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ماده غذایى 
پرطرفدارى که 

افسرده تان مى کند

تهدید رنگین کمان کرونایى
2
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آزمایش هاى 
مثبت کرونا 
در اصفهان
 10 برابر شد

 BDNF تحقیقات نشان داده است که شکر سطح هورمون
را که مانع از افسردگى مى شود، کاهش مى دهد، درنتیجه 

به پیدایش افسردگى کمک مى کند.
یک متخصص طب ســنتى با اشاره به اثر نامطلوب 

شکر و ایجاد افسردگى اظهار کرد: تحقیقات...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
آزمایش هاى مثبت کرونا نســبت به چهار هفته 
گذشته در استان بیش از 10 برابر افزایش یافته 
است و هم اکنون 2 شهرستان خوانسار و نطنز در 

وضعیت قرمز و بسیار ُپرخطر قرار دارند.
پژمان عقدك افزود: همه آمار مربوط به بیمارى 
کووید-19 در اســتان اصفهــان همچنان روند 
صعودى طى مى کند که بیشــترین نرخ افزایش 

پشت خاکریز «توانستن»پشت خاکریز «توانستن»مربوط به نتایج مثبت آزمایش...
فرهنگى که بیماران دیستروفى را خانه نشین نمى کندفرهنگى که بیماران دیستروفى را خانه نشین نمى کند
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شهرهاى قرمز و نارنجى در حال زیاد شدن هستند

سلمانى:کارکردن با مورایس آرزوى 
هر بازیکنى است

پدیده فصل پیش لیــگ برتر که قراردادش را با زردپوشــان اصفهانى تمدید 
کــرده، از کارکردن با ژوزه مورایــس مى گوید و به این نکته اشــاره مى کند 
که کارکــردن با مربــى اى در ســطح او آرزوى هر بازیکنى اســت، وقتى با 
مربى اى کار مى کنى که با دانش روز دنیا آشناســت، شــرایط براى پیشرفت

 مهیا مى شود...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

افزایش 35 درصدى 
قیمت فرم مدارس 

در اصفهان

اروپا، زیر فشار روسیه و خورشید!
تابستان با گرماى بى سابقه، زمستان با تحریم صادرات گاز
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22  روى سکه حضور   روى سکه حضور 

مدیرکل میراث فرهنگى مدیرکل میراث فرهنگى 
اصفهان خبر داد؛اصفهان خبر داد؛

رها شدن گنبد رها شدن گنبد 
مسجد امام(ره) مسجد امام(ره) 

از کاشى هاى از کاشى هاى 
معیوبمعیوب
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مراقب باشید سنگ بورس 
تاالر شیشه اى را نشکند

همه درختان را بشویید
3

«کوشک باغ زرشک»
میزبان اصفهانى ها 

3

آالیندگى صنایع در لنجان 
پایش دائمى مى شود

اجراى 18 طرح بازآفرینى 
شهرى در بافت تاریخى نایین

خشایار اعتمادى ازدواج کرد
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جلسه مجمع عمومى عادى ســاالنه و مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام 
ذوب آهن اصفهان شــنبه 25 تیرماه ، با حضور بیش از 73 درصد ســهامداران و 
نمایندگان صاحبان سهام شرکت ، اعضاى هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسى 
و نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران و تعدادى از دیگر مسئولین این 

شرکت ، در سالن تشریفات روابط عمومى برگزار گردید.
مهندس ایرج رخصتى مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در ارائه گزارش به هیات 
مدیره گفت: این شرکت به عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانى مطابق با آخرین 
استانداردهاى روز دنیا، این مقاطع کیفى را براى استفاده در زیرساخت هاى کشور 

در بخش هاى گوناگون تولید مى کند.
ذوب آهن اصفهان،دارنده رتبه سوم تولید فوالد خام

وى افزود : این شرکت با تولید 2 میلیون و 489  هزار تن فوالد خام در سال 1400 
در مقایسه با سایر رقبا از منظر تولید فوالد خام، رتبه ســوم را در کشور دارد و در 
سال هاى 99 و 1400 رشد همه شــرکت ها به جزء ذوب آهن منفى بوده است و 
این شرکت مادر صنعتى رشــد 5 درصدى تولید فوالد خام را به همت تالشگران 

ثبت نمود.
 تیرآهن سهم 64 درصدى در سبد تولید ذوب آهن دارد

 این مقام مسئول بیان کرد : در ســبد تولید محصوالت ذوب آهن،تیرآهن سهم 
تولید 64 درصدى دارد و در بخش صادرات نیز 56 درصد از سهم صادرات شرکت 
را از آن خود نموده است لذا تولید و توسعه انوع تیرآهن ها در سایزهاى مختلف در 

دستور کار قرار دارد.

ذوب آهن روى ریل پیشتازى تولید
مهندس رخصتى گفت : طى سه سال اخیر از سال 98 تا سال 1400،تولید تمامى 
محصوالت در شــرکت از جمله کک به عنوان یک محصول میانى تا شمش و 

محصوالت نوردى رو به افزایش بوده است.
ساخت یک میلیون واحد مسکونى فرصت مغتنمى براى تولید کننده 

مقاطع ساختمانى استاندارد
وى فرصت هاى پیش روى شرکت را نیز چنین برشمرد :آغاز نهضت ملى مسکن 
توسط دولت خدمتگزار و ساخت یک میلیون واحد مسکونى در سال براى ذوب آهن 
اصفهان که تولید کننده مقاطع ساختمانى است یک نقطه قوت بسیار مهم به شمار 
مى رود، امکان تامین نسبى بخشى از  مواد اولیه و انرژى در داخل کشور،توسعه 
تکنولوژى در صنعت فوالد و امکان کاهش هزینه هاى تولید،هدف گذارى دولت 
در توسعه شبکه حمل و نقل ریلى کشــور،تغییرالگوى مصرف از ورق به مقاطع 
سنگین و انتقال نماد از فرابورس به بورس و اســتفاده از معافیت هاى مالیاتى و 

ابزارهاى تامین مالى .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به تشریح نقاط قوت شرکت نیز به شرح ذیل 
پرداخت : اعتبار و برند شرکت در بازارهاى داخلى و بین المللى،وجود زنجیره کامل 
تولید فوالد،تولید فوالد خام تمیز،توانمندى در تولید محصوالت متنوع با کیفیت 
باال،وجود زیرساخت هاى الزم براى توسعه و سرمایه گذارى،تامین بخشى از منابع 
انرژى مورد نیاز(برق و گاز سوختنى) در داخل شرکت ، بهره گیرى از کمیته هاى 
تخصصى و اتاق هاى فکر جهت رصد مستمر  فضاى کسب و کار و ارایه سیاست 

هاى راهبردى .
وى در خصوص محدودیت هاى موجود نیز گفت : نامتوازن بودن بودن خط تولید 
در کک سازى و فوالدسازى از جمله محدودیت ها است. قابلیت تولید 3 میلیون 
و ششصد هزار تن چدن در باال دست خط وجود دارد و در نوردها نیز قابلیت تولید 
مقاطع وجود دارد در میانه فوالدســازى وجود دارد که قابلیت جذب این میزان از 
چدن را ندارد که با تاکید هلدینگ صدرتامین و برنامه هاى مصوب شده به سمت 
جذب حداکثرى چدن در کوتاه مدت و تبدیل آن به فوالد که ارزش افزوده باالیى 

دارد،حرکت مى کنیم.
 سه هاب ویژه براى تامین پایدار مواد اولیه

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در خصوص تامین مواداولیه نیز گفت : در ســه 
محدوده کشور سه هاب تعریف شده اســت که در یک بخش آن مجوز تاسیس 
گندله سازى و فرآورى سنگ آهن گرفته شده است و در بخش دیگر در کردستان 
تفاهم نامه آن منعقد شد و در شرق اصفهان نیز در مرحله مذاکره هستیم و انشاا.. 

به زودى خبرهاى خوشى در این زمینه منتشر مى کنیم.
وى اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به عنــوان اولین تولید کننده فوالد در ایران از 
نسل اول که بنیان این کارخانه را نهادند تاکنون به همت نیروى انسانى مجرب، 
کارنامه درخشــانى از خودش در بخش مختلف و در جاى جاى ایران اســالمى 
به یادگار گذاشته اســت.برنامه ریزى براى بهره گیرى از تجربیات پیشگامان و 

همچنین دانش کارکنان در بخش هاى مختلف شرکت در دستور کار قرار دارد.
 مهندس رخصتى رکوردهاى شــرکت در ســال 1400 را نیز چنین عنوان کرد : 

دستیابى به رکورد تولید 2 میلیون و 768 هزار تن چدن مذاب و یک میلیون و 223 
هزار تن کک خشک،طراحى و تولید ریل مترو و قطار پرسرعت،توافق با استاندارى 
کردستان براى بهره بردارى از معادن سنگ آهن،اخذ مجوز فرآورى سنگ آهن 
و تولید گندله در خراسان جنوبى و خراسان رضوى،تکمیل زنجیره تولید ریل ملى 
با انعقاد قرارداد سوزن ریل با استفاده از توان شرکت هاى دانش بنیان،طراحى و 
تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باال مانند : میلگرد ساده قطر30  و 50 مارك 
70Cr2، تیرآهنIPE30  و شمش فوالدى با مارك هاى مختلف و کسب رکورد  12 
ساله تولید قطعات در کارگاه هاى ساخت با  ساخت و تحویل حدود 405000 قطعه .

بر اساس مصوبات مجمع عمومى عادى سالیانه صورت هاى مالى تلفیقى گروه و 
شرکت ذوب آهن اصفهان شامل صورت وضعیت هاى مالى به تاریخ 29 اسفند ماه 
1400 و صورت هاى سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان هاى نقدى 
براى سال مالى منتهى به 1400/12/29 ، با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار 
گرفت. همچنین مقرر گردید از محل سود خالص سال 1400 به ازاى هر سهم 60 
ریال به عنوان سود سهام تقسیم و طبق برنامه زمان بندى شده در وجه سهامداران 

پرداخت گردد.
بر اساس این مصوبات ، موسسه حسابرسى هوشیار ممیز به به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونى اصلى شرکت و موسسه حسابرسى تدوین و همکاران به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونى على البدل، براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. ضمن اینکه روزنامه دنیاى اقتصاد جهــت درج اطالعیه و آگهى هاى 

شرکت براى مدت یکسال ، تعیین گردید.

در مجمع عمومى ذوب آهن اصفهان مطرح شد :

تولید محصوالت با ارزش افزوه باال ، استراتژى اصلى ذوب آهن است
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تعداد بیماران بسترى مبتال به کرونا در 28 استان کشور 
افزایش داشته و در هفته سوم تیرماه، تعداد موارد فوتى 
با تست مثبت کرونا، نسبت به هفته قبل دو برابر شده 

است.
با آغاز موج هفتم کرونا و افزایش شمار مبتالیان، تعداد 
شهرهاى با وضعیت قرمز از 4 به 15 و تعداد شهرهاى با 
وضعیت نارنجى از 14 به 35 شهر افزایش یافت و تعداد 
بیماران بسترى به طور روزافزونى در حال افزایش است. 
در حالى که در هفته دوم تیرماه، تنها 591 بیمار بسترى 
در بیمارستان ها داشتیم؛ در هفته سوم تیرماه این آمار به 
1471 نفر رسیده است که رشد 2/4برابرى داشته است.

