آورد و یک تماس آزمایشــى با آن گرفت. 
 ،AT&T او در این تماس به مهنــدس ارزش کمپانى
جوئل انگل زنگ زد. متــن اولین مکالمه تاریخ با یک 

تلفن همراه به این شــکل بود: «جوئل، این 
مارتى است. من از یک تلفن با 

تو تماس مى گیرم. یک تلفن دستى قابل حمل واقعى».

موتــوروال ۸۰۰۰X DynaTAC  ، اولیــن 
موبایل جهان

گوشى موتوروال ۸۰۰۰X DynaTAC به مدت 10 سال 
براى عموم کاربران عرضه نشد. وقتى هم که عرضه 
شد قیمت سرسام آور 3995 دالرى داشت که بدون در 
نظر گرفتن تورم آن زمان، هم قیمت دو گوشى گلکسى 
زد فولد 3 سامسونگ اســت. وزن این گوشى 1 کیلو و 
300 گرم بود و 10 اینچ هم طول داشــت. باترى این 
گوشى 25 دقیقه شارژ نگه مى داشت و براى شارژ به 10 

ساعت زمان نیاز داشت.
اختراع کوپر با قیمتى در حــدود 4 هزار دالر، موفقیت 
بزرگى را به همراه داشت؛ به خصوص براى تاجران وال 
استریت، بازرگانان و هر کسى که شغلش مجاب مى کرد 

در طول روز دائماً ارتباط تلفنى برقرار کند.

اخیرا بدافزارى توسعه یافته که به سرعت به یکى از اجزاء کلیدى 
در تقویت حمالت باج افزارى تبدیل شده است.

 بدافزار بامبل بى (Bumblebee) توسط محققان امنیت سایبرى 
در Symantec مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اســت که آن را 
 Quantum و Conti Mountlocker به عملیات باج افزار از جمله

مرتبط کرده اند. 
وب ســایت زدنت اعالم کرد که ویشــال کمبل، مهندس اصلى 
تجزیه و تحلیل تهدید در تیم تهدید سیمانتک، گفت: پیوندهاى 
بامبل بى بــه تعــدادى از عملیــات باج افزارهــاى پرمخاطب 
نشان مى دهد که اکنون در مرکز اکوسیستم جرایم سایبرى قرار 

دارد.
حمله اخیرى که به کوانتوم انجام شــد، چگونگى اســتفاده از 

بامبل بى توســط مجرمان ســایبرى براى ارائه باج افزار را 
روشن مى کند. حمله با یک ایمیل فیشینگ حاوى یک 

فایل iSO آغاز مى شــود که بارگذار بامبل بى 
را پنهان مى کند و در صورت باز شــدن 

پیوست، آن را روى دستگاه قربانى 

اجرا مى کند.
بامبل بى یک در پشــتى روى رایانه شخصى 

مهاجمان را فراهم مى کند و آنها را قادر مى سازد 
تا کنترل عملیات و اجراى دستورات را به دست گیرند. 

از اینجا، مهاجمان براى کنترل بیشــتر و توانایى جمع آورى 
اطالعات بیشتر از دستگاه که مى تواند به انجام حمله کمک کند، 

Cobalt Strike را روى سیستم اجرا مى کنند.

 پس از این، بامبل بى بار باج افزار کوانتومى را رها مى کند و فایل ها 
را روى دستگاه قربانى رمزگذارى مى کند.

تکنیک هاى مشابهى در کمپین هاى گروه هاى باج افزار Conti و 
Mountlocker استفاده شده و محققان معتقدند که بامبل بى جاى 

درهاى پشتى را گرفته است. 
کمبل مى گوید: بامبل بى ممکن اســت به عنــوان یک جایگزین 
براى Trickbot و BazarLoader معرفى شــده باشد، زیرا بین 
فعالیت هاى اخیر مربوط به بامبل بى و حمالت قدیمى تر مرتبط با 

این لودرها همپوشانى وجود دارد.
فیشینگ موضوع رایجى است که در 

کمپین هاى باج افزار اجرا مى شود. در موردى که محققان توضیح 
دادند، بدافزار از طریق یک ایمیل فیشــینگ تحویل داده شد، اما 
باندهاى باج افزار از حمالت فیشــینگ نیز براى سرقت نام هاى 
کاربرى و رمز عبور، به ویژه برنامه ها و سرویس هاى مبتنى بر ابر 

استفاده مى کنند.
در حالى که باج افزار هنوز یک مسئله مهم امنیت سایبرى است، 
اقداماتى وجود دارد که مى توان براى جلوگیرى از حمالت انجام 

داد.
 این موارد شــامل اســتفاده از احراز هویت چندعاملى در سراسر 
حســاب ها براى کمک به جلوگیرى از دسترســى مهاجمان به 
شــبکه ها و همچنین اســتفاده ســریع وصله هاى امنیتى براى 
جلوگیرى از سوءاســتفاده مجرمان سایبرى از آسیب پذیرى هاى 

شناخته شده است.
همچنین براى کسب وکارها مهم است که شبکه هاى خود 
را براى فعالیت هاى بالقوه غیرعادى رصد کنند، زیرا این 
امر مى تواند نشانه اى از اشــتباه بودن چیزى باشد 
و تیم هــاى امنیت اطالعــات مى توانند براى 

جلوگیرى از حملــه باج افزار کامل 
اقدام کنند. 

در ایــن زمینه کمبل گفت: هر ســازمانى که 
یک عفونــت بامبل بى را در شــبکه خود کشــف کند، 
باید با این حادثــه با اولویت باالیى برخــورد کند، زیرا این
 بدافزار مى تواند مســیرى براى چندین تهدید خطرناك 

باج افزار باشد.

 URL آپدیت جدید مرورگرفایرفاکس ردیاب هاى
را به طور خودکار حذف مى کند تا حریم خصوصى 

کاربر را ارتقا دهد.
مرورگر موزیال فایرفاکس جایگزینى براى مرورگر 
کروم گوگل به حســاب مى آیــد. فایرفاکس نیز 
ویژگى هاى مشابه کروم را براى کاربران عرضه 

کرده است.
اما در این اواخر فایرفاکس سعى دارد به جاى آنکه 
به جایگزینى براى کروم تبدیل شود، یک مرورگر 
برتر باشــد. براى این منظور شرکت موزیال روى 
قابلیت هاى حفظ حریــم خصوصى کاربر تمرکز 
کرده است. در همین راستا با آپدیت «فایرفاکس 
v۱۰۲» جدیدترین قابلیــت مرورگر در این زمینه 
 URL ارائه شده که به طور خودکار ردیاب ها را از

وب سایت ها حذف مى کند.
براى توضیح بیشــتر باید خاطر نشــان کرد که 
شرکت هایى مانند فیس بوك، مارکتو، هاب استاپ 
و غیره از پارامترهاى جستجوى URL مخصوصى 
براى ردیابى کلیک کاربران روى لینک ها استفاده 

مى کنند.
این URL هاى خاص به طــور کل براى ردیابى 
فعالیت کاربر در وب ســاخته شــده اند. مرورگر 
فایرفاکس در آپدیت جدید یــک URL  کوتاه تر 
در اختیار کاربر قرار مى دهد که تمام URL هاى 

ردیابى دیگر را مسدود مى کند.
این ویژگــى پارامترهاى مختلف جســتجویى را 
حذف مى کند که شــرکت هاى ذکر شــده، به 
کار مى گیرند.براى فعال ســازى قابلیت مذکور 
کافى اســت کاربر مرورگر فایرفاکــس را باز کند 
به بخش تنظیمات برود و روى قســمت «حریم 
خصوصى و امنیت» کلیک کند، ســپس ویژگى 
«حفاظت ردیابى پیشرفته» را به «حفاظت ردیابى 
ســختگیرانه» تغییر دهد.باید به یک نکته اشاره 
کرد که این ویژگى فقط زمانى کار مى کند که در 
وضعیت نرمال از مرورگر استفاده شود و در حالت

 Private نباشد.

تغییر منظم رمز هاى عبور، به ایمن 
نگه داشتن حساب در برابر هکر ها و 
سایر حمالت مخرب کمک مى کند.

مهم اســت که رمز عبــور را در مقابل افــراد خارجى که 
مى توانند به صورت غیرمجاز به رمز عبور واى فاى شــما 

کنند و از آن سوءاســتفاده کنند، ایمن نگه دارید. این ممکن دسترسى پیدا 
است شامل: سرقت اتصال به اینترنت، تغییر تنظیمات، تغییر رمز عبور شبکه 

یا هدایت مرورگر به سایت هاى بدافزار باشد.
1. یک رمز عبور منحصر به فرد و دشوار براى حدس زدن انتخاب کنید.

2. هرگز از رمز عبور یکسان استفاده نکنید.3. از گذرواژه هاى عمومى مانند 
تاریخ تولد، نام همســر، نام حیوان خانگى و گذرواژه هاى آسان حدس زنى 
مانند: 123456 اســتفاده نکنید.4. رمز عبور، طوالنى تر ایمن تر. اطمینان 
حاصل کنید که رمز عبور شــما حداقل داراى 12 کاراکتر است که حروف 
عددى و داراى کاراکتر هاى خاص اســت.5. مطمئن شــوید که رمز هاى 
عبور شما به یاد ماندنى هســتند تا بتوانید در یک چشم به هم زدن آن ها را 

به خاطر بیاورید.

شناسـایى
 یکى از اجزاى تقویت کننده 

حمالت باج افزارى

این گونه رمز عبور قوى
 براى واى فاى ایجاد کنید

فایرفاکس از
 ردیابى URL کاربران 

جلوگیرى مى کند
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بامبل بى بــه تعــدادى از عملیــات باج افزارهــاى پرمخاطب 
نشان مى دهد که اکنون در مرکز اکوسیستم جرایم سایبرى قرار 

دارد.
حمله اخیرى که به کوانتوم انجام شــد، چگونگى اســتفاده از

بامبل بى توســط مجرمان ســایبرى براى ارائه باج افزار را
روشنمى کند. حمله با یک ایمیل فیشینگ حاوى یک

Oفایل iSO آغاز مى شــود که بارگذار بامبل بى 

را پنهان مى کند و در صورت باز شــدن 
ىىىىانى پیوست، آن را روى دستگاه قرب

اجرا مى کند.
رایانه شخصى روى بامبلبى یک در پشــتى

مهاجمان را فراهم مى کند و آنها را قادر مى سازد 
تا کنترل عملیات و اجراى دستورات را به دست گیرند. 

از اینجا، مهاجمان براى کنترل بیشــتر و توانایى جمع آورى 
اطالعات بیشتر از دستگاه که مى تواند به انجام حمله کمک کند، 

Cobalt Strike را روى سیستم اجرا مى کنند.

این لودرها همپوشانى وجود دارد.
فیشینگ موضوع رایجى است که در 

 این موارد شــامل اســتفاده از احراز هویت چندعاملى در سراسر 
حســاب ها براى کمک به جلوگیرى از دسترســى مهاجمان به 
شــبکه ها و همچنین اســتفاده ســریع وصله هاى امنیتى براى 
جلوگیرى از سوءاســتفاده مجرمان سایبرى از آسیب پذیرى هاى 

شناخته شده است.
است که شبکه هاى خود براى کسب وکارها مهم همچنین

را براى فعالیت هاى بالقوه غیرعادى رصد کنند، زیرا این 
امر مى تواند نشانه اى از اشــتباه بودن چیزى باشد 
تیم هــاى امنیتاطالعــات مى توانند براى و

جلوگیرى از حملــه باج افزار کامل 
اقدام کنند. 

در ایــن زمینه کمبل گفت: هر ســازمانى که 
یک عفونــت بامبل بى را در شــبکه خود کشــف کند، 
باید با این حادثــه با اولویت باالیى برخــورد کند، زیرا این
 بدافزار مى تواند مســیرى براى چندین تهدید خطرناك 

باج افزار باشد.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

اگر قصد خرید لپ تاپ را دارید، حتماً این 7 وسیله جانبى 
را هم در فهرست خرید خود قرار دهید تا بهترین تجربه 

استفاده از لپ تاپ خود را به دست بیاورید.
1. یک هارد اکسترنال

اگر حافظه داخلى لپ تاپ شما کم است، خریدن یک 
هارد اکسترنال واجب است. اول اینکه باعث خالى نگه 
داشــتن حافظه لپ تاپ در عین حال سبک بودن آن 
مى شود. دوم اینکه شــما از اطالعات خود در فضایى 
امن به دور از اینترنت نگهــدارى مى کنید که مى تواند 
امنیت آن ها را تضمین کــرده و از حمالت یک بدافزار 

در امان نگه دارد.
2. پد خنک کننده

لپ تاپ هاى ویندوزى بیشــتر از دستگاه هاى مک و 
لینوکس گرم مى شوند؛ به خصوص اگر در حال انجام 
پردازش ســخت یا بازى کردن باشید. گرما هم عاملى 
مؤثر روى عملکرد لپ تاپ شماست. به همین دلیل شما 
باید یک پد خنک کننده مخصوص را تهیه کرده و زیر 
لپ تاپ خود بگذارید تا دمــاى آن پایین آمده و اجزاى 

داخلى آن در دماى مطلوبى فعالیت کنند.
USB  3. هاب

اکثر لپ تاپ هاى ویندوزى طیف وسیعى از پورت ها را 
ارائه مى کنند، اما آن ها شاید براى کاربرانى که از لوازم 

جانبى متعددى استفاده مى کنند، کافى نباشد. اگر شما 
 USB  هم از این دسته از کاربران هستید، خرید یک هاب

بهترین انتخاب برایتان است.
یک هاب USB به یکى از پورت هــاى یو اس بى لپ 
تاپ شما وصل مى شود و اجازه مى دهد چندین دستگاه 
مختلف را به یک پورت وصل کنید. در واقع هاب، راهى 
براى افزایش غیرمستقیم تعداد پورت ها در لپ تاپ هایى 

است که پورت مورد نظر شما را ارائه نمى کنند.
4. وب کم HD اکسترنال

با رشــد فرهنگ کار در منزل و افزایش کنفرانس هاى 
ویدیویى، داشتن یک وب کم خوب و قابل مهم تر از هر 
زمان دیگرى شده است. وب کم هاى اکسترنال امکانات 
پیشرفته ترى مثل عمق میدان وسیع تر، کیفیت تصویر 
باالتر و تصاویرى روشن در محیط هاى تاریک را ارائه 
مى کنند که تمام این ها در مقایســه با وب کم خود لپ 

تاپ ها مزیت بزرگى محسوب مى شود.

5. لوازم جانبى براى محافظت از آسیب فیزیکى
تا زمانى که از لپ تاپ خود فقط در منزلتان استفاده کنید، 
به لوازم جانبى محافظتى نیازى نیست. اما اگر دائم در 
رفت و آمد هستید یا خیلى ســفر مى کنید، خرید لوازم 
جانبى مخصوص محافظت از دســتگاهتان ارزشش 

را دارد. استفاده از لوازم جانبى محافظتى مثل محافظ 
نمایشگر، بدنه یا کیبورد، این اطمینان را به شما مى دهد 
در صورت افتادن تصادفى لپ تاپ، آسیبى به آن وارد 

نمى شود.
6. ماوس و کیبورد جداگانه

براى داشــتن تجربه تایپ روان و خوب، داشتن یک 
کیبورد باکیفیت واجب است. همچنین اگر گیمر باشید، 
بدون یک ماوس گیمینگ باکیفیت نمى توانید از بازى 
کردن لذت ببرید. در عین حال یک پد مخصوص میز 
هم به شــما کمک مى کند کنترل بهترى روى ماوس 
خود داشته باشید و تکان خوردن روى میز باعث خراش 

افتادن روى کیبورد گران قیمتتان نشود.
7. لوازم تمیزکننده

لپ تاپ خود را به طور مرتب پاك کنید تا گرد و غبار به 
قطعات داخلى آن نفوذ نکند. ایــن نه تنها باعث بهبود 
عملکرد دستگاه شما مى شــود، بلکه پس از چند مدت 
استفاده، یک لپ تاپ خراب را روى دست شما نخواهد 

گذاشت.
 البته هنگام خرید اسپرى پاك کننده مطمئن شوید که 
آن در دراز مدت به صفحه نمایش لپ تاپ شما آسیب 
نمى زند. بنابراین حتمًا باید یک اســپرى مخصوص را 

تهیه کنید.

7 وسیله اى که بعد از خرید لپ تاپ به آن احتیاج دارید
شیائومى قصد دارد مرحله اول انتشار آپدیت اندروید 12 براى ردمى نوت 11 و ردمى نوت NFC 11 را براى تعداد محدودى از کاربران آغاز کند.

آپدیت SGCMIXM ۱۳٫۰٫۲٫۰ MIUI با حجم 2,7 گیگابایت به همراه پچ امنیتى ژوئن 2022 عرضه مى شود.
ردمى نوت 11 به صورت پیش فرض به رابط کاربرى MIUI 13 مجهز است؛  اما بر پایه اندروید 11 اجرا مى شود. در آپدیت جدید اندروید 12، 

بسیارى از ویژگى هاى قبلى بهینه سازى شده و در دسترس کاربر قرار مى گیرد.
شما مى توانید قسمت تنظیمات و جدیدترین به روزرسانى  هاى گوشى خود را بررسى کنید و ببینید که آیا واجد شرایط دریافت این نسخه 

هستید یا خیر. هنوز مشخص نیست که این آپدیت سیستم عامل در چه تاریخى به صورت عمومى منتشر مى شود.

آپدیت اندروید 12 براى ردمى نوت 11 منتشر شد
 آغاز کند.

2د 12، 

خه 

و
و کمى
 زندگــــــــــــــــــــــى کنید

فنافناورىج
با جججججججین و کتونى اسنیکر
ممخترع تلفن همراه نی
ممارتین کوپر، شــخ

پپششت این پروژه
3ســال 1973 اولی
ACموتوروال Cنام

را اختراع ک
92 سال
با برنا
بى ب
که

 کار بود، 
گرفت. او

ص قسمتى 
ى کردید. 
ــازد که 
و در هر  ه

ساخت بى سیم پلیس از آن استفاده کرده بود. موتوروال 
عرض 3 ماه توانست یک گوشــى همراه تجارى 3در
را جلوى ســوم آوریل 1973 آن کوپر در 3را بســازد.

با آن گرفت.  و یک تماس آزمایشــى خبرنگاران آورد
،AT&T، Tاو در این تماس به مهنــدس ارزش کمپانى

جوئلانگل زنگ زد. متــن اولین مکالمه تاریخ با یک
ننننننننننناین تلفن همراه به این شــکلبود: «جوئل،

تلفن با مارتى است. من از یک

فایرفاکس از

شهردارى رضوانشهر به اســتناد  بند 1مصوبه شــماره  430 مورخ 04/07/ 1401شوراى محترم اسالمى شهر 
رضوانشهر در نظر دارد تعد اد 4 پالك  مسکونى  واقع در رضوانشهر انتهاى خیابان سردارشهید احسان افشارى   
با قیمت پایه  کارشناسى  رسمى دادگسترى  موضوع ماده 13 آئین نامه مالى شهرداریها،  از طریق مزایده عمومى 
به فروش رساند. از عموم مردم دعوت میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهى از شرایط شرکت در مزایده 
و اخذ اوراق ، حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ     1401/05/12به واحد امور قراردادهاى این شهردارى مراجعه 
نمایند. این شهردارى در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و شرکت کنندگان باید نیم درصد مبلغ پایه را جهت 

شرکت درمزایده سپرده نمایند.
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آگهى مزایده (نوبت اول)

م.الف:1349955 رسول شجاعى زاده- شهردار رضوانشهر



سالمتسالمت 054362 سال نوزدهمچهارشنبه  22 تیر  ماه   1401

درمان هاى خانگى سریع 

روغن زیتون
روغن زیتون یکى از درمان هاى قدیمى 
براى بسیارى از مشکالت است که همه 
را متعجب مى کند. روغن زیتون ســر را 
مرطوب مى کند و خشکى آزاردهنده آن 

را کاهش مى دهد.
مو هاى خــود را مرطــوب کنید و روغن 
زیتون را روى پوست سر بمالید. مو هاى 
خود را با حوله مرطوب بپیچید و بگذارید 
روغن کار خودش را انجام دهد. پوست 
سر را بشویید و کم کم تغییر را در پوست 

سر و موى خود احساس کنید.

ى خانگى سریع 

شوره ســر براى
خیلى از ما فکر مى کنیم هر نوع روغنى که به سرمان بزنیم باعث کاهش شوره سر مى شود! اما در اشتباه هستیم و روغن در بسیارى 

از مواقع شوره سر ما را افزایش مى دهد.
سرمان به خارش مى افتد و فقط باعث مى شود شوره در مدت بیشترى روى سر ما جا خوش کند! بهتر است درمان هاى صحیح شوره 

سر را بشناسیم و در خانه از آن خالص شویم.
همه ما از دوش گرفتن با آب داغ لذت مى بریم. بعد از یک روز طوالنى، هیچ چیز مانند یک دوش آب گرم لذت بخش نیست. اما باید 

توجه کنید که یکى از عوامل اصلى شوره سر، عالوه بر روغن هاى اضافى، آب داغ است.
پوست سر ما در مقابل آب داغ خشک مى شود و بهتر است با آب ولرم یا سرد موى خود را بشوییم. اما تمام این ها هم راهکار نهایى 
حل شوره در نیست و در همین شرایط هم بسیارى از ما شوره سر را تجربه مى کنیم. راه هاى درمان خانگى را امتحان کنید و از آن 

خالص شوید.

جوش شیرین
جوش شیرین مانند یک الیه بردار عمل مى کند و بدون آنکه پوست سر ما را 
تحریک کند، باعث از بین رفتن سلول هاى مرده مى شود. الیه بردارى یک کار 
واجب براى اطمینان از این است که پوسته پوسته هایى که شوره سر را تشکیل 

مى دهند از بین رفته اند.
دکتر ســینگ مدیر مرکز پوســت دهلى نو مى گوید که جوش شــیرین با 
الیه بردارى و خاصیت ضدقارچى، پوســت را تســکین مى دهد و قرمزى و 

خارش را کاهش مى دهد.
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 بمالید. مو هاى 
بگذارید  د و
پوست
ت

جو
تح
واج
مى
دکت
الی

روغن
براى
را متع
مرطو
را کاه

مو هاى
زیتون
خود

روغن
سر ر
سر و

یه بردارى و خاصیت ضدقارچى، پوســت را تســکین مى دهد و قرمزى و
رش را کاهش مى دهد.

الی
خار

لیمو
فشردن لیمو یکى از شگفت انگیزترین دارو هاى خانگى 
شوره سر است. لیمو پ هاش پوست سر را تنظیم مى کند 

و یک راه عالى براى درمان شوره سر است.
توجه داشــته باشــید که هیچگاه با آب داغ سر خود را 
نشویید. این کار هم از علت هاى شوره سر است. هر روز 
پوست سر خود را با دو قاشق غذاخورى آب لیمو ماساژ 

دهید تا نتیجه آن شما را راضى کند.

سرکه
ایده شستشوى سر با سرکه ممکن اســت جالب به نظر نرسد، اما در واقع باعث 
شگفتى مى شود. فقط مو هاى خود را با سرکه و آب گرم بشویید و نتیجه جادویى 

را مالحظه کنید.
سرکه پوست هاى اضافى را از بین مى برد و همچنین خارش را بسیار کم مى کند. 

سرکه از قارچ کش هاى طبیعى بسیار قوى براى شوره سر به شمار مى رود.

روغن درخت چاى
تمام دارو هاى ضدآکنــه و ضدقارج به دلیــل قدرتى که روغن درخت چــاى در مبارزه با 

عفونت هاى قارچى و باکتریایى دارد، به اینکه از روغن درخت چاى در 
ترکیباتشان وجود دارد مى بالند.