روند هفتگى تعداد فوتى ها نیز صعودى شده و از 18 نفر 
در هفته دوم تیر به 40 نفر در هفته سوم تیرماه رسیده 
است که رشــد دوبرابرى دارد. تعداد بیماران سرپایى 
شناسایى شده در کشور نیز نزدیک به 3 برابر شده است 
و از 3260 نفر در هفتــه دوم تیر، به 9394 نفر در هفته 

سوم تیرماه رسیده است.
در هفته ســوم تیرماه، تعداد بیماران بســترى در 28 
استان کشــور افزایش داشته اســت که از این تعداد، 
19 اســتان شــاهد افزایش چشــمگیر و بــارز موارد 
بســترى و 9 اســتان شــاهد روند صعودى بیماران 

بسترى بوده اند.

سخنگوى صنعت آب کشور با بیان اینکه امسال مجموع 
اقدام هاى وزارت نیرو در بخش آب ســبب شده تاکنون 
هیچ قطعى آبى در کشور نداشته باشیم، گفت: اکنون تنها 
49 درصد حجم مخازن سدهاى کشور آب دارد که نسبت 

به پارسال کاهش 4 درصدى داشته است. 
فیروز قاســم زاده افزود: سال گذشــته در برخى نقاط 
کشور مثل کرج، اصفهان، تهران و شــیراز شاهد بروز 
قطعى هاى آب بودیم که امسال با تدابیرى که وزیر نیرو 
اتخاذ کرد تاکنون با چنین مواردى روبه رو نشده ایم. وى 
گفت: کشورمان در چند سال اخیر در حال تجربه کردن 
سال هاى خشکى است که نسبت به دوره درازمدت پنجاه 

و چندساله با کاهش بارش ها مواجه شده است. قاسم زاده 
خاطرنشان کرد: در این سال ها وضعیت به گونه اى بود که 
یک سوم سال ها خشکسالى، یک سوم ترسالى و یک سوم 
هم نرمال بود، اما این روند در دوســاله اخیر دستخوش 
تغییر شــده و دوره خشکســالى 47 درصد سال ها شده 
است. وى گفت: با آنکه در سال هاى 97 تا 99 با ترسالى 
روبه رو شدیم اما در دوساله اخیر شدت خشکسالى بیشتر 
شده به گونه اى که خشکسالى این دو سال اخیر در کشور 
بى سابقه شده است. قاســم زاده افزود: سال گذشته با 
کاهش 37 درصدى بارش ها روبه رو بودیم که امســال 

این میزان تاکنون به 27 درصد رسیده است.

افزایش شدید بیماران بسترى 
کرونایى در 19 استان 

خشکسالى 2 سال اخیر 
بى سابقه بوده است

نقشه جدید  علیخانى  
  خبرآنالین|احســان علیخانــى در برنامه 
«عصر جدید» تلویحًا از پایان این برنامه خبر داد 
و گفت: اگر قرار است فصل بعدى «عصر جدید» 
ساخته شود؛ باید زن و مرد کنار هم باشند. آن هم 

همراه با رشته هاى متنوع تر.

خشایار اعتمادى ازدواج کرد 
  ایران آرت|خشــایار اعتمــادى، خواننده 
باسابقه پاپ با انتشــار تصاویرى از خود در کنار 
همســرش، از ازدواج خود خبر داد. این خواننده 
در صفحه اینستاگرامش نوشــت که این اولین 

ازدواج اوست.

تازه ترین گاف آقا جواد 
جواد خیابانى باز هم سوژه شد؛    برترین ها|
گزارشگرى که در یک مراسم به مردم گفت: «به 

افتخار خودتان دست بزنید، صلوات.»

پرمخاطب ترین
 با 15 درصد بیننده! 

  کافه سینما|سریال «مستوران» که 
این شب ها روى آنتن شبکه یک مى رود با 15/4 
درصد مخاطب، از دیگر ســریال هاى تلویزیون 
پربیننده تر بوده است. این درحالى است که سابق 
بر این ســریالى با آمار مخاطب 15درصد در این 
نظرسنجى ها در لیست سریال هاى کم مخاطب 

قرار مى گرفت. 

ساعت هیتلر 
حراج مى شود

ســاعت    همشهرى آنالین|یــک 
مچى که شایعه شــده متعلق به «آدولف هیتلر» 
است، توسط حراجى اشــیاى تاریخى الکساندر، 
با پیش فروش 2 تــا 4 میلیــون دالر به فروش 
مى رسد. آدولف هیتلر این ساعت مچى طالیى 
را در 20 آوریل 1933 در 44 سالگى خود دریافت 
کرد. گمان مى رود که حزب نــازى، که او آن را 
رهبرى مى کرد، این ساعت را زمانى که به عنوان 
صدراعظم آلمان انتخاب شد، به هیتلر تحویل داد. 

پنى سیلین چینى؟! 
  روزنامه خراسان|در روزهــاى اخیــر 
ویدیوهایى در شبکه هاى اجتماعى منتشر و در آنها 
ادعا شده است پنى سیلین هاى چینى در داروخانه 
ها زیاد شده که عوارض زیادى دارد. در یکى از این 
ویدیوها مردى مدعى مى شود که از داروخانه هاى 
متعدد پنى سیلین خریده اما بیمارستان حاضر نبوده 
هیچ کدام از آنها را به او تزریق کند و به او گفته شده 

که تزریق این پنى سیلین ها امکان مرگ دارد.

نوشابه، به جاى دوغ!
اسماعیل خاتمى عضو انجمن صنایع    ایلنا|
فرآورده هاى لبنى خاطر نشــان کــرد: مصرف 
چربى هاى لبنى مانند کره و خامه، نوشــیدنى ها 
لبنى مانند شــیر و دوغ و ماست افت جدى کرده 
است و از آنجایى که قیمت دوغ از نوشابه پیشى 
گرفته است از این رو مردم ترجیح مى دهند به جاى 

دوغ نوشابه خریدارى کنند.

آهنگ سفارشى
  ساالر عقیلى 

  برترین ها|ویدیویى از آهنگ سفارشــى 
 ساالر عقیلى براى همایش دیپلماسى اقتصادى در 
فضاى مجازى منتشر شده است. در بخشى از این 
آهنگ آمده: وقت سکوت ما نیست باید که گفتگو 

کرد، خورشید مشرقى را با غرب روبه رو کرد.

خبرخوان

الدن ایرانمنش
رنگ ها دوباره به شهرها برگشته اند. زرد، نارنجى و قرمز، 
موج جدید کرونا را رقم زده تا این ویروس در روز هایى که 
در کشورمان رام و حتى شکست خورده به نظر مى رسید، 

به یکباره اوج بگیرد.
گرچه شنیدن مرگ هاى روزانه صفر یا کمتر از پنج نفر 
کرونایى براى جامعه ما یک خبر خوشایند و براى نظام 
سالمت ما یک دستاورد بود اما این دستاورد، چندان پایدار 

نبود و در کمتر از یکى دو ماه، دوباره کرونا برگشت.
به صفر رســیدن آمار مرگ و میر و پایین آمدن آن، یک 
نتیجه دیگر هم داشت، اینکه ماسک ها به طور خودکار 
از مقابل دهان و بینى افراد برداشته شد و همه فکر کردند 
که عصر زندگى با ماسک سرآمده است. همین کج فهمى 
باعث شــد که در کوچه و خیابان، بسیارى از صورت ها 
بدون ماسک شود، غافل از اینکه کرونا هنوز هم هست و 

ما هنوز به ساحل آرامش نرسیده ایم. 
حمید سورى، اپیدمیولوژیست در این رابطه اعتقاد دارد که 
مبناى رنگبندى کرونایى شهر ها در کشورمان براساس 
میزان مرگ ومیرهاست و این مبنا، روش درست و کاملى 
براى سنجیدن سطح خطر نیست؛ بنابراین، نباید دچار 
ساده انگارى شــویم و پاندمى کرونا را تمام شده فرض 

کنیم.
اما برخالف نظر این کارشــناس، روزهاى صلح آمیز با 
کرونا هنوز براى مردمى که تقریبًا ســه ســال را با این 
ویروس گذراندند و حاال روزهاى بدون ماسک را تجربه 
مى کنند، تمام نشده است. کسانى که حتى عادى تر از 
پیش رفتار مى کنند و انــگار که نه خانى آمده و نه خانى 

رفته است.
شاهد این مدعا هم خیابان هایى است که پر شده از مردم 
بدون ماسک و اگر افرادى هم ماســک زده اند به تعداد 
معدود هستند. این نشان مى دهد با اینکه ما دستاوردهاى 
خوبى در کنترل کرونا و به صفر رساندن آن داشتیم اما در 
مدیریت و تداوم این موضوع موفقیتى کسب نکردیم به 
این خاطر که یکى از ابزار هاى کارآمد براى این کار، تداوم 

زندگى با ماسک است.

ساده انگارى کرونا
آمار دقیقى در دسترس نیست که نشان بدهد کدام گروه 
تمایل کمترى به ماســک زدن دارند؛ مــردان یا زنان؟ 
سالمندان یا جوانان؟ کاســبان یا کارمندان؟ شهروندان 
ساکن در مناطق باالى شــهر یا پایین شهر؟ اما چیزى 

که در شهر عیان است، وجود زنان و مردانى است که در  
روز هایى که کرونا دوباره عزمش را جزم کرده، ماسک 

نمى زنند.
در بین ماسک نزده ها، هم افراد نوجوان، هم جوان، هم 
میانسال و هم سالمند دیده مى شود. جالب اینجاست که 
روى شیشه برخى مغازه  هانوشته شده است که «بدون 
ماســک وارد نشــوید» در حالى که تقریبًا هیچ کدام از 
مشترى هایى که وارد مى شوند، ماسک به صورت ندارند.
یکى از ماسک نزده ها دختر نوجوانى است که در پاسخ به 
اینکه چرا ماسک نزده اى مى گوید: «مگر زندگى چقدر 
ارزش دارد که باید اینقدر خودمــان را اذیت کنیم؟ چرا 
باید ماسک بزنیم؟ یکى از آشنایان ما ماسک مى زد، اما 
مبتال شد و فوت کرد، در حالى که برخى افراد که ماسک 
نمى زنند، مبتال شدند و خوب شدند، به نظرم زدن ماسک 

تأثیرى ندارد.»
قیافه حق به جانبــى به خود مى گیــرد و ادامه مى دهد: 
«خیلى نباید این چیز ها را جــدى گرفت. هر کس قرار 
است مبتال شــود، مبتال مى شــود. کرونا آنقدر ها هم 
ترسناك نیست. در کشورمان همین تعداد آدم به دالیلى 
مثل بیمارى هاى دیگر و تصادف فــوت مى کنند. چرا 

اینقدر زندگى را ســخت بگیریم، آن هم در شرایطى که 
دیگر کرونا نیست؟»

ســاده انگارى کرونا اکنــون به معضلى جــدى تبدیل 
شده است؛ از رعایت نشدن شــیوه نامه هاى بهداشتى 
در روز هایى کــه هنوز هم این ویروس ســمج جوالن 
مى دهد تا کسانى که دیگر باورى به وجود کرونا ندارند.  
این در حالى است که ســتاد مقابله با کرونا اعالم کرده، 
شــیوه نامه ها تغییر نکرده و همچنان استفاده از ماسک 
و فاصله گذارى باید رعایت شــود. حتــى جریمه هاى 
ورود افراد واکســن نزده به شهرهاى دیگر هم بازگشته 
است. اما در این میان تنها چیزى که مردم به آن اهمیت 

نمى دهند توصیه هاى ستاد مقابله با کروناست. 
مسئوالن وزارت بهداشت مى گویند به جاى درمان باید 
به فکر پیشگیرى بود و راه آن هم رعایت شیوه نامه هاى 
بهداشــتى و به خصوص اســتفاده از ماســک است؛ 
شستشوى مداوم دست ها، اســتفاده از ماسک و رعایت 
فاصله یک مترى نکات پیشگیرانه اى است که همچنان 
باید مدنظر قرار گیرد. اما با گشتى در شهر مى توان به این 
نکته رسید که همه مردم، به این سه نکته توجه نمى کنند 

و دیگر این بیمارى را جدى نمى گیرند.