یک قطره یا دو قطره از آن را به شامپوى خود اضافه کنید و به صورت 
عادى همیشگى بشــویید. متوجه نتایج آن به سادگى در خانه خود 

خواهید شد.

پنیر
گرچه کمى عجیب و غریب به نظر مى رســد، اما پنیر ترش مى تواند 
داروى خانگى شوره سر باشــد. ماهیت اسیدى پنیر هاى شور نه تنها 

شوره سر را رفع مى کند، بله ظاهر براق و صافى به مو مى دهد.
پنیر تخمیر شده را روى پوست ســر بمالید و پس از یک ساعت آن را 

بشویید و از نتیجه آن راضى و خشنود شوید.

شنبلیله
تخم شنبلیله یک راه حل براى همه است، حتى کسانى که مشکل ریزش 
مو دارند. دانه شنبلیله را یک شب خیس کنید و صبح آن را به حالت خمیرى 
درآورید و روى پوست سر بمالید. این کار را دو بار در هفته و به مدت سه 

هفته تکرار کنید و متوجه تغییر شوید.

آلوئه ورا
آلوئه ورا هم پوست را مالیم و مرطوب مى کند و هم خاصیت 
ضدقارچى و ضدباکتریایى دارد. بهتر است از خود گیاه 

آلوئه ورا استفاده کنید.
مایعى شفاف و با قوام که روى پوست سر مى مالید 
و بعد از آن با شامپوى مالیم یا ضدشوره آن را 
شستشو مى دهید. این گیاه هم پوست را از 
خشکى نجات مى دهد و هم التهاب ها 

را تسکین مى دهد.

خداحــافظ 
استرس

یک متخصص تغذیه گفت: خیار یک میوه کم کالرى و به ویژه سرشار  
ازآب که به مقابله با اضطراب و استرس کمک زیادى کرده و به مقابله با 

احتباس آب و ورم نیز کمک مى کند و خواص ضدالتهابى دارد.
سهیل نجاتى، با اشاره به این که خیار یکى از شناخته شده ترین میوه ها 
در سرتاســر جهان و از خانواده هندوانه است، اظهار کرد: با وجود اینکه 
سال هاســت از این میوه در تهیه انواع ســاالدها و حتى غذاها استفاده 
مى شــود باید بدانید که در تهیه محصوالت دارویى نیز مورد اســتفاده 

قرار مى گیرد چون ارزش غذایى باال و فواید زیادى براى سالمتى دارد.
وى با اشاره به این که خیار از 90 تا 95 درصد آب تشکیل شده و میزان 
کالرى آن بســیار پایین اســت، عنوان کرد: عالوه برایــن خیار داراى 
ویتامین هاى K، B، مس، پتاسیم،  C و منگنز است، به همین دلیل نیز به 
ارتقاء سالمت و جلوگیرى از بروز مشکالت ناشى از کمبود مواد مغذى 

کمک مى کند.
نجاتى با اشاره به این که بدون شک خیار یک دارو نیست اما مى توان از 
آن به عنوان مکمل در کنار درمان هاى رایج استرس استفاده کرد، افزود: 
مصرف خیار مى تواند اثرات نامطلوب استرس را کاهش دهد چون حاوى 
میزان زیادى ویتامین هاى گروه B ازجملــه ویتامین B۵ ،B۱ و B۷  یا 
همان بیوتین است، نتایج پژوهش ها نشان مى دهد که ویتامین هاى ب 
کمپلکس براى کاهش اضطراب و اثرات منفى جسمى و روانى ناشى از 

آن کمک مى کند.
این متخصص تغذیه تصریح کرد: نتایج پژوهشى که توسط دانشگاه پلى 
تکنیک کاتالونیا انجام شده نشان مى دهد خیار حاوى فالوونوئیدهاى 
ضدالتهاب است که مى توانند نقش بسیار مهمى در سالمت مغز ایفا کنند، 
به همین دلیل خیار به عنوان یک ماده غذایى مناسب براى بهبود حافظه 
به حساب مى آید و مى تواند از ســلول هاى عصبى در برابر آسیب هاى 

مربوط به افزایش سن حفاظت کند.
وى ادامه داد: همچنین خیار به دلیــل دارا بودن ماده اى به نام تیروزین 

انتظار مى رود دختران و پسران ژاپنى، بدون 
ابتال به هیچ نوع بیمارى یا معلولیت، 
تا 73 ســال عمر کنند. بر اساس 
مطالعات اخیر مجله النست، نرخ 

امید به زندگى در این کشور به طور 
کلى 82 سال، تخمین زده شده است.

در مقایسه با دیگر کشــور هاى توسعه 
یافته، مردم ژاپن، به طور متوسط کالرى 

کمترى در طــول روز دریافــت مى کنند و 
الگو هاى تغذیه اى و سبک زندگى آن ها بر این 

اصل استوار اســت: مصرف ماهى و سبزیجات 
بیشتر، مصرف گوشــت و لبنیات کمتر، دریافت 

دسر هاى کمتر در اندازه هاى معقول تر.
در اینجا 6 اصل بزرگى که ژاپنى ها به کودکانشان یاد 

مى دهند تا طول عمر بیشتر و سالم ترى را تجربه کنند، 
بیشتر معرفى شده است:

تغذیه بر پایه ماهى، سویا، سبزیجات و میوه ها
تقریبا 10 درصد از ســرانه مصرف ماهى ها و آبزیان جهــان متعلق به 
ژاپنى هاست. در حالیکه ژاپنى ها تنها 2 درصد از جمعیت جهان را تشکیل 
مى دهند. ژاپنى ها ماهى را کباب شده یا با روغن کانوال در زمان بسیار کوتاه 

و به مقدار اندك طبخ مى کنند.
 تحقیقات نشان مى دهد ژاپنى ها، 5 بار بیشتر از آمریکایى ها سبزیجات 
چلیپایى (کلــم بروکلى، کلم پیچ، گل کلم و جوانه ســبزیجات) مصرف 

مى کنند.
مردم این کشــور حــدود 50 گــرم در روز، ســویا مصــرف مى کنند.

 خواص ضد سرطانى این دانه در بســیارى از سرطانها، خصوصا سرطان 
سینه سالهاست که اثبات شده اســت. یک اصل مهم دیگر این است که 
کودکان در مدرسه، تحت برنامه هاى آموزشى تغذیه و پخت و پز غذا هاى 
سالم قرار مى گیرند و این براى آن ها یک مهارت اجتماعى است. در کنار 
مصرف طیف وسیعى از غذا هاى ســالم از جمله میوه ها و سبزیجات در 
مدرسه، کودکان و نوجوانان در این کشور اغلب وعده هاى غذایى اصلى 

خود را همراه با خانواده، به عنوان یک آیین صرف مى کنند.

مى تواند به کاهش وضعیت افســردگى کمک کند، با وجود اینکه بروز 
حالت مسمومیت با مصرف بیش از حد فالوونوئیدها بسیار نادر است اما 
با این حال توصیه مى شود که مصرف مواد غذایى حاوى این ماده را به 

صورت متعادل در چهارچوب یک تغذیه سالم و کامل بگنجانید.
نجاتى با اشــاره به این که بخش اعظم این میوه از آب تشــکیل شده 
اما یکى از میوه هاى سرشــار از آنتى اکســیدان ها ماننــد پلى فنول ها 
محسوب مى شــود، بیان کرد: این آنتى اکســیدان ها ارتباط زیادى با 
کاهش خطر ابتال به سرطان ســینه، رحم، تخمدان و پروستات دارند، 
عالوه براین نتایج پژوهش ها نشان مى دهد که میزان باالى ترکیباتى 

مانند کوکوربیتاســین ها که در خیار به وفــور وجود دارد تأثیر 
ضدسرطانى بسیار باالیى دارند.

این متخصص تغذیه عنوان کــرد: میزان باالى آب 
موجود در خیار به کاهــش حالت احتباس آب در بدن 

کمک مى کند، عالوه براین عصاره خیار 
به کاهش واکنش هــاى التهابى بدن 
کمک مى کنــد چون قادر اســت 
فعالیــت آنزیم هــاى التهــاب زا را 

متوقف کند.
وى ادامه داد: خیار حــاوى میزان 

زیــادى آنتى اکســیدان ها به ویــژه 
ویتامین C و بتاکاروتن است که نقش 

مهمى در افزایــش واکنش هاى ایمنى بدن 
دارد، همچنین حاوى میزان زیادى مواد فالوونوئیدى ازجمله کرستین، 
لوتئین و غیره اســت که مى توانند نقش مهمى در پیشــگیرى از بروز 
بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى هاى دستگاه قلبى عروقى داشته باشند.
نجاتى با اشــاره به این که بوى بد دهان به دلیل وجــود باکترى هایى 
است که روى دندان ها و لثه تجمع مى کنند، تصریح کرد: با وجود اینکه 
بررسى هاى علمى زیادى در این زمینه صورت نگرفته اما باید بدانید که 
خیار به مقابله با باکترى هاى مسئول بوى بد دهان کمک زیادى مى کند، 
مصرف خیار مى تواند باعث خنثى کردن گرماى بیش از اندازه داخل معده 

انتخاب مواد غذایى با کالرى کمتر
ظروف ســاده و پیاله هاى کوچک، با غذا هاى کــم کالرى و تزئین 
هنرمندانه. ژاپنى ها معتقدند: وقتى به این تزئین نقاشى گونه نگاه مى کنید، 
مغز بخشى از دریافت هاى دیدارى را به حســاب دریافت هاى گوارشى 
محاســبه خواهد کرد. برخى باور هاى فرهنگى ژاپنى ها هم در این کم 
خوردن موثر است مثال ژاپنى ها پیاله شــان را لبریز از غذا نمى کنند، غذا 
را بر پایه ماهیت طبیعى اش تزئین مى کنند نه ظروف و اجسام روى میز. 
ضمن این که به طور مرتب کودکانشان را تشویق مى کنند وقتى 80 درصد 
احساس سیرى مى کنند، دست از خوردن بکشــند. لذت بردن از میوه و 
سبزیجات، غالت کامل و ماهى که تراکم کالرى آن ها پایین تر است، و 
حذف غذا ها و اقالمى که قند ســفید به آن ها اضافه شده، در دستور رژیم 

غذایى ژاپنى ها قرار داده شده است.

تمرین خویشتندارى
منظور از خویشتن دارى، محدودیت هاى غذایى شدید در میان ژاپنى ها 
نیست بلکه کودکان تشــویق مى شــوند تنقالت و غذا ها را به میزان و 
فرکانس مناسب دریافت کنند. جالب است بدانید تنها 3 درصد مردم ژاپن 
چاق هستند. تحقیقات نشان مى دهد با پرهیز از چیس، اسنک، شکالت 

شــود که یکى از عوامل اصلى 
بروز بوى بد دهان است.

این متخصص تغذیــه بیان کرد: 
خیار حاوى میزان زیادى از دو ماده 

مفید براى هضم غــذا یعنى آب و فیبر 
است، به این ترتیب خوردن خیار به مقابله 

با اســید معده، یبوســت و تمام مشکالت 
مربوط به لوله گوارش کمک زیادى مى کند.

وى با اشــاره به این که افرادى کــه به دنبال 
کاهش وزن هستند مى توانند به خیار اعتماد 

کنند، تصریــح کرد: مصــرف این میوه 
در چهارچوب یک رژیم غذایى ســالم و 

متعادل مى تواند به کاهش وزن کمک کند، 
چون حاوى مواد مغذى و آب زیادى است.

این متخصص تغذیه افــزود: کالرى اندك خیار 
و در عین حال میزان بــاالى آب و فیبرهاى 

موجود در آن به ایجاد احســاس سیرى 
طوالنى مدت کمک کرده و در نتیجه 

براى کنترل میل به خوردن فوق العاده 
است، عالوه براین خیار باعث پاکسازى 
بــدن و کمــک به هضــم غذا مى شــود 
و مواد زائــدى که در بدن تجمع کــرده و مانع از 

چربى سوزى مى شوند را دفع مى کند.
وى ادامه داد: میزان قابل توجه پتاســیمى که در خیار وجود دارد 
به کاهش فشار خون باال کمک مى کند، حتمًا مى دانید که فشار 
خون باال یکى از عوامل بروز مشکالت قلبى عروقى است و براى 
اینکه ارگان هاى بدن به خوبى به وظایف خود عمل کنند باید تعادل 

پتاسیم در داخل و خارج از سلول ها حفظ شود.
نجاتى با اشاره به این که پتاسیم یک الکترولیت ضرورى براى بدن 
است زیرا براى کنترل انتقال تکانه هاى عصبى، انقباض عضالنى 

و عملکرد قلب با ســدیم تعامل دارد، عنوان کرد: باید گفت خیار فواید 
زیادى براى سالمتى قلب و به طور کلى بدن دارد و مصرف آن مى تواند 

براى برطرف کردن مشکالت زیادى کمک کند.

و کلوچه هاى مختلف و جایگزینى با میوه ها و سبزیجات مى توان به 
راحتى تا 800 کالرى در روز کمتر دریافت کرد، بدون اینکه لطمه اى به 
لذت غذا خوردن وارد شود. کالرى دریافتى روزانه ژاپنى ها 25 درصد 

کمتر از سایر ملل است.

مصرف برنج قهوه اى
ژاپنى ها 6 برابر بیشتر از سایر ملل برنج مى خورند البته نه برنج 
سفید. برنج سبوس دار در رژیم غذایى ژاپنى، یک اصل مهم 
اســت در حالى که نان جایگاه خاصى ندارد. برنج را کم نمک و بدون 
روغن مى پزند. اینگونه مصرف برنج آن هــا را از چربى هاى ترانس، 
کلسترول و فشــار خون محافظت مى کند. ضمن اینکه سبوس برنج 

منبع سرشارى از ویتامین هاى گروه ب محسوب مى شود.

پیاده روى و تحرك کافى
سن شــروع فعالیت هاى فیزیکى منظم در ژاپن بســیار پایین است. 
بیــش از 98 درصد از کــودکان ژاپنى با توجه به آمار هاى ســازمان 
جهانى بهداشت، از همان ســنین مهد کودك یا مدرسه پیاده روى و 
یا دوچرخه ســوارى را آغاز مى کنند. در واقع بیشــتر کودکان در این 
کشــور روزانــه 60 دقیقــه فعالیت بدنى متوســط تا شــدید فقط

 براى رفتن به مدرسه دارند. یک اصل مهم دیگر این است که کودکان 
دستگاه هاى الکترونیکى خود را دو ساعت پیش از خواب شبانه خاموش 

مى کنند.

مصرف کم دسر ها
استفاده کردن از مواد قندى و دســر هاى فرآورى شده امر عادى 
در این کشور نیست. به جاى کیک، شیرینى ها، فرنى و… آن ها 
پرس هاى کوچک میوه تازه سرو مى کنند. گاهى نیز دسر هاى 

دیگر سرو مى شود، اما پرس هاى کوچک.

6 درس ژاپنى ها 
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بى خوابى بروید

فرد اشیاء تصادفى را که تصورشان ساده باشــد در ذهن مجسم مى کند. آن 
طور که او مى گوید این روش افکار شما را هم مى زند و از فکر به مسائلى که

 نمى گذارد خواب تان ببرد جلوگیرى مى کند.

بگذارید تخیلتان شما را به خواب ببرد
اگر براى استفاده از این اپ بى میل هستید، مى توانید خودتان به تنهایى 
از این روش اســتفاده کنید. بهترین راه براى این کار این است که به 
یک کلمه تصادفى و از لحاظ عاطفى خنثى که دست کم 5 حرف دارد 

فکر کنید. مثًال «خوابیــدن» و کلمه هایى را تصور 
کنید که با هر کدام از حرف هاى این کلمه شــروع 

مى شوند. مثًال:
خرگوش-وان-اســب-ببر-یخچال-

دستکش-نمکدان.
باید دقت کنید به کلماتى که عواطف منفى 
یا استرس زا در شــما ایجاد مى کنند فکر 
نکنید. و اگر به پایان کلمه رسیده اید اما هنوز 
خواب تان نبرده است همین روش را براى 

کلمه اى دیگر تکرار کنید.

استاد علوم شناختى در 
دانشگاه سایمون فریزر 
راه حلى آسان و سریع براى 
بى خوابى پیدا کرده که به کمک 
آن اشخاص مى توانند خواب راحتى 

داشته باشند.
این کــه آدم نتواند راحــت بخوابد، خیلى 
کالفه کننده است. و نظر به این که 30 الى 35 
درصد بزرگساالن عالئم بى  خوابى گونه را تجربه 
مى کند، مى توان نتیجه گرفت که این مشــکلى جدى و 

بسیار شایع است. 

بُر زدن شناختى
دکتر بودوآن نام این روش را «بُر زدن شناختى» گذاشته است. در این روش 

شان مى دهد که میزان باالى ترکیباتى 
ریرثیرثیرثیرریرثیریرثیرثیر  خیار به وفــور وجود دارد تأ

ـرد: میزان باالى آب 
ت احتباس آب در بدن
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ب زا راا
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که نقش 

وى با اشــاره به این که افرا
کککککاکاکاکاکاکاهکاهش وزن هستند مى ت
کککنکنکنند، تصریــح کر
در چهارچوب یک
متعادل مى تواند به
چچون حاوى مواد مغ
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 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیئت هــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.راى 
شماره 1150مورخه 1401/02/19 آقاى اکبر موسویان فرزند سید مصطفى نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 89/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 9  فرعى از 1278  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد 
. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/7 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/4/22 - 1341663/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /4/125

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

شــماره: 140160302016000305 – تاریــخ: 1401/04/04 برابــر راى شــماره 
140160302016000243- 1401/03/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى سیدعلى اکبر حسینى فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه 16 
صادره تیران در یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 1452,35 مترمربع پالك فرعى 2448 
فرعى از دو اصلى اسفیدواجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى حاج 
میرزا على فانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مرا تب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/07 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/04/22- م الف: 1341893-رئیس ثبت اسناد و امالك تیران – سید 

محمدحسن مصطفوى /4/127

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

راى شــماره 140160302026003126 مورخ 1401/02/25 هیات یــک مالکیت آقاى امیر 
آقا نصیرى به شناســنامه شــماره 1011 کدملى 1159445273 صادره مرکزى فرزند غفار در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 130,60 مترمربع پالك شــماره از 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت اشرف مسعود صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخه 1324/08/29 دفتر 67 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور  سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 

1341776 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /4/129

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

راى شماره 14016030202603081 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت آقاى رحیم حبیبى 
به شناسنامه شماره 105 کدملى 1159953910 صادره داران فرزند کریم بصورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 92,42 مترمربع از پالك شماره 46 فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمد 

پاکفر موضوع سند انتقال شماره 37819 مورخ 72/01/15 دفتر 83 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور  سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 

1341718 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/131

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

راى شماره 140160302026003627 مورخ 1401/03/07 هیات دوم لذا مالکیت خانم رضوان 
جان نثارى الدانى به شناسنامه شــماره 37 کدملى 1290607931 صادره خمینى شهر فرزند 
ابوالقاسم در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29,60 مترمربع پالك شماره 151 فرعى از 452 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به 
موجب سند شماره 28857 مورخ 95/11/19 دفترخانه 180 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى 

شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 

1342508 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/134

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 1401160302006002523- تاریخ: 1401/04/02 برابر راى شماره 2523 مورخ 
1401/04/02 به شماره کالسه 0111 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم الهه پاك نژاد به شناسنامه 
شــماره 9884 کدملى 1142323617 صادره فرزند محمدتقى در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه در حال ساخت به استثناى ثمیه اعیانى به مساحت 210,31 مترمربع پالك ش ماره 
167 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شهریه موجب 
سند شماره 243484 مورخ 1399/5/23 دفترخانه 73 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 اعتراض داشه 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 2523 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 0111 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم 
محمدکاظم حاجى حیدرى به شناسنامه شــماره 24060 کدملى 1140232207 صادره فرزند 

رمضانعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به استثناى ثمیه اعیانى 
به مساحت 210,31 مترمربع پالك شماره 167 فرعى از 116 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 243484 مورخ 1399/5/23 دفترخانه 73 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/04/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22- م الف: 1341586 – 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 /4/136

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

راى شــماره 140160302026004628 مورخ 1401/03/28 هیات یک ابوالفضل بهمنى به 
شناســنامه شــماره 3491 کدملى 0386485267 صادره قم فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 294,42 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند انتقالى شماره 125557 مورخ 

1399/07/08 دفتر 94 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور  سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 

1342557 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/138

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002074- تاریخ: 1401/02/19 برابر راى شــماره 2074 مورخ 
1401/03/19 به شماره کالسه 2191 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم هادى عسگرى دستگردى 
به شناسنامه شماره 488 کدملى 1142499200 صادره فرزند احمد در 20 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 290,67 مترمربع پالك شماره 1918 و 2012 فرعى از 75 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 371 دفتر 421 
و وکالتنامه شــماره 154949 مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و وکالت شــماره 142259 مورخ 
84/11/8 دفتر 73 و وکالت شــماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 73 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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 2076 مورخ 1401/03/19 به شماره کالســه 2193 تصرفات مالکانه آقاى/ 
خانم مهدى عسگرى دستگردى به شناسنامه شماره 84 کدملى 1142499200 صادره فرزند 
احمد در 20 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع پالك 
شماره 1918 و 2012 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب صفحه 371 دفتر 421 و وکالتنامه شــماره 154949 مورخ 1383/10/12 دفتر 73 و 
وکالت شماره 142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شماره 211042 مورخ 91/2/21 دفتر 
73 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 اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شماره 2075 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 2192 تصرفات مالکانه آقاى/ خانم 
پریسا عظیمى دستگردى به شناسنامه شــماره 1130278700 کدملى 1130278700 صادره 
فرزند محمدتقى در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع 
پالك شــماره 1918 و 2012 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 371 دفتر 421 و وکالتنامه شماره 154949 مورخ 1383/10/12 
دفتر 73 و وکالت شــماره 142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شــماره 211042 مورخ 
91/2/21 دفتر 73 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
برابر راى شماره 2073 مورخ 1401/03/19 به شماره کالسه 21901 تصرفات مالکانه آقاى/ 
خانم احترام باقرى دستگردى به شناسنامه شماره 1130003698 کدملى 1130003698 صادره 
فرزند عزیزاله در 16 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 290,67 مترمربع 
پالك شــماره 1918 و 2012 فرعى از 75 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 371 دفتر 421 و وکالتنامه شماره 154949 مورخ 1383/10/12 
دفتر 73 و وکالت شــماره 142259 مورخ 84/11/8 دفتر 73 و وکالت شــماره 211042 مورخ 
91/2/21 دفتر 73 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشه باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/04/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/22 - م الف: 1341989 – 
قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /4/140

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

راى شــماره 140160302026004583 مورخ 1401/03/28 هیات یــک مالکیت عبدالعلى 
جعفرپورهارونى به شناسنامه شــماره 1 کدملى 4621981668 صادره شهرکرد فرزند غریب 
على نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 93,56 مترمربع پالك شماره 27 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت رسمى حبیب اورنگى موضوع سند انتقال 80912 مورخه 1349,06,12 دفتر 2 اصفهان

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/04/22 - م الف: 

1341686 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/141 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2534 مورخ 1401/04/02 به شماره کالســه 0241 تصرفات مالکانه آقاى / 
خانم محبوبه سرتیپ به شناسنامه شماره 1195 کدملى 1141111543 صادره فرزند مرتضى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,85 مترمربع پالك شماره 34 فرعى از 
115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 524 صفحه 
383 و دفتر 231 صفحه 122 و دفتر 524 صفحه 380 و مالحظه  نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 2533 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 0240 تصرفات مالکانه آقاى / خانم 
سید جواد رضوى زاده به شناسنامه شماره 220 کدملى 1141668521 صادره فرزند سیدرضا در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265,85 مترمربع پالك شماره 34 فرعى از 
115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 524 صفحه 
383 و دفتر 231 صفحه 122 و دفتر 524 صفحه 380 و مالحظه  نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/05/06- م الف: 
1348520 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/4/266 

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 140160302026005066 مورخ 1401/04/02 هیات دو مالکیت آقاى/ خانم 
مظاهر رضائى به شناســنامه شــماره 126 کدملى 5759763751 صادره فرزند على نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144,70 مترمربع پالك شماره . فرعى از 15178 اصلى واقع 
در اصفهان از مالک رسمى محمد توسلى بموجب سند 12811- 1336/2/15 دفتر 65 اصفهان و 

تفویض وکالت 42336 – 1384/06/02 دفتر 89 اصفهان. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/06 - م الف: 1348989 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان – 

موسوى/4/268  

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

راى شــماره 140016030202605061 مورخ 1401/04/02 هیــات دو مالکیت آقاى/ خانم 
اکبر آتشى به شناسنامه شماره 42 کدملى 5110501203 صادره اصفهان فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه. به مساحت 236,55 مترمربع پالك شماره 61 فرعى از 99 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 
22012 سال 53/06/06 دفتر 68 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد.