یک روان شــناس حوزه اجتماعى، سیاه نشدن وضعیت 
شــهرها را در رعایت شــیوه نامه هاى جدید مى داند. 
به نظر معصومه عاقبتى، در شــرایط کنونى که رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى به فراموشى سپرده شده است، 
دستورالعمل ها باید تغییر کند: «در حالى که خانواده ها یا 
گروه هاى دوستى در ایران بســیار در هم تنیده هستند 
و ارتباط حضورى بین آنها پررنگ و مهم اســت به نظر 
مى رسد که وزارت بهداشت باید به مردم بگوید مهمانى 
بروید، اما با حضور حداکثر پنج نفر. قبل از آن هم مطمئن 
شوید که میزبان یا مهمانان عالئم خاصى ندارند. یا اگر 
قصد رفتن به پارك را دارید در ساعت هاى شلوغ نروید 
و مطمئن باشید تا شعاع 5 مترى از شما کسى ننشیند و... 
این مهم است که اگر مردم از سفرکردن نهى مى شوند، 
جاده باید با جدیت کنترل شود و مبادى ورودى و خروجى 

بسته شود.»
به نظر مى رسد که اگر شیوه نامه ها تغییر نکند مردم هم 
دست از ساده انگارى هایشان برنخواهند داشت؛ با این 
حساب، معلوم نیســت چه آینده اى در انتظار شهرهایى 
باشد که اکنون رنگ نارنجى را یدك مى کشند و در آینده 

ممکن است به قرمز و سیاه برسند.

شهرهاى قرمز و نارنجى در حال زیاد شدن هستند

تهدید رنگین کمان کرونایى هدیه بود! 
طى روزهــاى اخیــر تصویرى از    برترین ها|
مصطفى میرسلیم، نماینده اصولگراى مجلس که با 
کفش برند آمریکایى در مجلس حاضر شــده بود در 
فضاى مجازى خبرساز شد و انتقاد کاربران را به همراه 
داشت. حاال میرسلیم با انتشار توییتى سعى کرده که 
اقدام اخیر خود در اســتفاده از برند آمریکایى را توجیه 
کند! او در قضیه واردات خودرو، با تأکید بر حمایت از 
تولید ملى، مخالف سرسخت واردات است. میرسلیم 
نوشت: «پوشیدن کفش کتانى خارجى ولو هدیه اى 
باشد از ســال ها قبل، در صحن مجلس کار موجهى 
نیســت. اصالت با تولیدات داخلى و تشویق آن است 

حتى اگر برترین کیفیت را نداشته باشد.»

آیت ا... جنتى سد سدید است
  پایگاه اطالع رسانى شوراى نگهبان|

آیت ا... کاظم صدیقى، امام جمعه موقت تهران، انتصاب 
مجدد آیت ا... جنتى به عنوان عضو فقیه این شــورا 
توسط رهبر معظم انقالب را مایه خرسندى دلدادگان 
به انقالب اســالمى و مایه نگرانى و هــراس براى 
دشمنان خواند. وى آیت ا... جنتى را شخصیتى برجسته 
و شاخص از لحاظ فقهى، مبارزاتى و سیاسى عنوان کرد 
که همچون سد سدید در مقابل دشمنان و دنباله هاى 
داخلى آنها ایســتاده و هرگز از مســیر انقالب، امام و 

رهبرى منحرف نشده است.

 ادامه ماجراى 
واکسن هاى تاریخ گذشته

5 روز بعد ازآنکه تصاویر و    روزنامه اعتماد|
توضیحاتى از برخى شهروندان درباره تزریق واکسن 
آسترازنکاى تاریخ مصرف گذشته در مشهد و تهران 
منتشر شد، نامه اى منتشر شده اســت که حکایت از 
مکاتبه مسئوالن وزارت بهداشت براى تمدید یکساله 
تاریخ اعتبار واکسن پاستوکووك داشت. به استناد این 
نامه، 17 خرداد امسال، محمد مهدى گویا، رئیس مرکز 
مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، خطاب 
به معاونان بهداشــتى دانشــگاه هاى علوم پزشکى، 
درخواست مدیرکل امور داروى سازمان غذا و دارو براى 
افزایش یکساله تاریخ انقضاى واکسن پاستوکووك را 

ضمیمه کرده است.

دیوار موى زنان نباید 
فرو بریزد 

  ایسنا|دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى 
از منکر تأکید کرد: عــده اى مى گویند چرا آنقدر به تار 
مو گیر مى دهید؟ در جواب اینها بایــد گفت اگر این 
مسئله ساده است چرا دشمن آنقدر آن را جدى گرفته و 
مى گوید اگر ما این دیوار را فرو بریزیم مابقى دیوارهاى 
نظام هم فرو مى ریزد. ســید محمدصالح هاشــمى 
گلپایگانى  گفت: چرا قیمت چادر باید آنقدر باال باشد؟ 
چون مافیاى چادر است و آن مدیر که نمى تواند مشکل 

را برطرف کند باید جریمه شود.

بلوك بندى جدید؟ 
ابوالفضل عمویى، سخنگوى کمیسیون    انتخاب|
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در واکنش به این 
مسئله که برخى همزمانى سفر «پوتین» به تهران را 
با ســفر «بایدن» به ریاض به عنوان یک بلوك بندى 
تفسیر مى کنند، اظهار کرد: تا جایى که من مطلع هستم 
این سفر از قبل برنامه ریزى شــده بود و به تحوالت 
اخیر مربوط نیســت، در عین حال خیلى روشن است 
که ما ارزیابى مثبتى از حضور نیروهاى فرامنطقه اى 

در منطقه نداریم. 

مایلیم اما... 
محمد مرندى، مشــاور تیم مذاکره    انتخاب|
کننده هســته اى ایران گفت تهران مایل به توافق با 
واشنگتن است؛ اما همچنین تأکید کرد که آمریکایى ها 
باید امتیازاتى بدهند، زیرا نمى توانند همه چیز را با هم 

بخواهند.

سهیل سنایى
اگرچه کشــورهاى اروپایى از حاال به فکر زمســتان 
سختى هستند که روس ها با تحریم صادرات گازشان 
براى آنها رقم خواهند زد اما چیــزى که فعًال در قاره 
سبز طوفان به پا کرده، تبعات ناشى از شراره هاى داغ 

خورشید است.
موج گرماى شــدید در اروپا از هفته گذشته آغاز شده 
و کشــورهاى زیادى را تحت تأثیر قرار داده است. در 
این مدت، انگلســتان، فرانسه، اســپانیا و پرتغال بى 
سابقه ترین گرما در تاریخشــان را تجربه کرده اند. 
گفته شده در اسپانیا دماى 45 درجه سانتیگراد ده ها 
کشته برجاى گذاشته است و شهر سویل در این کشور 
به دومین شهر گرم جهان بعد از اهواز در ایران تبدیل 
شده است. در فرانسه هم به گفته سازمان هواشناسى 
این کشــور، گرماى بیش از 40 درجــه اى در غرب 
فرانسه کلیه رکوردهاى ثبت شده در این زمینه را فرو 

ریخته است.

در انگلســتان پیش بینى ها حاکى از آن اســت که 
دماى هوا در هفته جارى 10 تــا 15 درجه گرم تر از 
حالت معمول شود و حتى براى اولین بار به 40 درجه 
سانتیگراد نیز برسد. باالترین دمایى که تاکنون در این 
کشور به ثبت رسیده دماى 38/7 درجه سانتیگراد در 

سال 2019 در باغ گیاهشناسى کمبریج بوده است.
در پرتغال نیز دماى هوا در آخر هفته گذشــته به 44 
درجه سانتیگراد رسید و به آتش سوزى هاى جنگلى در 
این کشور دامن زد. آتش سوزى هایى که البته دامن 

دیگر کشورهاى اروپایى  را نیز گرفته است.

آتش به جان قاره سبز
هــزاران نفــر از ســاکنان و مســافران مناطــق 
مختلف فرانســه، اســپانیا و پرتغال بــه دلیل وقوع 
آتش سوزى هاى مختلف جنگلى که تحت تأثیر وزش 
باد شدید و خشکى هوا بر شدت آن افزوده شده است، 

مجبور به فرار از محل زندگى  خود شده اند.

طى روزهاى گذشته تنها در مناطقى از جنوب غرب 
فرانسه بیش از 11 هزار نفر مجبور به ترك خانه هاى 
خود شده اند.  با گسترش شعله هاى آتش و عبور آن از 
مرز اسپانیا، به ساکنان مناطق روستایى کشور پرتغال 

نیز گفته شده که خانه هاى خود را تخلیه کنند.
در اسپانیا موج گرما ســبب بروز آتش سوزى هایى در 
برخى پارك هاى طبیعى و مناطق جنگلى شد و بیش 
از 3 هزار نفر از یک پارك تفریحى در مرکز این کشور 
به دلیل آتش سوزى شدید در نزدیکى این محل تخلیه 
شــده اند. کارشناسان اســپانیایى مى گویند احتمال 
رسیدن دماى هوا در این کشور به 50 درجه سانتیگراد 

هم دور از ذهن نیست.

از ماست که بر ماست
ســازمان فضایى ایاالت متحده (ناســا) اعالم کرده 
تابستان ســال 2022 موج گرما در جهان و از جمله 
در اروپا رکورد زده است. این گرماى بى سابقه ناشى 
از پیامد مستقیم گرمایش جهانى است. سازمان ملل 
متحد روز جمعه خواســتار «اقدام فورى» از ســوى 
همه کشــورهاى جهان براى مقابله با خشکسالى و 
بیابان زایى جهت جلوگیرى از وقوع «فاجعه انسانى» 
شد. این در حالى اســت که تعدد، افزایش و طوالنى 
شدن امواج گرما، که انتشــار گازهاى گلخانه اى به 
تشدید آن دامن مى زند نشــان دهنده تبعات آشکار 

تغییرات آب و هوایى و گرم شدن کره زمین است.
دانشمندان همچنین از آتش سوزى هاى گسترده تا 
سیبرى، آب شدن یخ ها در قطب شمال، خشکسالى، 
رکوردهاى متعدد دماى ثبت شــده در تمام قاره ها، 
طوفان ها و سایر رویدادهاى شــدید آب و هوایى به 

عنوان دیگر تبعات این پدیده خطرناك نام مى برند.