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 

1349146 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/276 

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

 1. راى شماره 140160302026003561 مورخ 1401/03/05 هیات چهار مالکیت آقاى بابک 
والئى اصفهانى به شناسنامه شماره 7365 کدملى 0071147551 صادره تهران فرزند نعمت اله 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت تجارى مسکونى به مساحت 
241,58 مترمربع از پالك شماره 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت متقاضى موضوع سند انتقال 75670- 97/08/27 دفترخانه 89 اصفهان 
2. راى شماره 140160302026003560 مورخ 1401/03/05 هیات چهار مالکیت خانم زهرا 
خوش دوخت به شناسنامه شماره 2055 کدملى 0055050522 صادره تهران فرزند اکبر بصورت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت تجارى مسکونى به مساحت 241,58 
مترمربع از پالك شماره 15182 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان مالکیت متقاضى موضوع سند انتقال 75670- 97/08/27 دفترخانه 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 

1349055 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/270

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

راى شــماره 140160302026003517 مورخ 1401/03/04 هیات دو مالکیت آقاى علیرضا 
خدابخشى جلفائى به شناسنامه شماره 230 کدملى 1291093168 صادره اصفهان فرزند مهدى 
در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 43,87 مترمربع پالك شماره 548 فرعى از 452 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 
شماره 38664 مورخ 1392/11/14 دفترخانه 131 گلدشت نجف آباد به متقاضى انتقال قطعى 

شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/06 - م الف: 1349131 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان – 

موسوى/4/274

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

راى شــماره 140160302026015808 مورخ 1401/12/09 دو مالکیت آقاى حسن مهدیان 
به شناسنامه شــماره 12 کدملى 1291414711 صادره اصفهان فرزند على بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 47 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 
عبدالکریم امین الرعایائى موضوع سند انتقال 29780- 46/11/02 دفتر 25 اصفهان و اقرارنامه 

49035-1400/11/18 دفتر 375 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 

1349098 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/272  

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

1. راى شماره 140160302026003254 مورخ 1401/02/28 هیات یک خانم طاهره شاه زیدى 
به شناسنامه شماره 522 کدملى 1287910467 صادره فرزند حسن در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 151,05 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند 

انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 237 اصفهان 
2. راى شــماره 140160302026003259 مــورخ 1401/02/28 هیات یــک مالکیت آقاى 
سیدمحمد فاطمى به شناسنامه شــماره 40 کدملى 5649606129 صادره فرزند سیدرضا در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151,05 مترمربع پالك شماره 17 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 237 اصفهان 
3. راى شماره 140160302026003262 مورخ 1401/02/28 هیات یک مالکیت آقاى سیدرضا 
فاطمى به شناسنامه شماره 4893 کدملى 1292441380 صادره فرزند سیدمحمد در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 151,05 مترمربع پالك شماره 17 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5  اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال2056 مورخه 89/10/16 دفتر 237 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 

1349189 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/278 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003484 تاریخ ارسال نامه: 1401/04/16 - آقاى اکبر حاجى پور 
فرزند حسن با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى هستند سند مالکیت تحریرى برگى 20 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى 115/365 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
مالکیت ذیل شماره دفتر امالك الکترونیک 139720302006001393 و شماره چاپى384139 
الف/96 ثبت و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 236880 مورخ 1397/01/29 دفترخانه 73 
خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته، مفقود شده است و لذا سند مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت 
مى باشد و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده اند؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این 
آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد  گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1348532 – سید امیرحسین حسن زاده -مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر از طرف مهدى رضایى آدریانى/4/280

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 140160302026016135 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003389 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى حمیدرضا زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شماره 57234 کدملى 1280996560 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت 
یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع از پالك شماره 11 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى موضوع سند انتقال شماره 21146- 

46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
2. راى شــماره 140160302026016134 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003390 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى امیررضا زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شماره 53988 کدملى 1280963514 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع از پالك شماره 11 فرعى 
از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى موضوع سند انتقال شماره 46/01/26 

دفتر 9 اصفهان 
3. راى شــماره 140160302026016133 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003391 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى ســعید زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شماره 3339 کدملى 1285937759 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت یک 
دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع از پالك شماره 11 فرعى از 
452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى موضوع سند انتقال شماره 21146- 46/01/26 

دفتر 9 اصفهان 
4. راى شــماره 140160302026016132 مــورخ 1400/12/21 و راى اصالحــى 
140160302026003392 مورخ 1401/03/01 هیات دو مالکیت آقاى حسین زارعى شمس 
آبادى به شناسنامه شماره 50620 کدملى 1280394153 صادره اصفهان فرزند کریم بصورت 
یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 226 مترمربع از پالك شماره 11 
فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد غالمى دهنوى موضوع سند انتقال شماره 21146- 

46/01/26 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/06 - م الف: 

1349173 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/281 
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کمیته وضعیت بازیکنان ســه رأى خــود را در خصوص
 پرونده هاى مطروحه اعالم کرد که طبق آراء صادره باشگاه 
ذوب آهن یکى از محکومان این پرونده ها بود. بر این اساس 
در پى شکایت مجتبى حق دوست از باشگاه ذوب آهن، این 
باشگاه اصفهانى به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 275 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 49 میلیون و 595 هزار ریال 
بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم شد. همچنین 
کمیته وضعیت نســبت به دعوى خواهان بــه مبلغ 325 
میلیون ریال قرار رد صادر کرد. رأى صادره ظرف مدت 7 
روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل 

تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

ذوب آهن محکوم شد

«صیادمنش عجب بازیکن خوب و خاصى است»؛ 
این بهترین توصیــف از ویژگى مهاجم ملى پوش 

کشورمان است که «هال ســیتى نیوز» در یک جمله 
کوتاه اما به بهترین شــکل از عهده وصف آن برآمده است. عملکرد 

خوب اللهیار صیادمنش در بازى دوستانه این تیم انگلیسى برابر فنرباغچه، رسانه 
هوادارى «ببرهاى هال» را متقاعد کرد تا به تمجید از این ستاره ایرانى بپردازد 
و او را «بازیکن خوب و خاصى» توصیف کند. جالب آنجاست که این رسانه در 
حالى زبان به تعریف از مهاجم ملى پوش ایران گشود که تیم هال سیتى نتیجه 

این دیدار تدارکاتى را 2 بر صفر به حریف ترك خود واگذار کرده بود. 
این اولین بار نیست که عملکرد صیادمنش باعث شگفتى «هال سیتى نیوز» 
شده است. یک ماه پیش و در نخستین روزهاى خرداد ماه بود که این صفحه 
هوادارى با سوژه قراردادن ستاره ایرانى ببرها از پشتکار او در انجام تمرینات و 
حفظ آمادگى جسمانى اش براى فصل آینده نوشته بود؛ آن هم در ایام تعطیالت 

و در حالى که سایر بازیکنان هال سیتى به اقصى نقاط دنیا سفر کرده بودند. 
همه اینها به عالوه درخشش این پدیده 21 ســاله فوتبال ایران در نیم فصل 
حضورش در چمپیونشیپ نه تنها براى اینکه رسانه هوادارى هال سیتى او را 
«بازیکن خوب و خاص» معرفى کند کفایت مى کند، بلکه بهترین دلیل براى 
مجاب کردن سران این باشگاه انگلیسى بود تا همه تالش خود را براى حفظ 
این ستاره به کار برند. بر همین اساس بود که در فصل نقل  و انتقاالت تابستانه 
مالک ترك تبار هال سیتى دست به کار شد و انتقال قرضى اللهیار به این تیم 

انگلیسى را دائمى کرد. 
و حاال نوبت به این مهاجم «خوب و خاص» رسیده تا همانطور که خودش گفته 
با 100 درصد توانش براى تیمش بازى کند و به اعتمادى که به او شده جواب 
مثبت دهد. بدون شک اللهیار اگر با همین فرمان پیش برود مى تواند به سرعت 

به سطوح باالتر فوتبال اروپا ترانسفر شود. 
تکرار دوران درخشــانى که صیادمنش در زوریا لوهانسک داشت براى او دور 
از دسترس نیســت، چه اینکه این مهاجم ملى پوش کشورمان نشان داده که 
ششدانگ حواسش معطوف به وظایفى است که کادر فنى از او انتظار دارد. ضمن 

اینکه در کارنامه این ستاره جوان به غیر از یک شادى گل 
جنجالى در روزهایى که هفده هجده سال بیشتر نداشت 
هیچ نکته منفى اى دیده نمى شود. این مهاجم بى حاشیه 
کشورمان جزو معدود بازیکنانى بود که در نزاع مجازى ملى 
پوشان درخصوص سرمربى تیم ملى هم ورود نکرد و نشان 
داد که نه تنها از نظر تکنیکى و فنى که از لحاظ اخالقى هم 
با خصوصیات یک فوتبالیست حرفه اى آشناست و پا را از 

حیطه وظایفش و حدى که دارد فراتر نمى گذارد.
پر بیراه نیســت اگر بگوییم اللهیار صیادمنش مسیر درستى 
براى آینده فوتبالى خود انتخــاب کرده و به زودى مى توانیم 
شاهد تأللؤ این ستاره پرفروغ و کم سن و سال کشورمان در 
لیگ هاى معتبرتر قاره اروپا باشیم. حضور در جام جهانى نیز 
بدون شک مى تواند در این راه براى مهاجم مازنى کشورمان 
در حکم سکوى پرش باشــد. براى همین است که او فارغ از 
حواشى اخیر تیم ملى ایران تمام فکر  و ذهنش را بر تمرینات
 باشگاهى اش متمرکز کرده و از حاال اسبش را براى درخشش 

در قطر زین کرده است. 
اللهیار برخالف اکثر ملى پوشــان ایرانى ترجیح داده با عمل در 
میدان این رقابت ها خودش را سر زبان ها بیاندازد نه جنجال در 

فضاى مجازى. او تصمیم دارد با ارائه عملکرد فوق العاده در ترکیب 
تیم ایران کارى کند که همه رسانه هاى جهان به «خوب و خاص» 

بودنش معترف شوند.