امسال و با شروع فصل تابستان، در آمریکا هم گرماى 
بى ســابقه اى گزارش شده اســت. دما در شهرهاى 
شــمال غربى اقیانوس آرام به اندازه اى رسیده که از 
سال 1940 که براى نخستین بار دماى هوا ثبت شده، 
بى سابقه بوده است.  گرماى شدید هوا در کانادا نیز در 
هفته هاى اخیر جان بیش از یکصد نفر را گرفته است. 
اما در شــرایطى که دما در نیمکره شمالى به شدت و 
به شکلى بى ســابقه افزایش یافته است، کارشناسان 
هواشناسى آژانس هواشناســى ملى انگلستان اعالم 
کرده انــد الگوهاى آب و هوایى که آنها براى ســال 
2050 در این کشــور پیش بینى کرده بودند به شکل 
غیرقابل باورى در هفته جــارى اتفاق خواهد افتاد تا 
نشان داده شود گرماى شدید هوا با این جزیره که آب 

و هواى خنکى دارد چه کرده است. 

دردسرهاى اروپایى
بعد از حمله روسیه به اوکراین و جبهه گیرى اروپا علیه 
حکومت پوتین، روس ها تهدید کــرده اند اگر اروپا 
تحریم هاى اعمال شده علیه این کشور را لغو نکند، 
صادرات گاز به آن قاره را بــه حالت تعلیق در خواهد 
آورد. اروپا که معموًال با زمستان هاى سردى دست و 
پنجه نرم مى کند نیازمند گاز روسیه است و در صورت 
ادامه دار بودن شــرایط فعلى معلوم نیســت ساکنان 
کشــورهاى اروپایى قرار است در زمســتان امسال 

چگونه محل هاى سکونتشان را گرم کنند.
همه این وقایع نشــان مــى دهد ظاهراً تابســتان و 
زمســتان قاره ســبز در ســال جارى میالدى، هم 
از طرف آســمان و هم از طرف همســایه قدرتمند 
ایــن قــاره بــه شــکل تصورناپذیــرى در حــال 

رقم خوردن است.

 تابستان با گرماى بى سابقه، زمستان با تحریم صادرات گاز

اروپا، زیر فشار روسیه و خورشید!
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مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان گفت: کاشى هاى معیوب و مشکل دارى که 
باعث ایجاد ناهموارى در سطح گنبد مسجد امام(ره) شده 

است، برداشته شده و کاشى هاى جدید نصب مى شود.
در چنــد روز اخیر تصاویــرى از گنبد مســجد تاریخى 
امام(ره) اصفهان در شبکه هاى اجتماعى منتشرشده که 
واکنش هایى درباره مرمت این گنبد و وجود برخى عیوب و 

ناهموارى ها در آن به همراه داشته است.
علیرضا ایزدى در گفت وگو با ایرنا با اشاره به مشکالتى 
که براى گنبد مسجد امام(ره) در ســال هاى گذشته به 
وجود آمده و حتى بخشى از گنبد این مسجد فروریخته 

بود خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت موضوع از اوایل 
دهه 90 کار مرمت این گنبد شروع شد تا اینکه کل گنبد 

را داربست زدند.
ایزدى اظهار داشت: در زمان حاضر مرمت بر روى این گنبد 
ادامه دارد و داربست ها به مرورزمان که گنبد مرمت مى شود 
بازخواهد شد و بخشى از گنبد را از حصار داربست ها خارج 

مى کنیم.
وى افزود: از طرفى در بخش هایى از گنبد بعد از 11 سال 
که داربست ها بر روى آن ها فشار آورده، روى لبه کاشى اثر 
گذاشته به همین دلیل باید این کاشى ها را نیز برداشته و 

کاشى جدید به جاى آن قرار دهیم.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
آزمایش هاى مثبت کرونا نســبت به چهار هفته گذشته 
در استان بیش از 10 برابر افزایش یافته است و هم اکنون 
2 شهرستان خوانســار و نطنز در وضعیت قرمز و بسیار 

ُپرخطر قرار دارند.
پژمان عقدك افزود: همه آمار مربوط به بیمارى کووید-19 
در استان اصفهان همچنان روند صعودى طى مى کند که 
بیشترین نرخ افزایش مربوط به نتایج مثبت آزمایش کرونا 

در بین مراجعه کنندگان و بیماران سرپایى است.
وى با هشدار در باره احتمال افزایش شهرهاى قرمز استان 
اصفهان در هفته آینده ادامه داد: قرمز شدن وضعیت برخى 

مناطق بدلیل افزایش تعداد بســترى بیماران کرونایى 
اتفاق مى افتد که مســائلى مانند رفت و آمدهاى داخل و 

خارج شهرستانى و سیستم ایمنى افراد در آن نقش دارد.
عقدك با اشاره به اینکه نتایج مثبت آزمایش هاى کرونا 
در استان به 40 تا 50 درصد در روزهاى اخیر رسیده است، 
خاطرنشان کرد: میزان بسترى در بیمارستان ها نیز به بیش 
از 300 نفر و بیماران بدحال بسترى در بخش ُمراقبت هاى 
ویژه به بیش از 30 نفر رسیده و تعداد افراد بسترى نسبت 

به افراد ترخیصى در روز نیز فزونى یافته است.
وى افزود: بیشتر افراد مبتال به کرونا در زمان حاضر داراى 

عالئم تنفسى و برخى از آنها گوارشى هستند.

آزمایش هاى مثبت کرونا در 
اصفهان 10 برابر شد

رها شدن گنبد مسجد امام(ره) 
از کاشى هاى معیوب

ورود حاجیان اصفهانى به 
نصف جهان

نخسـتین گروه حجاج روز یک شـنبه وارد فرودگاه بین 
المللى شهید بهشتى اصفهان شدند. رئیس سازمان حج 
و زیارت اسـتان اصفهان گفت: نخستین گروه حجاج از 
سـاعت 8 و 15 دقیقه روز 26 تیرماه وارد اصفهان شدند 
گفت: آخرین پرواز بازگشـت زائران دوم مرداد سـاعت 
23 و 30 دقیقه از عربسـتان خواهد بود که بامداد سـوم 
مـرداد در فـرودگاه اصفهان بـه زمین خواهد نشسـت. 
علیرضا صادقـى افزود: حجـاج اسـتان هاى اصفهان و 
چهارمحال و بختیارى روزانه با دو پرواز از سرزمین وحى 
به اصفهان وارد مى شوند. امسال چهار هزار و 156 زائر از 
اسـتان اصفهان در قالب 31 کاروان و 220 زائر از استان 
چهارمحال و بختیارى در قالب 2 کاروان از این فرودگاه 

به سرزمین وحى اعزام شدند.

اصفهان خیلى گرم نمى شود
ابراهیم هنرمند، کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان گفت: مناطق شـمال کشور مشـمول افزایش 
باالى دما هسـتند و شـامل حـال اصفهان نمى شـود و 
روند گرم شدن در استان 3 تا 4 درجه سانتیگراد تا پایان 

هفته است.

خرماى تریاکى 
به مقصد نرسید

مأموران ایستگاه ایست و بازرسى شهید شرافت فرماندهى 
انتظامى شهرستان نایین در اجراى طرح ذوالفقار با هدف 
برخورد با قاچاقچیان موادمخدر، حین بررسى خودرو هاى 
عبورى در مسیر تردد خودرو هاى سنگین به یک دستگاه 
کامیونت مشـکوك و آن را متوقـف کردند. مامـوران با 
هماهنگى مقام قضائى در بازرسى از خودروى مذکور 100 
کیلوگرم تریاك که در بار خرما جاسازى شده بود، کشف 
کردند. در ایـن خصوص راننده خودرو دسـتگیر و پس از 

تشکیل پرونده به مرجع قضائى معرفى شد.

تغییر در خط یک اتوبوسرانى
معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه گفت: سرویس دهى خط یک اتوبوسرانى اصفهان 
(حدفاصل زینبیه تا پل بزرگمهر) به دلیل حفارى ایستگاه 
متروى ابن سـینا دچار تغییراتى شـده اسـت. امیرحسن 
رضازاده گفت: اتوبوس هاى این خط تا چهارراه ابن سینا، 
خیابان کمال، خیابان ولى عصر، میـدان امام على (ع) و 
ادامه مسیر تا پل بزرگمهر نسبت به جابه جایى مسافران 
اقدام مى کند. مسیر برگشت خطوط 52 و 74 (اطشاران 
و تاالر) نیز به دلیل مسدود شدن چهارراه ابن سینا جهت 
حفارى ایسـتگاه متـرو، از سـمت خیابان کمـال برقرار 
نیست و مسـیر جایگزین خیابان ولى عصر (عج) در نظر 

گرفته شده است.

اکثر استخرها با آب شرب 
پر مى شوند

رئیس هیأت شـنا اسـتان اصفهان گفت:تمام استخرها 
از آب شـرب یـا آب چاه هاى با مجـوز و تأییدیه شـبکه 
بهداشت پر  مى شوند و اگر استخرى به چاه متصل باشد، 
باید مجوز داشته و سـختى آب توسط شـبکه بهداشت 
تأیید شده است. از طرفى آب دوش ها نیز الزاماً آب شرب 
است. پیمان گرامى افزود: 73 استخر در اصفهان وجود 
دارد که 23 اسـتخر فعال  اسـت و اکثر آن ها آب شـرب 

مصرف مى کنند.

درختان شرق اصفهان
درحال خشکیدن است

عضو هئیت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: 
از بامداد روز یکشنبه بیست وششـم تیرماه خروجى سد 
زاینده رود بـراى آبیـارى باغات غـرب اسـتان افزایش 
یافت. حسین وحیدا اظهار کرد:  بسیارى از درختان شرق 
اصفهان درحال خشکیدن است؛ کشاورزان این مطالبه 
را دارند که آب رودخانه زاینده رود براى شرق اصفهان نیز 
جارى شود، اما متأسـفانه هنوز توافقى در این خصوص 

انجام نگرفته است.

مراقب باشید سنگ بورس، تاالر شیشه اى را نشکند
نصف جهان  در شــماره 25 تیرماه روزنامه «نســل 
فردا» به تاالر شیشــه اى و ماجراى بورس پرداخته 
شده است. در بخشى از گزارشى که با همین موضوع 
در این روزنامه آمده نوشته شده: «اگر سرى به تاالر 
شیشــه اى بزنید و پاى درد دل ســرمایه گذاران در 
بورس بنشینید، در کنار حجم و ارزش کم معامالت 
که ناشى از بى اعتمادى معامله گران به بورس است، 
زیاد بودن هزینه معامالت ســهام نیز یکى دیگر از 
دغدغه ســرمایه گذاران اســت که به نظر مى رسد 
براى اینکه بازار نفسى بکشد و ارزش معامالت سهام 
افزایش یابد، نیاز به بازنگرى دارد، اما در شــرایطى 
که بازار سرمایه ایران، وضعیت خوبى ندارد و ارزش 
معامالت سهام پایین است، پایین بودن سطح سواد 
مالى معامله گران باعث مى شــود تا به جاى بررسى 

شرایط اقتصادى حاکم بر صنایع مختلف بورسى و 
تحلیل عملکرد شرکت ها، براساس شایعات موجود 
در بازار و پیروى از دیگران اقدام به معامله ســهام 
نمایند و پس از مدت کوتاهى با ضــرر و زیان روبه 
رو شــوند. موضوعى که بارها در بورس ایران اتفاق 
افتاده واعتماد مــردم به بورس را به شــدت تحت 
تأثیر قرار داده اســت. در مجموع به نظر مى رســد 
در شرایط فعلى هزینه معامالت ســهام زیاد است 
و مســئولین و کارگزاران باید ایجاد برخى تغییرات 
ســاختارى نظیر اصالح نحوه پذیرش مشــتریان، 
تنوع بخشــى به خدمات توســط کارگزارى ها در 
کنار بســط بازار مشــتقات و افزایش دامنه نوسان 
ســهام اعتماد ســرمایه گذاران را به بازار سرمایه

 بازگردانند.»