مرضیه غفاریان

05

بنا بر اعالم باشگاه الشحانیه اشــکان دژآگه باید از امروز 
چهارشــنبه در تمرینات این تیم حاضر شود. بازگشت این 
بازیکن به ایران براى رفع مصدومیت این شائبه را به وجود 
آورد که کاپیتان ســابق تیم ملى یک بار دیگر بازى خود 
را در تیم هاى ایرانى دنبال خواهد کرد اما وى به واســطه 
قراردادى که با تیم الشــحانیه دارد باید به اردوى این تیم 
برگردد. الشحانیه یکى از 8 تیم حاضر درلیگ یک قطراست. 
لیگى که در آن در نهایت تیم قهرمان براى صعود به لیگ 
ستارگان قطر باید با تیم آخر این مسابقات در مرحله پلى آف 
بازى کند و این سیاستگذارى نشان مى دهد صعود به لیگ 
ستارگان قطر براى تیم هاى دسته اولى بسیار سخت است.

بازگشت کاپیتان تیم ملى
 به قطر

01

تیم آاك آتن دیروز یونــان را به مقصد هلند ترك کردند تا 
اردوى پیش فصل را در این کشور خوش آب و هواى اروپایى 
برگزار کند. این در حالى اســت که باشگاه آاك فهرست 
بازیکنان حاضر در اردوى پیش فصل را منتشر کرد که در 
آن میالد محمدى دفاع چپ تیم ملى و احسان حاج صفى 
کاپیتان تیم ایران در قسمت مدافعان حضور دارند. اما نکته 
مهم این است که کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى آاك در 
لیست مهاجمان حضور ندارد تا به این ترتیب مشخص شود 
سوکراتیس به صورت کامل کریم را در لیست فروش قرار 

داده و عالقه اى به حفظ او ندارد. 

کریم از اردوى آاك 
خط خورد!

03

کارلوس کى روش ســرمربى ســابق تیم ملى کشورمان 
ماه گذشته از ســمت مربیگرى تیم ملى مصر کنار رفت. 
فدراسیون فوتبال مصر در دو هفته گذشته به دنبال جانشینى 
مناســب براى کارلوس کى روش بود. البته نام کى روش 
براى بازگشت به تیم ملى مصر مطرح بود ولى مرد پرتغالى 
بازگشــت را نپذیرفت و به دلیل عــدم پرداخت مطالبات 
سابقش با مصرى ها وارد چالش شد. در همین  رابطه شبکه 
«الکاس» قطر خبر داد فدراســیون فوتبال مصر با روى 
ویتوریا سرمربى پرتغالى براى جانشینى هموطنش کارلوس 
کى روش در تیم ملى به توافق نهایى رسیده و به زودى به 

عنوان سرمربى مصرى ها معرفى مى شود.

جانشین کى روش
 مشخص شد

04

محمدحســین کنعانى زادگان با حضور در دیدار تدارکاتى 
االهلى در اتریش برابر حریفى از این کشور توانست اولین 
گل خود در فصل فوتبالى جدید را به ثمر برساند. این مدافع 
ملى پوش که در دومین ســال حضور خود در تیم االهلى 
قطر به سر مى برد، پس از درخشش در اولین سال حضور 
در این تیم تبدیل به پنالتى زن اول و یکى از کاپیتان هاى 
سبزپوشان دوحه شد. نکته جالب درباره این فصل از حضور 
کنعانى زادگان در قطر اینکه او در کنار زوج اصلى خود در 
سال هاى اخیر (در پرسپولیس و تیم ملى) یعنى شجاع خلیل 
زاده به میدان خواهد رفت چرا که این بازیکن پس از جدایى 

از تیم الریان به االهلى پیوست.

گلزنى کنعانى زادگان
 در اتریش

ت»؛ 
پوش 

ک جمله
ن برآمده است. عملکرد

م انگلیسى برابرفنرباغچه، رسانه 
مجید از این ستاره ایرانى بپردازد 
جالب آنجاست که این رسانه در 
 گشود که تیم هال سیتى نتیجه 

 خود واگذار کرده بود.
عث شگفتى «هال سیتى نیوز» 
ى خرداد ماه بود که این صفحه 
از پشتکار او در انجام تمرینات و 
شته بود؛ آن هم در ایام تعطیالت 

ى نقاط دنیا سفر کرده بودند. 
نیمفصل ــاله فوتبال ایران در

 رسانه هوادارى هال سیتى او را 
مى کند، بلکه بهترین دلیل براى 
تا همه تالشخود را براىحفظ 
ر فصلنقل و انتقاالت تابستانه 
 انتقال قرضى اللهیار به این تیم 

سیده تا همانطور که خودش گفته 
 به اعتمادى که به او شده جواب 
ن پیش برود مى تواند به سرعت 

دور ریا لوهانسک داشت براى او
ى پوش کشورمان نشان داده که 
ه کادر فنى از او انتظار دارد. ضمن 

اینکه در کارنامه این ستاره جوان به غیر از یک شادى گل 
بیشتر نداشت  سال جنجالىدر روزهایى که هفده هجده
هیچ نکته منفى اى دیده نمى شود. این مهاجم بى حاشیه 
کشورمان جزو معدود بازیکنانى بود که در نزاع مجازى ملى 
پوشان درخصوص سرمربى تیم ملىهم ورود نکرد و نشان

داد که نه تنها از نظر تکنیکى و فنى که از لحاظ اخالقى هم 
با خصوصیات یک فوتبالیست حرفه اى آشناست و پا را از 

حیطه وظایفش و حدى که دارد فراتر نمى گذارد.
پر بیراه نیســت اگر بگوییم اللهیار صیادمنش مسیر درستى 
براى آینده فوتبالى خود انتخــاب کرده و به زودى مى توانیم 
شاهد تأللؤ این ستاره پرفروغ و کم سن و سال کشورمان در 
لیگهاى معتبرتر قاره اروپا باشیم. حضور در جام جهانى نیز 
بدون شک مى تواند در این راه براى مهاجم مازنى کشورمان 
در حکم سکوى پرش باشــد. براى همین است که او فارغ از 
حواشى اخیر تیم ملى ایران تمام فکر  و ذهنش را بر تمرینات

 باشگاهى اش متمرکز کرده و از حاال اسبش را براى درخشش 
در قطر زین کرده است. 

اللهیار برخالف اکثرملىپوشــانایرانى ترجیح داده با عمل در 
میدان این رقابت ها خودش را سر زبان ها بیاندازد نه جنجال در 

فضاى مجازى. او تصمیم دارد با ارائه عملکرد فوق العاده در ترکیب 
تیمایران کارى کند که همه رسانه هاى جهان به «خوب و خاص» 

بودنش معترف شوند.

عجب فوتبالیست خوب و عجب فوتبالیست خوب و 
خاصى است این اللهیار!خاصى است این اللهیار!

دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال ایران اعتقاد دارد، در فدراسیون فوتبال همه دنبال 
پست و مقام هستند و دل کسى براى تیم ملى نمى سوزد.

رســول کربکندى با اشــاره به اتفاقات چند روز اخیر پیرامون تیم ملى اظهار داشت: 
متأسفانه فضاى فوتبال ایران خوب نیست و من مدتى پیش هم به این موضوع اشاره 
کردم که آینده خوبى را براى تیم ملى و فوتبال ایران متصور نیستم. فدراسیون ما که 
رئیس ندارد و در تیم ملى هم دودستگى ایجاد شده است، از طرفى مى شنویم که دو 
بازیکن تیم ملى با دولتى ها در مورد سرمربى صحبت کرده اند. واقعاً چرا آنها باید چنین 
کارى را انجام دهنــد؟! مگر بازیکن اجازه دارد که در مورد انتخاب یا کنار گذاشــتن 
سرمربى تیم ملى نظر بدهد و صحبت کند؟! متأسفانه دل هیچ کس به حال فوتبال و 

تیم ملى نمى سوزد و در فدراســیون نیز همه دنبال جنگ قدرت هستند تا به یک 
پست و مقام برسند. وى در پاسخ به این پرســش که «آیا با ایجاد دودستگى بین 
بازیکنان، کنار گذاشتن دراگان اسکوچیچ راهکارى مناسب است؟»، تصریح کرد: 
باید دید ماندن یا نماندن او چه اتفاقاتى را رقم خواهد زد، ولى اگر یک مربى قدرت 
نداشته باشد کار کردنش هیچ فایده اى ندارد. من به اسکوچیچ هم نقد دارم، ولى 

این دودستگى بدترین اتفاق براى تیم ملى است. ما زمانى همه چیز را باختیم 
که بعد از تنبیه کردن مهدى طارمى خیلى ها دلســوز تیم ملى شدند تا این 
بازیکن زود به تیم ملى برگردد. وقتى مدیریت قوى وجود نداشته باشد، این 

اتفاقات هم رخ مى دهد.

مصاحبه ها و واکنش هاى تند چند چهره فوتبالى باعث شد تا بحث حضور کارلوس کى روش در تیم ملى منتفى 
شود.

کارلوس کى روش چه در داخل تیم ملى و چه در برخى محافل طرفداران خاص خود را داشت اما واکنش هاى 
تند خداداد عزیزى، على کریمى، فغانى و... باعث شــد تا بحث حضور او حداقل تا اطالع ثانوى منتفى شــود و 
فدراسیونى ها دنبال سایر گزینه ها بروند. در داخل تیم ملى حداقل 6 بازیکن طرفدار کى روش هستند که دو 
نفر از آنها از بزرگان تیم ملى محسوب مى شوند. از جاهاى دیگر هم عده اى دوست داشتند کى 
روش بیاید اما بعید به نظر مى رسد این اتفاق بیفتد. برانکو و دایى هم که خودشان
 گفته اند نمى آیند و حاال باید دید از میان سایر گزینه ها در نهایت چه کسى 
روى نیمکت تیم ملى مى نشیند. فعال که فدراسیون نظر کمیته فنى 
خودش را قبول ندارد و دراگان اسکوچیچ هم دوست ندارد برود اما 
در فوتبال ایران وقوع هر اتفاقى محتمل است. فراموش نکنیم که 
روزى على دایى گفت البى هر کس قوى تر باشد سرمربى تیم ملى 

مى شود اما فرداى همان روز خودش سرمربى شد!

اتفاق مهمى که کى روش را از تیم ملى دور کرد

انتشار یک استورى از سوى هافبک دفاعى پرسپولیس به 
منزله پایان کار او در این تیم است.

جدایى رضا اسدى از پرسپولیس در حالى اتفاق مى افتد که 
او در هفته هاى اخیر دو جلسه با مدیران باشگاه پرسپولیس 
برگزار کرد اما توافقى در این زمینه حاصل نشــد و حاال بن 

بست در مذاکرات به پایان کار طرفین انجامیده است.
نکته مهم اینکه در ابتداى پنجره نقل و انتقاالتى، یحیى گل 
محمدى عالقه چندانى به تمدید با رضا اسدى نداشت اما 
ناکامى پرسپولیس در جذب هافبک دفاعى باعث شد تا او 
درخواست تمدید قرارداد با این بازیکن را بدهد. در مذاکرات 
طرفین، هافبک دفاعى سابق سرخپوشان نسبت به پیشنهاد 
مالى کمتر این باشگاه و همچنین آنچه به زعم او «احترام 
در مذاکره» عنوان شده، گالیه داشت و همین مسئله باعث 

شد تا قرارداد جدید را امضا نکند.
نکته عجیب اینکه روز دوشــنبه پس از رد پیشــنهاد مالى 
پرســپولیس توسط رضا اســدى، درویش از طریق محمد 
محمدى با او تماس گرفت و گفت که پرسپولیس دیگر به 
هیچ وجه و حتى در صورت کاهش خواسته این بازیکن نیز 

حاضر به تمدید قرارداد وى نیست.
به این ترتیب او تبدیل به جدیدترین بازیکن جدا شــده از 
پرسپولیس مى شود و سرخپوشان حاال میالد سرلک، کمال 
کامیابى نیا و وحدت حنانوف را به عنــوان هافبک دفاعى 

خواهند داشت.
در حالى که گفته مى شــد فوالد مقصد قطعى رضا اسدى 
اســت اما به نظر او تمایلى به حضور در خوزستان ندارد و 

همچنین پیشنهاد تراکتور را نیز فعال رد کرده است.
شماره 8 سابق پرسپولیس در یک فصل 4 گل و 3 پاس گل 
را از خود به جاى گذاشت اما با این حال همیشه مورد انتقاد 

گروهى از هواداران این تیم قرار داشت.
گفته مى شــود مس رفســنجان یکى از تیمهایى است که 

توانسته مذاکرات مثبتى را با رضا اسدى انجام دهد.

اسدى و پرسپولیس در 
خط پایان!

با تاکید کمیته فنى و مسئوالن فدراسیون فوتبال، حاال تردیدى 
در نشســتن یک ســرمربى ایرانى روى نیمکت تیم ملى در 
مسابقات جام جهانى وجود ندارد. اما سئوال مهم این است که 
اساسا کدام یک از مربیان ایرانى رزومه و مقبولیت الزم براى 

نشستن روى نیمکت تیم ملى را دارند؟
شاید در مقطعى که دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربى تیم 
ملى انتخاب شد، نظر اهالى فوتبال در انتخاب گزینه داخلى 
براى هدایت تیم ملى در نهایــت روى دو گزینه على دایى و 
امیر قلعه نویى محدود مى شد اما در شرایط فعلى سیاهه  این 
لیست کمى طوالنى تر اســت. یکى از این نام ها که بسیارى 
معتقدند او نامزد اصلى نشســتن روى نیمکت تیم ملى است 

جواد نکونام است.
رکورددار بــازى در لباس تیم ملى فوتبال ایــران و کاپیتان 
این تیم در جام جهانى 2014 برزیل و سرمربى موفق فوالد 
خوزســتان که کارش در مربیگرى را با دســتیارى کارلوس 
کى روش در تیم ملى آغاز کرد، پله هاى مربیگرى را یکى یکى 

طى کرد تا در نهایت در فوالد خوزستان به اوج کارش رسید. 
کسب سهمیه با تیم خوزســتانى و در ادامه قهرمانى در جام 
حذفى و سوپرجام فوتبال ایران برابر سرخابى هاى پایتخت را 
وقتى به صعود قرمزهاى اهواز از مرحله گروهى لیگ قهرمانان 
آسیا اضافه مى کنیم، شــانس باالى نکو براى نشستن روى 

نیمکت تیم ملى را بهتر درك مى کنیم. 
ارتباط فوق العاده با بازیکنان تیم ملى در کنار تجربه حضور در 
دو جام جهانى و شرکت کردن در مرحله انتخابى 4 جام جهانى 
در کنار سابقه چندین ساله حضور در اللیگاى اسپانیا باعث شده 
تا مدیران فدراسیون نگاه ویژه اى روى کاپیتان سابق تیم ملى 
براى هدایت این تیم در جام جهانى داشته باشند. قرارداد این 
مربى با باشگاه فوالد هم با توجه به چراغ سبز مدیرعامل این 

باشگاه مانعى براى حضور او در تیم ملى نخواهد بود.

چرا نام جواد نکونام در 
باالى لیست نامزدهاى 
مربیگرى تیم ملى است

رســانه هاى عربى دالیل برکنارى ســرمربى تیم ملى ایران چند ماه مانده به جام جهانى را 
تحلیل کردند.

دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى کشورمان  بعد از اختالفات در میان بازیکنان درباره این 
مربى در نهایت از سوى کمیته فنى فدراسیون فوتبال برکنار شد.

در همین رابطه ســایت «العربى الجدید» درباره دالیل برکنارى اسکوچیچ این طور نوشت: 
فدراسیون فوتبال ایران بعد از درخواست بازیکنان مبنى بر عدم صالحیت اسکوچیچ براى ادامه 
مربیگرى در تیم ایران در نهایت تصمیم به برکنارى این مربى کروات گرفت. اسکوچیچ در چند 
بازى گذشته نتوانست نتایج خوبى بگیرد و در آخرین بازى دوستانه مقابل الجزایر با نتیجه 2 بر 
یک شکست خورد. الجزایر در این بازى با بازیکنان ذخیره موفق شد ایران را شکست دهد و این 

باخت باعث شد تا جو تیم ملى ایران ملتهب شود و در نهایت به اخراج اسکوچیچ منجر شد.
همچنین نشریه «الرایه» قطر در گزارشــى از برکنارى اسکوچیچ از مربیگرى تیم ملى 
ایران به فاصله چهار ماه مانده به آغاز مسابقات جام جهانى پرداخت و نوشت: فدراسیون 
فوتبال ایران در تصمیمــى غافلگیرکننده چهار ماه مانده بــه آغاز جام جهانى 
اسکوچیچ را برکنار کرد. مدت زمان کوتاهى براى آغاز مسابقات جام جهانى 
2022 باقى مانده فدراسیون فوتبال ایران به نظر مى رسد گزینه هاى ایرانى 

را براى جانشینى اسکوچیچ درنظر دارد.

دالیل اخراج اسکوچیچ از دید رسانه هاى عربى

سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران که از وى به عنوان یکى از گزینه هاى جانشینى دراگان اسکوچیچ یاد مى شود، 
حضورش در ایران به جاى هموطن خود را «خجالت آور» توصیف کرد.

با برکنارى دراگان اسکوچیچ از سوى کمیته فنى فدراسیون فوتبال ایران، خبرها درباره انتخاب جانشین این مربى 
ُکروات باال گرفته است. عالوه بر مربیان داخلى، از کارلوس کى روش و برانکو ایوانکوویچ سرمربیان سابق تیم 

ملى ایران هم به عنوان نفراتى یاد مى شود که اسامى آنها در میان گزینه هاى 
قبول مربیگرى تیم ملى به جاى اسکوچیچ مطرح شده است.

برانکو با توجه به تجربه حضور در تیم ملى ایران و جام جهانى 2006 آلمان 
و موفقیت با پرسپولیس در لیگ ایران بیشتر مورد توجه بوده است؛ آن هم در 

حالى که تا سال 2024 با تیم ملى فوتبال عمان قرارداد دارد.
برانکو که در حال حاضر در کرواسى به ســر مى برد، در مصاحبه اى در 
واکنش به اینکه یکى از گزینه هاى هدایت تیم ملى ایران است، گفت: 
درست است که بعضى از روزنامه نگاران از ایران با من تماس گرفتند اما 

این تنها چیزى است که در مورد این موضوع مى دانم.
سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران تاکید کرد: تا سال 2024 با عمان 
قرارداد دارم. باید اعتراف کنم خوشحالم که نام من مطرح شده است 

زیرا واضح است که آنها به من اعتماد دارند. حدس مى زنم همکارى ما 
در سال 2006 را به یاد مى آورند اما تکرار مى کنم که با عمان قرارداد دارم. 
برانکو درباره اینکه در صورت پذیرش هدایت تیم ملى ایران، جانشین 
یک مربى ُکروات دیگر خواهد شــد و این خوشــایند نیست، گفت: بله 

به نوعى همین اســت. این اتفاق قبًال هم براى من افتاده بود؛ زمانى که 
مى خواستند من به جاى مرحوم «کرانچار» به ســپاهان بروم. من اصًال 

کارى با آن تغییر نداشتم.
وى ادامه داد: االن هم همین اتفاق مى افتد و براى من خیلى خجالت آور 
است، یعنى اگر جانشین مربى ُکرواتى بشــوم که آنها را به جام جهانى 

رسانده است، من را در شرایط نامناسبى قرار مى دهد.
ســرمربى تیم ملى فوتبال عمان همچنین تاکید کرد که هیچکس به 
صورت رسمى با او براى تیم ملى ایران تماس نگرفته است. او گفت: من 

چیزى در این مورد نمى دانم و خودم را هم به کسى پیشنهاد نداده ام.

 برانکو: خجالت آور است جانشین اسکوچیچ شوم

  کربکندى: در فدراسیون همه دنبال جنگ قدرت هستند

مهاجم تیم ملى فوتبال کشورمان گفت: مى گفتند رابط 
من با شرکت طرف قراردادم ایجنت اسکوچیچ است اما 

اصال این فرد را نمى شناسم.
سردار آزمون درباره استورى اخیر خود که حاشیه هاى 
زیادى در تیم ملى به همراه داشت، اظهار داشت: همیشه 
اختالف نظر در اردوى تیم ملى چه در دوره قبلى و چه 
همین االن بوده است و خواهد بود. این مشکلى نیست 

و دلیلى ندارد بچه ها دو دسته شوند. 
آزمون درمورد اینکه اســتورى او دربــاره حمایت از 
کادرفنى بود اما بازیکنان دیگر تیم ملى چنین نظرى 
نداشتند و اعتقاد داشتند بازیکنانى که استورى حمایتى 

گذاشتند به خاطر نفع شخصى خودشان این کار را انجام 
دادند، پاســخ داد: در تیم ملى هیچکس نفع شخصى 
ندارد. به ما پول چاه نفت که نمى رسد بلکه وظیفه داریم 
هر مربى اى در تیم ملى باشد تا لحظه آخر بجنگیم و از 

او حمایت کنیم.
وى اضافه کرد: این را بایــد همه بچه ها انجام بدهند. 
من هشت سال اســت بازیکن ثابت تیم ملى هستم و 
حق حرف زدن دارم. وظیفه ام بود از تیم ملى حمایت 
کنم و هیچ کار بدى انجام نــدادم. مى گفتند رابط من 
با آن شــرکت طرف قراردادم ایجنت اسکوچیچ است 
اما اصال این فرد را نمى شناســم و نمى دانم چه کسى 

ایجنت او است.
مهاجم تیم بایرلورکوزن عنوان کرد: مى دانم این افراد از 
کجا خط مى گیرند و براى چه این کار را انجام مى دهند. 
هیچ موقع از حرف و اینکه درباره مــن چه بگویند یا 
نگویند، نمى ترسم. جایگاهى که بین مردم دارم با هیچ 
چیز عوض نمى کنم.  آنها مرا بهتر مى شناسند . همیشه 
حرف منطقى و راست را زدم. نباید به خودم دروغ بگویم 
و با خودم روراست نباشم. همیشه با خودم روراست بودم 

و خواهم بود.
آزمون افزود: مادرم مرا جورى بزرگ کرده که همیشه 

باید حرف حق را بگویم. از هیچ چیز هم نباید بترسم.

آزمون: اصالً ایجنت اسکوچیچ را نمى شناسم

نها در میان گزینه هاى 
 است.

6جهانى2006 آلمان
 بوده است؛ آن هم در

 دارد.
در مصاحبه اى در
ران است، گفت: 
تماس گرفتند اما 

4ل 2024 با عمان
طرح شده است 

 زنم همکارى ما 
عمان قرارداد دارم. 
ى ایران، جانشین

 نیست، گفت: بله 
فتاده بود؛ زمانى که 

من اصًال  هان بروم.

ن خیلى خجالت آور
را به جام جهانى ها

د که هیچکس به 
ست. او گفت: من 

شنهاد نداده ام.
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نمایشــگاه بین المللى اصفهان در حالــى براى برپایى 
نمایشگاه  جامع مدیریت و خدمات شهرى، حمل و نقل 
و ترانزیت و تجهیزات ایمنى، حفاظــت و امنیت آماده 
مى شود که قرار اســت این رویداد به محلى براى تامین 
و تجهیز شهردارى ها، ارگان ها و نهادهاى خدمات رسان 

سطح کشور تبدیل شود.
به گــزارش روابط عمومى شــرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى اصفهان، این رویداد نمایشــگاهى در قالب 
سه ســالن اصلى و فضاى جنبى طى روزهاى چهارم تا 
هفتم مردادماه و با حضور شــرکت ها و برندهاى مطرح 
فعال در حوزه هاى حمل و نقــل و ترانزیت، تجهیزات 
ایمنى، حفاظــت و امنیت، مدیریت و خدمات شــهرى 
و همچنین شــرکت هاى دانش بنیان برپا مى شــود تا 
شهردارى ها، ارگان ها و نهادهاى خدمات رسان بیش از 
پیش با جدیدترین محصوالت، خدمات و دستاوردهاى 

شرکت هاى فعال در این حوزه ها آشنا شوند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللى اصفهان درباره برپایى 
این نمایشــگاه گفت: از ماه ها قبــل برنامه ریزى هاى 
گســترده اى براى برپایى این رویداد نمایشگاهى انجام 
شد؛ همچنین مجموعه مدیریت شهرى اصفهان شامل 
شوراى اســالمى شهر و شــهردارى اصفهان نیز براى 
برپایى آن در کنار نمایشگاه بین المللى قرار گرفتند و شاهد 
برپایى یک نمایشگاه جذاب و مفید براى تمامى ذى نفعان 

و مخاطبان مرتبط با موضوع نمایشگاه خواهیم بود.