همه درختان را بشویید
 مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان در آخرین اظهار نظرهایــش از آغاز عملیات 
شستشــوى درختان و درختچه هاى این کالنشهر خبر 

داده است.
مجید عرفان منش گفته بــا توجه به اهمیــت و تأثیر 
شستشوى درختان و درختچه هاى سطح شهر در طراوت 
و شــادابى آنها به لحاظ پاك شدن سطح برگ ها از گرد 
و غبار و آالینده هاى محیطى، افزایش میزان فتوسنتز، 
صرفه جویى در میزان سم مصرفى و کاهش آلودگى هاى 
زیست محیطى به واســطه کنترل نسبى برخى از آفات 

برگ ها هم ایجاد خواهد شد.

روزنامه «نصف جهان» چندى پیش بــا پرداختن به 
اهمیت این موضوع و لزوم اجراى سریع تر آن در سطح 
شهر با توجه به گردوغبار فراوان موجود در هوا، از بى 
توجهى به شستشوى درختان و درختچه هایى که در 
مناطق پایین شهر و خیابان هاى فرعى هستند انتقاد و 
به این مهم اشاره کرد که باید در تمامى نقاط شهر این 

اتفاق بیافتد.
اکنون که دوباره بحث مربوط به شستشوى درختان باب 
شده است مى طلبد که شهردارى نه تنها در نقاط باالى 
شهر و خیابان هاى اصلى مبادرت به انجام شستشوى 
درختان کند بلکه با شستشوى تمامى درختان شهر مانع 

از بین رفتن درختان در خیابان هاى فرعى هم بشود.

آالیندگى صنایع در لنجان پایش دائمى مى شود
نصف جهــان   فرماندار شهرســتان لنجان گفت: به 
زودى دستگاه «پایش آالیندگى» در لنجان نصب 
مى شود.حمیدرضا محمدى فشــارکى افزود: این 
دستگاه در تعیین شاخص هاى آالیندگى، اندازه گیرى 
غلظت ذرات، نمونه بردارى از جــرم ذرات و تعیین 
غلظت آنها، کمک بسیارى در موظف کردن و اجبار 
صنایع آالینده منطقه به رعایت حداقل هاى زیست 

محیطى و کاهش آلودگى هوا مى کند.
 وى با اشاره به ناسالم بودن وضعیت هوا در لنجان، 
بیان کرد: مســئوالن شرکت ســهامى ذوب آهن 
اصفهان اعالم کرده اند با اجــراى گام به گام یک 
طرح جامع، آالیندگى هاى شهرى و زیست محیطى 
مولد ذوب آهن را کاهش خواهیم داد که در این زمینه 

اقدامات مناسبى انجام شده است.

نگاه روز

افزایش 35 درصدى قیمت فرم مدارس در اصفهان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك دوخته 
اصفهان گفت: امســال فرم مدارس 35 درصد افزایش 

خواهد داشت.
ابراهیم خطابخش گفت: افزایش قیمت 35 درصدى فرم 
مدارس، به نسبت افزایش قیمت هاى دیگر، مناسب بوده 

و همه فرم ها تولید داخل و ملى است.
او گفت: علت این افزایش، قیمت پارچه بوده، زیرا در سال 

گذشته به طور تقریبى پارچه کیلویى 35 هزار تومان بود، 
اما امسال قیمت از 65 هزار تومان آغاز و حتى به 80 هزار 

تومان هم مى رسد.
به گفته رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاك دوخته اصفهان، عالوه بر قیمت پارچه، علت هایى 
مانند دستمزد، کیفیت دوخت و... موجب افزایش قیمت 

شده است.

«کوشک باغ زرشک»، میزبان اصفهانى ها 
نصف جهــان   در دومین «رویداد گردشگرى نیم رخ» 
عالقه منــدان به میــراث فرهنگى و گردشــگرى 
مى توانند براى نخستین بار از بناى تاریخى کوشک 
باغ زرشک دیدن کنند. کوشک باغ زرشک به عنوان 
یکى از جاذبه هاى زیباى گردشگرى اصفهان است که 
در میان یکى از باغ هاى بسیار زیباى صفوى ساخته 
شده است. با اینکه این باغ، دفتر یک کارخانه صنعتى 
بوده اما بســیار زیبا و ظریف است و تزیینات خوبى در 
این مکان ساخته شــده که برگرفته از فرهنگ تاریخ 

و حتى بوم اصفهان است و نقوشــى مانند حیوانات و 
میوه هایى مثل به و انجیــر در گچبرى هاى آن دیده 
مى شود. آیینه کارى هاى بسیار زیبا نیز جلوه خاصى به 
این مکان بخشیده است که هر کدام در پشت خود یک 

دنیا فرهنگ، تمدن و تاریخ دارد.
گفتنى است؛ این بنا، از تاریخ 25تیرماه تا سوم مردادماه 
براى بازدید عموم باز است و شهروندان مى توانند براى 
بازدید این مکان از ســاعت 17 تا 23 از طریق سایت 

shahrvandticket.ir براى تهیه بلیت اقدام کنند. 

مریم محسنى

اجراى 18 طرح بازآفرینى شهرى
 در بافت تاریخى نایین

نصف جهــان   شهردار نایین با اشــاره به اینکه 109 
هکتار از بافت شــهرى نایین دارى بافت فرسوده و 
تاریخى است، گفت: در این زمینه، 18 طرح بازآفرینى 
شهرى در بافت فرسوده و  تاریخى شهر نایین تعریف 

شده است.
حسن شفیعى ادامه داد: شهردارى نایین از سرمایه 
گذاران و دســتگاه هایى که به این حوزه ورود پیدا 
کنند حمایت هاى ویژه اى در قالب بخشودگى 70 

درصدى صدور پروانه براى بازسازى بافت تاریخى 
مى کند و تخصیص اعتبار براى طرح هاى بازآفرینى 

هم در نظر گرفته است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش به عملیاتى شدن و 
اتمام فاز نخست «طرح جامع شهر نایین» اشاره کرد 
و افزود: با پیگیرى اداره کل راه و شهرسازى، مرحله 
دوم طرح جامع شــهر نایین نیز در آینده نزدیک به 

اتمام مى رسد.

دیوار سبز است. سقف ســبز است، در اتاق هم سبز. حتى 
پرده آویزان شــده به در هم سبز است اما چشم هاى زن، 
سرخ سرخ اســت. رنگ خون. روى چهارچوب در، پارچه 

سیاهى است که از غم اهالى خانه خبر مى دهد.
از وقتى مجتبى رفته تا حاال که بیشــتر از یکسال گذشته 
هنوز پارچه سیاهى که توى آفتاب رنگ از رخسارش رفته 
به تن دیوار خودنمایى مى کند؛ ســوخته، پاره و تکه تکه 

شده.
معصومه اســت و رضا و مهدى و هــادى. رضا و مهدى 
دیگر از خانه بیرون نمى روند. از یکسال پیش بعد از مرگ 
مجتبى، هادى شده مرد خانه. پیروِز میدان کارزار با اندیشه 
و فرهنگ نهفته در جامعه. جامعه اى که آماده است انگ 
ناتوانى را بر پیشانى بیماران «دیستروفى» بچسباند. اما 
هادى از وقتى عقلش رســیده، یادش نمى آید در مقابل 

بیمارى اش کم آورده باشد.
دنیاى «دیســتروفى»، دنیایى پر از مشکالت است. این 
بیمارى مى زند به ماهیچه ها و آنها را کم کم از کنترل خارج 
مى کند تا جایى که گوشت به پوست و استخوان مى رسد و 

96 درصد معلولیت را با خودش به دنبال مى آورد.
 از وقتى آنها به دنیا آمده اند، دنیایشان به این شکل نبوده، 
بعد از مدتى که سالم و ســرحال بوده اند، بیمارى زده به 
جانشــان و هزاران دلیل بوده که نمانند. هادى پنج ساله 
بوده که اسکلت استخوانى بدنش شــروع کرده به نافرم 
شدن. رضا و مهدى هم بعد از او همین روزها را به چشم 
دیده اند. مجتبى بزرگ ترینشــان بوده، بیمارى اول به 
ماهیچه هاى او حمله کرده و وقتى به او رحم نکرده رنج 
معلولیت در خانه آنها آغاز شــده است. مجتبى تا یکسال 
پیش که ویلچرش به واسطه یک تصادف در یک لحظه، 
میان خیابان متوقف شــده و تن رنجور از معلولیت او زیر 
ســقف پله هاى عابر پیاده جا مانده، پسرى پر شر و شور 
بوده، پر از زندگى و جوانى. پیروز میدان مبارزه با ناتوانى. 
به قول مادرش هر صنایع دســتى که فکر کنید بلد بوده؛ 
از بافتن قالیچه هاى کوچک گرفته تا منبتکارى و معرق 

و میناکارى. 
داغ بر دل نشســته معصومه وقتى از پســر بیست و چند 
ســاله اش حرف مى زند، هنوز توى گل هاى قرمزى که 
مجتبى خفت به خفتشان را خودش زده پیداست. خانواده 
کوچک آنها حاال نماینده چند هزار معلولى هســتند که 
فراتر از قسمت و سرنوشــت و لجاجت و پافشارى براى 
زنده مانــدن، جنگ تن به تنى را با خیابان هاى شــهر و
 نگاه هاى پر ترحم شروع کرده اند. فرمانده شان هم عشق 

بوده و استقامت. 
سه برادرى که هنوز هم پشت خاکریز «توانستن» در نبود 
برادر بزرگ تر، ســنگر گرفته اند و با تمام بود و نبودهاى 
فرهنگى که نیست ساخته اند. معصومه حاال پرستار بیست 
و چهار ساعته سه پسر دیگرش شده است. همسر معصومه 
سال ها پیش وقتى او بین بچه ها و او، بچه ها را انتخاب 

کرده و نگذاشته که به بهزیســتى سپرده شوند، ترکشان 
کرده، حاال او مانده و غم خانه نشینى دو فرزند دیگرش که 

بعد از مرگ برادر از خانه بیرون نمى روند. 
بغض، امــان معصومه را مــى بُــرد. از 365 روز پیش تا 
حاال بچه ها حتى حیاط خانه را ندیده اند. آنها فلج شــده 
نگاه هاى ترحم آمیز فامیل، دوســت، آشنا و غریبه شده 
اند. از همان موقع که همه فامیل یک صدا پچ پچ کردند 
که اگر مجتبى بیرون نمى رفت حاال زنده بود، آنها بَست 

نشسته اند در خانه.
رضا 12 ساله است و مهدى هنوز 6 ســالش نشده است. 
تنها هادى 19 ســاله اســت که این روزها گذشتن از هر 
مانعى برایش مثل عبور از میدان جنگ بوده اما نترسیده، از 
رمپ هاى با ارتفاع بلند بانک تا پارك و فضاى سبزى که 
مال او نیست، خیابانى که برایش ساخته نشده و نگاه هایى 
که گاه از او دزدیده مى شــود و گاهى هــم با زمزمه هاى 
نامفهومى او را بدرقه مى کند، گذشته تا خانه اسیرش نکند.

مهدى 6 ساله کوچک تر از آن اســت که متوجه بشود. او 
معنى ترحم را هنوز نفهمیده. واکنــش هاى مردم براى 
او هنوز بى معناست. معطلى پشــت رمپ یک بانک و یا 
نگاه بى اعتناى وزارتخانه ها و اداراتى که ملزم به رعایت 
استانداردها هستند هم هنوز برایش جا نیفتاده است. باید 
کمى بزرگ تر شــود تا متوجه شود که بســیارى از این 
ادارات تنها به واسطه از سر خود واکردن مسئولیت، اقدام 
به رمپ ســازى کرده اند و بانک و اداراتى که اگر پایش 
بیافتد با وجود توانایى هاى بى شــمار او و امثال او نمى 
خواهند همان قانون نیم بند جامــع حمایت از معلوالن 

را رعایت کنند.
او نه معنى نامه هــاى بى جواب، جواب هاى ســرباال و 
وعده هاى پوچ را مى فهمد و نه درکى از اجرا نشدن آمار 
3درصدى دارد که از ســال ها پیش براى کسانى مثل او 
تعبیه شده تا وقتى بزرگ شد مستقل شود و بتواند با وجود 

ویلچرنشینى روى پاى خودش بایستد. 
اســم ویلچر که مى آید، زخم هادى تازه مى شود:«وقتى 
مردم تو را با ویلچر مى بینند، به هر ترتیبى شده مى خواهند 
ترحم کنند. من و برادرانم نه گدا هستیم و نه نیازمند، حتى 
برادر کوچکم از حاال دارد قالیبافى را یاد مى گیرد. ما صنایع 
دستى مى سازیم و مى فروشیم، نیازى به ترحم یا پول بیشتر 
نداریم. ما اندازه زحمتمان پول مى گیریم اما مردم هنوز به 
ما به عنوان یک معلول ناتواِن بى دست و پا نگاه مى کنند. 
سرنوشت، برادر بزرگمان را از ما گرفت. او درس خوانده بود، 
تحصیلکرده بود، رشته حقوق خوانده بود. ما هم مى توانیم 
زندگى تشــکیل بدهیم، ما مى توانیم ازدواج کنیم، ما مى 
توانیم از تمام حقوق شهروندى مثل بقیه برخوردار باشیم اما 
تا زمانى که فرهنگ ما و نگاه مردم به معلوالن این مسئله را 
پررنگ مى کند که تو نمى توانى و مثل یک سقف شیشه اى 
عمل مى کند که نمى گذارد باالتر برویم، هیچ اتفاق مثبتى 

براى معلوالن نمى افتد.»
خاطرات هادى دردناك است. آن زمانى که برادر او براى 

خواستگارى دختر مورد عالقه اش رفته، نگاه ها پر بوده از 
تعجب و خشم و ناراحتى. یعنى اینکه تو نمى توانى زندگى 

تشکیل دهى و کسى را خوشبخت کنى. 
او و خانواده سوگ زده اش، ســال هاست با این موضوع 
روبه رو هستند. نبود فرهنگ مناســب رفتار با معلوالن 
فقط شــامل حال این خانواده کوچک نمى شود. هزاران 
خانواده دیگر هســتند که مثل آنها نه تنها درد معلولیت 
بلکه درد نبود فرهنگ مناســب جامعه هم مثل آفت به 

جانشان افتاده است. 
چارچوب ضعیف و لرزان قانون هم آنقدر جرأت نداشــته 
که به هادى و امثال او کمک کند. آنها توى چرخه اى قرار 

گرفته اند که هرز مى چرخد و راه به جایى نمى برد. 
هادى روى ویلچرى با برند Meyra آلمانى نشســته، از 
آن صندلى هــاى چرخدارى که جانبازان از بنیاد شــهید 
مى گیرند و وقتى نیاز ندارند، مى  دهند به کسانى مثل او. 
طراحى ویلچرش هوشمندانه است و از سرزمینى آمده که 

به آسایش معلوالن بها مى دهند.
روى صندلى چرخدارش جابه جا مى شــود تا زخم بستر، 
بیش از اینها بدنش را نخورد. تشک مخصوص او خیلى 
وقت است تار و پودش از هم گســیخته اما خریدن تمام 
مایحتاج خانه اى که ســه معلــول را با خــود به دوش 

مى کشد سنگین است. 
خرج یک معلول چند برابر هزینه هــاى یک فرد عادى 
است، با کلى هزینه هاى درمانى وقت و بى وقتى که براى 
هادى مى شــود حداقل ماهى یک تا 1/5 میلیون تومان 
بابت دارو، آزمایش مداوم غدد، ادرار، تیروئید و چکاپ به 
اضافه مایحتاج دیگر که اگر کارش بگردد و تورم بگذارد 

مى تواند از پسشان بربیاید.
اما آنچه باعث مى شــود او کم بیاورد، ناآگاهى، خرافه و 
ندانم کارى در جامعه است، واژه هاى سنگینى که کمرش 
را در برابر مشکالت ناشى از معلولیت خم مى کند: «بعضى 
وقت ها دلم نمى خواهد از خانه بیرون بروم. بیرون رفتن 
براى ما گاهى معادل جهنم رفتن است. تکلیفمان روشن 
نیست. چشم هاى ترحم آمیز مردم، مسخره کردن بچه ها 
و انگ ناتوانى، زخم هاى کارى است که امثال من را توى 

خانه نگه مى دارد.»
هادى و برادرانــش مثل بقیه معلــوالن، تنها عضوى از 
بدنشان را از دست داده اند. آنها معلوالن جسمى هستند اما 
درسخوان، پرتالش و با یک دنیا آرزو، عشق و امید هستند 
که گاهى رفتن به پارك، ســرخوردن از ُسرُسره ها و تاب 

خوردن برایشان تبدیل مى شود به یک حسرت.
کابوس هایشان اما وقتى بیشتر مى شود که یک ترمز نابه 
جا بخاطر نبود پل هاى هوایى مخصوص معلوالن، مرگ 
را برایشان به ارمغان بیاورد. یا چاله هاى گاه و بیگاه در پیاده 
روها نگذارد به راحتى به خانه برسند یا اتوبوس هایى که نمى 
توانند سوارشان شوند یا مردم برایشان نسخه هایى بپیچند 
که جز ترحم و چشم هاى دوخته شده به آنها چیز دیگرى 

برایشان به ارمغان نمى آورد.

فرهنگى که بیماران دیستروفى را خانه نشین نمى کند

پشت خاکریز «توانستن»

دریا قدرتى پور
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احتماًال یک ماه تا معرفى گلکسى زد فولد 4 سامسونگ 
فاصله داریم. شایعات و تصاویر لو رفته حاکى از قدرت 
بیشتر، سیستم دوربین بهبودیافته و همان ظاهر کلى 

نسل قبلى با تغییرات اندك است.
یک تصویر نمایشگر نشان مى دهد که Z Fold 4 داراى 
چین و چروك کمترى نسبت به مدل قبلى خواهد بود و 
رندرهایى که در ماه مى فاش شده بودند نشان مى دهند 
 Galaxy که این گوشى داراى تنظیمات دوربین مشابه
Ultra S۲۲ است، به این معنى که سنسورها مستقیماً در 

پشت تلفن قرار دارد و برآمدگى دوربین اختصاصى وجود 
نخواهد داشت.این رندرها توسط یک افشاکننده به نام 

استیو مک فالى به اشتراك گذاشته شد.
 ،(TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV افشاکننده توییتر

که در گذشــته تصاویرى از 
دســتگاه هاى منتشر 

نشده آپلود کرده 
اســت  گفته 
برخالف  که 

آنچه مک فالى 
گفته بود، چیدمان دوربین 

گلکسى Z فولد 4 تغییر نمى کند و بسیار 

شبیه آرایه روى Fold 3 خواهد بود. این نشان مى دهد 
که حسگرها در یک آرایه عمودى قرار مى گیرند.

 Galaxy Z در یک توییت مى گوید که TechTalkTV

Fold 4 «مطمئنًا داراى دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى 

خواهد بود».
اگرچه تلفن هاى تاشــو راه طوالنــى را طى کرده اند، 
عملکرد دوربیــن همچنان یک نقطه ضعف اســت. 
سامســونگ به وضوح تمــام تالش خــود را بر روى 
گوشى هاى تاشو انجام مى دهد، با یک شایعه که این 
شرکت مى تواند گوشى هاى Galaxy A Fold و Flip را 

در آینده معرفى کند.
یک سیستم دوربین بهبودیافته مى تواند به جذب کسانى 
کمک کند که تاکنون از تلفن هاى تاشوى گران قیمت 
به دلیــل دوربین ضعیفشــان 
دورى کرده اند. حسگر 50 
مگاپیکســلى فوق با 
یک دوربین 12 
پیکســلى  مگا
عریض  فــوق 
و یک ماژول تلــه فوتو 12 
مگاپیکسلى با زوم اپتیکال 3 برابر همراه 

خواهد شد. این شانس آن را براى تبدیل شدن به بهترین 
گوشى هوشمند سال 2022 افزایش مى دهد.

Fold ۳ دارا یک دوربین اصلى 12 مگاپیکســلى، یک 

ماژول اولتراواید 12 مگاپیکسلى و یک واحد تله فوتو 12 
مگاپیکسلى با زوم 2 برابرى است.

 S۲۲ بنابراین حتى اگر در مورد ادغام دوربین گلکسى
Ultra در Fold ۴ هیجان زده بودیــد، جنبه مثبت آن 

این اســت که احتماًال حســگرهاى جدیدى دریافت 
خواهد کرد.

Fold 4 داراى آخریــن تراشــه ممتــاز کوالــکام، 

Plus Gen ۸ Snapdragon ۱، اســت و نمــرات 

بنچمارك فاش شده نشــان مى دهد که بسیار سریع تر 
از Fold ۳ خواهد بود.

Fold 4 همچنین به احتمال زیاد ســبک تر و بادوام تر 

از مدل قبلى خود اســت و همچنین این احتمال وجود 
دارد که نسبت تصویر وســیع ترى براى استفاده بهتر 

داشته باشد.
این دســتگاه احتمــاًال در تاریــخ 10 آگوســت در 
رویــداد Unpacked بعدى معرفى خواهد شــد که با
 دوتایى Flip 4 و Galaxy Watch 5 به اشتراك گذاشته 

خواهد شد.

گوگل قطعات گوشى هاى سرى پیکسل 2 تا پیکسل 
6 را در اختیار فروشــگاه هاى iFixit قرار داده است تا 
کاربران بتواننــد در منزل موبایل هــاى خود را تعمیر 

کنند. 
مجموعه iFixit تاکنون با چند کمپانى همکارى کرده 
تا بتوانند قطعات گوشى هاى هوشمند آن ها را در اختیار 

مشتریان قرار دهد.
از طریــق این برنامــه، مصرف کننــدگان مى توانند 
گوشى هاى خود را تعمیر کنند. اکنون گوگل نیز مسیر 

سایر شرکت ها را طى مى کند.
همانطور که حساب رســمى Made By Google در 
توییتر اعالم کرد، کاربران مى توانند ابزارها و قطعات 
و همچنین راهنماهاى گام به گام تعمیرات گوشى هاى 
 iFixit پیکسل 2 تا سرى پیکسل 6 را از فروشگاه هاى

دریافت کنند.
براى تعمیر گوشى هاى پیکسل، کیت هاى تعمیراتى 
بسیار زیادى در دسترس iFixit قرار گرفته که کاربران 
براى تعویض نمایشگر یا پورت شارژ دستگاه هاى خود 

مى توانند از آن ها استفاده کنند.
 هزینه این کیت ها براى مدل هــاى جدیدتر، گران تر 
است و به عنوان مثال تعویض نمایشگر پیکسل 6 پرو 

با اســتفاده از این کیت ها براى کاربران 199,99 دالر 
هزینه دارد.