دکتر احمدرضا طحانیان با اشاره به برگزارى آخرین جلسه 
هماهنگى برپایى این نمایشگاه، افزود: در جلسه اى که 
با حضور اعضاى شوراى اسالمى شهر، معاونان شهردار 
و همچنین مدیران ارشــد مجموعه شهردارى اصفهان 
برگزار شد، به این نتیجه رسیدیم که الزم است نمایشگاه 
جامع مدیریت و خدمات شهرى را به محلى براى تامین 
تجهیزات مورد نیاز شــهردارى ها، ارگان ها و نهادهاى 

خدمت رسان در سراسر کشور تبدیل کنیم.
وى تصریح کرد: بر اســاس این برنامه ریزى، از تمامى 
شرکت ها و برندهاى معتبرى که در حوزه تامین تجهیزات 
مورد نیاز شهردارى ها فعالیت مى کنند دعوت کرده ایم 
در نمایشــگاه حضور یابند؛ همچنین گســتره وســیع 
بازدیدکنندگان این نمایشــگاه نیز شــرایطى را فراهم 
مى آورد تا یکى از بهترین و با کیفیت ترین نمایشگاه هاى 

سال اصفهان را شاهد باشیم.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان با بیان اینکه مجموعه معاونت ها و سازمان هاى 
زیرمجموعه مدیریت شــهرى اصفهان نیز با قدرت در 
این نمایشــگاه حضور خواهند یافــت، تاکید کرد: روند 
برگزارى نمایشگاه به گونه اى پیش بینى شده که مدیران 
و کارشناسان شــهرى، دانشــجویان و صاحب نظران 
رشته هاى مرتبط با حوزه مدیریت شهرى و حمل و نقل، 
مسئوالن استانى و شهرســتانى و عموم مردم در کنار 
هم بتوانند از این نمایشــگاه بازدید کنند و با جدیدترین 

دستاوردهاى این حوزه آشنا شوند.
وى با اشاره به اینکه شرکت هاى دانش بنیان از سراسر 
کشور در نمایشــگاه  جامع مدیریت و خدمات شهرى، 
حمل و نقل و ترانزیت، و تجهیــزات ایمنى، حفاظت و 
امنیت اصفهان حضور خواهند داشت، ادامه داد: حضور 
شرکت هاى دانش بنیان ســبب خواهد شد تا مدیران و 
مسئوالن شهرى و استانى نیز نیازها و درخواست هاى 
خود براى تامین کاال و تجهیزات مورد استفاده در مدیریت 
شهرى را به شــرکت ها اطالع رســانى کنند؛ بر همین 
اساس، این نمایشگاه، خاستگاه ویژه اى براى تحول در 

خدمت رسانى مدیریت شهرى در سطح استان اصفهان و 
منطقه مرکزى کشور خواهد بود.

طحانیان یادآور شد: این نمایشگاه قرار است از چهارم تا 
هفتم مردادماه برپا شود؛ بر همین اساس از شرکت  هاى 
فعال در حوزه هاى مرتبط با نمایشگاه درخواست مى کنیم 
در صورتى که عالقمند به حضور در نمایشگاه هاى جامع 
مدیریت و خدمات شــهرى، حمل و نقــل و ترانزیت، 
و تجهیــزات ایمنى، حفاظت و امنیت هســتند، هر چه 
سریع تر درخواســت خود را به نمایشــگاه بین المللى 

اصفهان ارائه کنند.

اصفهان میزبان نمایشگاهى براى مدیریت شهرى مى شود 
با اجراى طرح جهاد آبرسانى محقق مى شود؛

بهره مندى 3000 نفر در 54 روستاى نایین
 از نعمت آب شرب 

نصب پنل خورشیدى
 روى بام 14 ساختمان ادارى

با اجراى طرح جهاد آبرســانى در حــدود 3000 نفر 
از روستاییان شهرســتان نایین از آب شــرب پایدار

 بهره مند مى شوند.
مدیر آبفاى نایین گفت: این طــرح در مجتمع هاى 
روستایى الى سیاه و کوهستان- بهارستان شهرستان 
نایین با همکارى بسیج سازندگى سپاه استان اصفهان 
آغاز شده و با اتمام آن ساکنان 54 روستاى شهرستان 

از نعمت آب شرب پایدار برخوردار مى شوند.
محمدعلى عباسى خاطرنشان کرد: در این طرح عالوه 
بر حفر و تجهیز دو حلقه چــاه آب، 117 کیلومتر خط 
انتقال و شبکه توزیع، 3700 متر مکعب مخزن و5 باب 

ایستگاه پمپاژ نیز اجرا و احداث مى شود.
وى افزود: تاکنون براى اجراى طرح هاى آبرســانى 
به مجتمع هاى روستایى الى ســیاه و کوهستان- 

بهارستان در حدود 22500 متر حفارى و 9500 متر لوله 
گذارى شده که بیانگر پیشرفت فیزیکى 10 درصدى 

این دو طرح است.
اضافه مى شود طرح جهاد آبرسانى به 10 هزار روستاى 
کشور با همکارى قرارگاه امام حسن مجتبى در سراسر 

کشور در حال اجراست.

مدیر شــرکت توزیع برق شهرســتان کاشان گفت: 
14ســاختمان ادارى و زیارت هاى شهرستان کاشان 
به پنل خورشــیدى با ظرفیــت 190 کیلووات نصب 

شده است.
شــاپور حدادى پور بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت 
وزیــران، وزارتخانه ها، موسســات و شــرکت هاى 
دولتى و نهاد هاى عمومى غیـردولتـــى، بانک ها، و 
شـــهردارى ها موظف هستند دســت کم 20 درصد 
از برق مصرفى ســاختمان هاى خود را از انرژى هاى 

تجدید پذیر تامین کنند.
وى با اشاره به اینکه نیروگاه هاى تجدیدپذیر در ادارات 
به صورِت تولید در محل مصرف قابل احداث اســت 

افزود: نیروگاه هاى تجدیدپذیر نه تنها مى تواند بخش 
قابل توجهى از برق مورد نیاز خود را به ویژه در زمان 
اوج مصرف در ساعات ظهر در تابستان تامین کند، که 
حفظ انرژى هاى فسیلى براى آیندگان و ذخیره منابع 

ملى را هم محقق مى کند.
این مقام مســئول با بین اینکه طى سالجارى بیش از 
600 کیلو وات برق تولیدى ناشــى از پنل خورشیدى 
وارد مدار شده اســت گفت: با توجه به ابالغ آیین نامه 
صرفه جویِى مصرِف انرژى در ســاختمان هاى ادارى 
با هدف کاهش هزینه هاى عمومى، ارتقاى بهره ورى 
و استفاده بهینه از منابع، استفاده از پنِل خورشیدى در 

دستگاه هاى اجرایى ضرورى است.

شهردار نجف آباد ازهزینه 350 میلیارد ریالى شهردارى 
نجف آباد براى آسفالت معابر سطح شهرخبر داد.

عبدالرســول امامى در خصوص آســفالت معابر شــهر 
نجف آباد گفت:یکى از دغدغه هاى شــوراى اسالمى و 
مدیریت شهرى نجف آباد بحث زیرسازى، لکه گیرى و 

آسفالت معابر شهر است.

وى در گزارشــى شــش ماهه میزان زیرســازى معابر 
خاکى را 350 هــزار متر مربع، آســفالت معابر خاکى را 
60 هزار متر مربع و روکش آســفالت معابر فرســوده را 
120 هزار متر مربع با هزینه اى بالغ بر 350 میلیارد ریال

 اعالم کرد.
شــهردار نجف آباد ادامه داد: در بودجه مصوب ســال 

جارى مبالغ دیده شــده براى آســفالت که به تصویب 
شوراى اسالمى شهر رســیده زیرسازى و جدول گذارى 
معابر خاکى به مبلغ 170 میلیارد ریــال و براى روکش 
آسفالت و لکه گیرى سطح شــهر 850 میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است که تا پایان سال به اجرا در خواهد

 آمد.

هزینه
 350 میلیارد ریالى 
شهردارى نجف آباد 
براى آسفالت معابر

شهردارى زرین شهر به استناد صورتجلسه شماره 7961 مورخ 1401/4/1 هیأت عالى سرمایه گذارى و مصوبه 
شماره 9531 مورخ 1401/4/16 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به انجام فراخوان شناسایى 
سرمایه گذار پروژه ناتمام ورودى شهر زرین شهر به مشــخصات زیر اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذاران 
عالقمند به ســرمایه گذارى در این پروژه که داراى طرح، ایده و توان مالى مناسب هستند دعوت به عمل 
مى آید که تا تاریخ 1401/5/12 ایده و طرح هاى مورد نظر خود را به شهردارى زرین شهر، بلوار معلم، ساختمان 
شهردارى، اداره حراست تحویل نمایند. و یا (جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 03152235060 داخلى 

142 (اداره سرمایه گذارى و مشارکت هاى مردمى) تماس حاصل نمایند. 

الزم به ذکر اســت کلیه طرح ها و پیشــنهادات مى تواند بصورت منحصر یا تلفیقى از طرح ها و ایده ها 
ارائه گردیده و طرح نهایى در فراخوان مشــمول امتیاز فرصت آفرینى طبق شیوه نامه سرمایه گذارى و 

مشارکت هاى مردمى مربوطه مى باشد.  

فراخوان عمومى جذب و شناسایى سرمایه گذار

حسین اسماعیلى احمدى – شهردار زرین شهر 

چاپ اولچاپ اول

موقعیت مکانى عنوان پروژهردیف
روش سرمایه گذارىمساحت زیربنامساحت عرصهپروژه

مشارکت مدنى9500 مترمربع29800 مترمربعمیدان امام حسین(ع)پروژه ورودى شهر1

  م.الف: 1350020 

شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه آسفالت معابر سطح شهر را از محل اعتبارات شهردارى و دولتى از طریق آگهى مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام 
نماید :  

1- شرکت در مناقصه ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد . 
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند . 

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنى پروژه ، به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را خریدارى نمایند . 
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5٪ اعتبار پروژه به میزان 1/500/000/000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سپرده شهردارى بویین میاندشت به شماره 

سیبا بانک ملى 0107318328000 واریز و یا ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند . 
5- متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند . 

6- متقاضیان مى توانند با مراجعه به شهردارى از روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 و دریافت اسناد مناقصه ،  پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 
1401/05/01 در 2 پاکت شامل : 

پاکت الف : فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه بانکى - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده به دبیرخانه محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند .
7- به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

8- کلیه کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده پیمانکار خواهد بود . 
9- شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

10- کلیه هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد . 
11- سپرده نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده 

آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 
12- کلیه پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 1401/05/02 راس ساعت 13:30 در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد . 

13- کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام  مى گردد .
آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهردارى بویین میاندشت 

کد پستى : 8565161477           تلفن هاى تماس : 03157522440     -     03157522250      فاکس : 03157523744
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آگهى مناقصه پخت ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر ( نوبت اول )

   احمد عبداللهى- شهردار بویین میاندشت

محل تامین اعتبارتناژ قیر شهردارى محل اجراعنوان مناقصهردیف

دولتى – شهردارى184 تنمعابر سطح شهر پخت و حمل و پخش آسفالت  1

م.الف    1350147

با هدف تامین کننده نیازهای دستگاه های خدمات رسان در کشور؛