در دنیاى امروزى، گوشى هاى موبایل بسیار پیچیده تر 
شــده اند و این امر تعمیر آن ها را دشوارتر مى کند. در 

این شرایط بسیارى استدالل مى کنند که شرکت هاى 
تولیدکننده باید قابلیت هایــى براى کاربران خود ارائه 

کنند تا بتوانند گوشى هاى خود را تعمیر کنند. 
هرچند برخى شــرکت ها بــا این موضــوع مخالفت 
کرده انــد، امــا برندهــاى بــزرگ، به مــرور زمان 
گزینه هاى جدیدى را در اختیار مصرف کنندگان قرار 

داده اند.
شــاید یکى از بزرگ ترین نام ها اپل است که در اواخر 
ماه آوریــل، برنامــه Self Service Repair خود را 
اعالم کرد که در آن قطعات و ابزارهاى مورد نیاز براى 
تعمیر آیفون و مک در دسترس مصرف کنندگان قرار 

مى گیرد.
 iFixit پیش از این نیز شــاهد همکارى سامسونگ با
بوده ایم. هدف اصلــى این همــکارى، ارائه قطعات 
اصلى و رسمى گوشى هاى سامسونگ براى مشتریان

 است.
 از ایــن طریــق، iFixit بــه کاربــران خــود انجام 
تعمیرات گوشى هاى سامســونگ را آموزش مى دهد
 تا خودشان بتوانند یک گوشى هوشمند را تعمیر کنند. 
اکنون نوبت به گوشــى هاى پیکســل گوگل رسیده

 است.

روشى که 
ممکن است 

رایانه شما 
از طریق آن 

هک شود
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 روش هاى مختلفى براى هک رایانه و گوشى هاى هوشمند وجود دارد و برخى از آن ها به اندازه اى 

ساده هستند که ممکن است آن را نادیده بگیرید.
قبل از اینکه دیر شود باید راه هایى را کشف کنید که ممکن است شخصى رایانه شما را هک کند، 
هویت شما را بدزدد یا اطالعات مالى شما را به سرقت ببرد. در واقع بهترین راه براى شکست دادن 

یک هکر این است که بفهمید آن ها چگونه و از چه راهى شما را هک مى کنند.
 با درك برخى از این اصول اولیه در حین انجام گشت و گذار خود در فضاى مجازى، بدون نیاز به 

آشنایى با تمام اصطالحات فنى مى توانید در مقابل حمله هکر ها مصون باشید.

دانلود هاى Drive-By یا حمله دانلود
این اصطالحى است که همانطور که از نامش پیداست مى تواند براى کاربران خطرساز باشد. حمله 
دانلود ممکن است هنگام بازدید از سایتى که شــاید براى شما قابل اعتماد هم باشد اتفاق بیفتد. 
اگر از وب سایتى بازدید کنید که هک شده باشد، ممکن است در ظاهر به صورت کامال معمولى 
عمل کند. اما مى تواند به صورت مخفیانه رایانه یا دستگاه تلفن همراه شما را براى شناسایى نقاط 

آسیب پذیر بررسى کند.
این سایت ها مى توانند نرم افزار هاى مخرب را روى گوشى نصب کنند و از آن پس تقریبًا قادر به 
انجام هر کارى در گوشى شما هستند. این اقدامات شامل ســرقت داده ها، نظارت بر رفتار شما، 
مشاهده مخفیانه از طریق دوربین سلفى و موارد دیگر مى شود. براى در امان ماندن از این حمالت 
رایانه و دستگاه هاى تلفن همراه خود را به روز نگه دارید و از نرم افزار هاى محافظتى براى ایمن 

ماندن استفاده کنید.

تزریق اسکریپت از طریق وبگاه (XSS)تزریق اسکریپت از طریق وبگاه
یک هکر مى تواند از نقص هاى موجود در کد جاوا اسکریپت یک وب سایت، براى به خطر انداختن کوکى هاى ذخیره شده در مرورگر وب شما استفاده کند. این اقدام مى تواند 
منجر به سرقت اطالعات شخصى شما شود. در برخى موارد هکر ها حتى مى توانند محتویات کلیپ بورد سیستم، سایر کوکى هاى وب سایت، و نام هاى کاربرى و گذرواژه ها را 

بدزدند. مشابه موردى که در ابتدا ذکر کردیم، این نوع حمله مى تواند هنگام بازدید از وب سایت هاى قابل اعتماد اتفاق بیفتد.
واى فاى عمومى

به واى فاى در رستوران یا فرودگاهى که به آن ها متصل مى شوید، اعتماد 
نکنید. زیرا مطمئن نیستید که یک هکر از طریق نقطه دسترسى واى فاى براى 
اتصال شما کمین کرده است یا نه. هکر ها همچنین مى توانند تمام ترافیک موجود 
در نقطه دسترسى واى فاى معمولى را شنود کنند. اگر نیاز به استفاده از WiFi رایگان دارید، حتما از 

فایروال روى سیستم خود استفاده کنید و همه چیز را به روز نگه دارید.

فیشینگ
مراقب باشــید که در ایمیل خود چه چیزى را باز 
مى کنید و یــا روى آن کلیــک مى کنید. هکر ها 
در پنهان کــردن ایمیل هاى جعلــى که حاوى 
پیوســت هاى مخــرب یــا لینک هایــى که به 
وب سایت هاى مخرب ارجاع داده مى شوند، بسیار 
خوب عمل کرده اند. آن ها حتــى مى توانند این 
ایمیل ها به گونه اى طراحى کنند که فکر کنید از 

یک منبع قابل اعتماد مثل بانک ارسال شده اند.
این نوع از حمالت مهندســى اجتماعى یکى از 
محبوب ترین حمالت اســت، زیرا اغلب عملى 
هستند؛ بنابراین اگر روى پیوند هایى که در ایمیل 
براى شما ارسال مى شوند کلیک کنید، قبل از وارد 
کردن اطالعات ورود به سیســتم، دوباره بررسى 

کنید که در یک سایت معتبر حضور دارید.

رمز هاى عبورى که مجدد استفاده مى شوند
همیشه براى هر حســابى که دارید باید از یک رمز عبور منحصر به فرد استفاده کنید. 
به عنوان مثال، از همان رمز عبورى که براى ورود به اطالعات بانکى خود اســتفاده 
مى کنید، وارد فیسبوك نشوید. در غیر این صورت با لو رفتن یکى از رمزعبور هاى شما، 

هکر ها مى توانند با آن به وبسایت هاى دیگرى که شما از آن ها استفاده مى کنید نیز 
دسترسى داشته باشند. براى داشتن رمز عبور هاى متعدد و عدم فراموشى آن ها 

مى توانید از یک برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید.

USB فلش درایو
طور خودکار اجرا شوند و دستگاه شما اینکه شما متوجه شوید مى توانند به افزار هاى مخرب گاهى اوقات بدون دى وى دى نیز صــدق مى کند. نرم بــراى کارت هاى SD، ســى دى و خود متصل نکنید. این محافظه کارى یک درایو USB ناشناخته را به رایانه بدانید چه چیزى روى آن است، هرگز خریــدارى نکرده ایــد و اینکه دقیقًا تــا زمانــى کــه USB را خودتان 

را آلوده کنند.

رایانه ها و سیستم عامل هاى 
از رده خارج شده

اگر هنوز از ویندوز XP استفاده مى کنید باید بدانید که این سیستم عامل اکنون بسیار آسیب پذیر است و دیگر توسط 
مایکروسافت به روز نمى شود. اگر سیستم عامل رایانه خود و همچنین تمام نرم افزار هاى نصب شده روى آن را به 

روز نگه ندارید، به راحتى مى توانید به هدفى براى هک شدن تبدیل شوید.

کامپیوتر هاى هتل و مکان هاى عمومى
عمومى اعتماد نکنید. شما هرگز نمى دانید که چه کسى قبل از شما از آن استفاده کرده و چه بدافزار هایى ممکن است اگر نیاز دارید به یکى از حساب هاى خود مثل بانک یا ایمیل خود وارد شــوید، هرگز به رایانه هاى موجود در مراکز 

در این رایانه ها براى شما کمین کرده باشند.

فیشینگ
ن 

 

 
 

 

XS)تزریق اسکریپت از طریق وبگاه
طر انداختن کوکى هاى ذخیره شده در مرورگر وب شما استفاده کند. این اقدام مى تواند 
ویات کلیپ بورد سیستم، سایر کوکى هاى وب سایت، و نام هاى کاربرى و گذرواژه ها را 

واسایت هاى قابل اعتماد اتفاق بیفتد.
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رمز هاى عبورى که مجدد استفاده مى شوند
همیشه براى هر حســابى که دارید باید از یک رمز عبور منحصر به فرد استفاده کنید. 
به عنوان مثال، از همان رمز عبورى که براى ورود به اطالعات بانکى خود اســتفاده 
مى کنید، وارد فیسبوك نشوید. در غیر این صورت با لو رفتن یکى از رمزعبور هاى شما، 

هکر ها مى توانند با آن به وبسایت هاى دیگرى که شما از آن ها استفاده مى کنید نیز 
دسترسى داشته باشند. براى داشتن رمز عبور هاى متعدد و عدم فراموشى آن ها 

مى توانید از یک برنامه مدیریت رمز عبور استفاده کنید.

را آلوده کنند.

رایانه ها و سیستم عامل هاى 
از رده خارج شده ى

اک

شایعات جدیدى در مورد دوربین گلکسى زد فولد 4

گوگل امکان تعمیر گوشى هاى پیکسل را فراهم مى کند
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iFix
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شــده اند و این امر تعمیر آن ها را دشوارتر مى کند. در 

ززز از که در گذشــته تصاویرى
رررتشر دســتگاه هاى من

هرده نشده آپلود ک
تتتتتــت اس گفته 
برخالفف که 

آنچه مک فالى 
گفته بود، چیدمان دوربین 

نمىکند و بسیار  4 تغییر 4 فولد ZگلکسىZ

دلیــل دوربین ضعیفش به
دورى کرده اند. حسگ
مگاپیکســلى ف
یک دوربین
پیکس مگا
عر فــوق 
و یک ماژول تلــه فوت
ه اپتیکال3 برابر 3مگاپیکسلى با زوم
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تحقیقات نشان داده است که شکر سطح هورمون BDNF را که مانع از افسردگى مى شود، کاهش مى دهد، 
درنتیجه به پیدایش افسردگى کمک مى کند.

یک متخصص طب سنتى با اشاره به اثر نامطلوب شکر و ایجاد افسردگى اظهار کرد: تحقیقات نشان داده است 
که شکر سطح هورمون BDNF که مانع از افسردگى مى شــود را کاهش مى دهد و به همین روش نه تنها به 
پیدایش افسردگى کمک مى کند بلکه باعث کاهش پاسخ دهى درمان افسردگى مى شود. مطالعات نشان 
داده کسانى که غذاهاى فرآورى شده و شیرین زیادى مصرف مى کردند پس از 5 سال عادات غذایى 

ناسالم احتمال بیشترى براى ابتال به افسردگى داشتند.
فاضله حیدریان با اشاره به مواد متشکله شکر خاطرنشان کرد: آنچه بعد از فرایند باقى 
مى ماند، ماده مصنوعى غلیظ شــده اى است که اســتفاده از آن فایده اى براى 
بدن ندارد. شــکر از گلوکز، فروکتوز و گاالکتوز تشــکیل  شده است، در 
ابتداى کشف آن در جنوب آسیا و آمریکا به صورت شربت از نیشکر 
عصاره گیرى مى شد تا اینکه هندى ها توانستند آن را به صورت 
دانه هاى کریستالى دربیاورند تا قابل  حمل و نقل شود. شکر تا 
قرن هجدهم در اروپا جزو کاالهاى خوراکى لوکس محسوب 
مى شــد و درواقع عامه مردم همچنان از عســل به عنوان 

شیرین کننده استفاده مى کردند.
وى در ادامه افزود: شــکر ممکن است منجر به عالئم شبیه 
ADHD یا اختالالت یادگیرى شود. مقادیر زیاد قند ممکن 

است بر حافظه و متابولیسم طوالنى مدت تأثیر منفى بگذارد 
و باعث التهاب عصبى شود.

ضعف سیستم ایمنى با مصرف شکر
حیدریان با اشــاره به تحقیقات صورت گرفته اظهار کرد: 
طبق مطالعه اى که در ســال 1973 در دانشگاه لوما لیندا 
انجام شد نشان داد که خوردن قند حداقل پنج ساعت پس 
از مصرف بر سلول هاى سفید خون که با باکترى مبارزه 
مى کنند، تأثیر مى گذارد. و تحقیقات اخیر در سال 2018 
نشان مى دهد که مکانیسم آسیب قند به سیستم ایمنى 
بدن از طریق مقاومت به انسولین است که سیستم ایمنى 

را تضعیف مى کند.
این متخصص طب سنتى افزود: یکى از دالیل اختالل 
در سوخت وســاز بدن که توســط رژیم غذایى نامناسب 
ایجاد مى شود، توقف فعالیت انســولین است. در این حالت 
سلول ها به سمت مقاومت در برابر انسولین پیش مى روند. این 
مسئله بدن را به سمت انواع بیمارى ها ازجمله سندرم متابولیک، 
چاقى، بیمارى هاى قلبى و عروقى و به ویــژه دیابت هدایت مى کند. 
بسیارى از مطالعات نشــان مى دهد که مصرف شکر به ویژه مصرف زیاد 
آن با مقاومت به انسولین همراه اســت. افزایش مقاومت به انسولین منجر به 

عروقى، شکنندگى عروق و تشکیل پالك هاى عروقى و بیمارى هاى قلب و عروق افزایش ریسک درگیرى هاى 
ازدیاد فروکتوز در کبد است خاطرنشــان کرد: هنگامى که فروکتوز در کبد به چربى خواهد شد.  حیدریان بابیان اینکه یکى از مضرات شکر 

تبدیل شد، به صورت ذرات کلسترول (VLDL) وارد بدن مى شود. اما تمام چربى به این صورت از کبد خارج نمى شود، بلکه مقدارى از آن در کبد باقى 
مى ماند. این اتفاق مى تواند عالئمى شبیه به کبد چرب ایجاد کند. مطالعات نشان مى دهد افراد مبتال به کبد چرب حدوداً 2 تا 3 مرتبه بیشتر از متوسط 

افراد جامعه فروکتوز مصرف مى کنند.

سسالمتسالمت

Fتحقیقات نشان داده است که شکر سطح هورمون BDNF را که

درنتیجه به پیدایش افسردگى کمک مى کند.
یک متخصص طب سنتى با اشاره به اثر نامطلوب شکر و ایجاد افس
Fکه شکر سطح هورمون BDNF که مانع از افسردگى مى شــود

پپپپپپپیدایش افسردگى کمک مى کند بلکه باعث کاهش پاسخ ده
داده کسانى که غذاهاى فرآورى شده و شیرین زیادى م
ناسالم احتمال بیشترى براى ابتال به افسردگى د
فاضله حیدریان با اشاره به مواد متشکله ش
مى ماند، ماده مصنوعى غلیظ شــد
بدن ندارد. شــکر از گلوکز،
ابتداى کشف آن در جنو
عصاره گیرى مى شد
دانه هاى کریستال
قرن هجدهم در
مى شــد و درو
شیرین کننده اس
وى در ادامه افزو
ADHD یا اختال

است بر حافظه
و باعث التهاب

ضعف س
حیدریان با اش
طبق مطالعه ا
انجام شد نشا
از مصرف بر
مى کنند، تأثی
نشان مى ده
بدن از طریق
را تضعیف مى
این متخصص
در سوخت وس
ایجاد مى شود،
سلول ها به سمت

مسئله بدن را به سمت
چاقى، بیمارى هاى قلبى
بسیارى از مطالعات نشــانم
آن با مقاومت به انسولین همراه اس

عروقى، شکنندگى عروق و تشکیل پالافزایش ریسک درگیرى هاى 
ازدیاد فروکتوز در کبد است خاطرنشــانخواهد شد.  حیدریان بابیان اینکه یکى از مضرات شکر 

ماده غذایى 
پرطرفدارى که 
افسرده تان مى کند

با این که عصبانیت حالتى ذهنى است که براى بقاى ما ضرورى مى باشد، اما اغلب 
زمانى که استرسمان افزایش مى یابد، از کنترل خارج مى شود. عصبانیت مى تواند 
عالئم فیزیکى زیادى داشته باشد که ما متوجه آن نمى شویم مگر زمانى که کامال 

پیشرفت کرده باشند.

افزایش ضربان قلب و فشار خون
شاید متوجه شده باشید؛ هر بار که صداى تان را باال مى برید و بحث شدیدى دارید، 
ضربان قلب تان افزایش مى یابد. این بدان معنى است که فشار خون شما هم باال 
مى رود و به همین دلیل است که عصبانى به نظر مى رسید و گونه ها و رگ هاى تان 
قرمز مى شوند. از طرفى هم سنگین تر و سریع تر نفس مى کشید تا اکسیژن و مواد 
مغذى به اندام هاى اصلى شما منتقل شود. در برخى موارد هم ممکن است متوجه 

شوید که دست ها و پا هاى تان سردتر از حد معمول هستند.

آسیب به سیستم ایمنى بدن
محققان دریافته اند که حتى یادآورى بحث هاى شــدیدى که در گذشته داشته اید 
هم، سیستمم ایمنى شما را به مدت 6 ساعت تضعیف مى کند. این مورد به ویژه براى 
افرادى که معموال آرام هستند و خیلى عصبانى نمى شوند هم صادق است. افرادى 
که خیلى راحت عصبانى مى شوند ممکن است متوجه شوند که بیشتر بیمار مى شوند 

و سیستم ایمنى شان ضعیف تر است.

به وجود آمدن انواع مشکالت سالمتى
وقتى که عصبانى مى شویم، مواد شیمیایى مربوط به استرس به مغز و بدن ما سرازیر 
مى شوند و مدام تغییراتى را در متابولیسم ما ایجاد مى کنند. به همین دلیل هم افرادى 
که مشکالت مرتبط با خشم شان درمان نشده، ممکن است از سر درد، اضطراب، بى 
خوابى و حتى مشکالت گوارشى رنج ببرند. مشکالت پوستى مثل اگزما هم ممکن 
است در مواقع عصبانیت شدید ظاهر شود و در نتیجه این افراد در معرض خطر سکته 

مغزى یا حمله قلبى قرار دارند.

تأثیر گذاشتن روى حافظه
این تنها ضربه فیزیکى به سر نیست که حافظه را تحت الشعاع قرار مى دهد، فریاد 
زدن هم مثل هر ضربه دیگرى مى تواند روى این بخش از مغز تأثیر بگذارد. بعد از 
پایان مشاجره، ممکن اســت یک یا هر دو طرف چیز ها را به شکلى متفاوت به یاد 

بیاورید یا چیز هاى خاصى را کامال فراموش کنید.

ایجاد درد مزمن
فریاد زدن نه تنها براى کسانى که این کار را انجام مى دهند، بلکه براى کسانى که 

منفعل هستند هم مضر است. این آسیب مى تواند از سنین پایین شروع شود.

عوارض فریاد زدن سر کودکان
فریاد زدن بر سر بچه ها مى تواند به طرق مختلف به آن ها آسیب برساند که برخى 
از آنها عبارتند از:  مشــکالت رفتارى آن ها بدترمى شود. برخى از تحقیقات نشان 
مى دهد والدینى که زیاد سر فرزندان نوجوان شــان فریاد مى زنند، در سال بعدى 

زندگى شان متوجه رفتار بدترى از سوى آن ها مى شوند.
رشد مغزى آن ها تغییر مى کند. به نظر مى رسد افرادى که در دوران کودکى بر سرشان 
فریاد زده شده، در بخش هایى از مغز که صدا و زبان پردازش مى شود، ساختار متفاوتى 
دارند.درد هاى مزمن همیشگى دارند. برخى از مشکالتى که ممکن است تا آخر عمر با 

آن دست به گریبان باشند درد کمر و گردن، سر درد و حتى آرتروز است.

کسى با فریاد زدن در بحث ها پیروز نمى شود
تحقیقات نشان مى دهد که ما در حین مشاجره فریاد مى زنیم، زیرا نسبت به حقمان 
مطمئنیم، اما شک داریم که حرفمان شنیده مى شود یا خیر. مردم به ندرت با فریاد 
زدن، قطع صحبت دیگران و نادرســت تلقى کردن ادعا هاى طرف مقابل در بحث 
برنده مى شوند. استدالل و حفظ آرامش تنها راهى است که مى توانید با آن نظرتان را 

ابراز و در نهایت طرف مقابل را متقاعد کنید.

راه حل؛ چطور جلوى عصبانیت و فریاد زدنمان را بگیریم؟
مراحل خاصى وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند تا خشمتان را کنترل کنید 

و یک مکالمه سالم و بدون داد و فریاد داشته باشید:

بعد از اینکه آرام شدید؛ علت ناراحتى تان را بیان کنید
به این ترتیب شما قادر خواهید بود هر چیزى که آزارتان مى دهد را به شیوه اى سالم و 
منطقى بیان کنید. در این صورت احتمال این که طرف مقابل به شما احترام بگذارد 

و صداى تان را بشنود خیلى بیشتر است.

کینه به دل نگیرید
بخشش افراد مى تواند شما را از عصبانیت و استرســى که هنگام مشاجره با آن ها 

درگیرش شده اید، رها کند.

سعى کنید به مسائل به دید طنز نگاه کنید
رویارویى با موقعیت هاى استرس زا با شوخ طبعى به کاهش خشم شما کمک مى کند 

و باعث مى شود که مشکالت زندگى تان را بهتر حل کنید.

بالى وحشتناکى که
 بعد از فریاد زدن سرتان مى آید

محققان در تازه ترین بررســى خود دریافته اند چاقى مادران باردار منجر به یک 
بیمارى مى شود که عالوه بر خود آن ها، فرزندشان را نیز درگیر مى کند.

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد چاقى مى تواند با آسم مرتبط باشد؛ داده هاى 
به دست آمده از مطالعات بیانگر آن اســت که مادران داراى اضافه وزن بیشتر 

احتمال دارد بچه هایى با این بیمارى داشته باشند.
شیوع آسم از دهه 1970 به طور قابل توجهى افزایش یافته است. در سال 2011، 
تعداد 235-300 میلیون نفر در سطح جهان به این بیمارى مبتال بودند و این 

بیمارى حدود 250 هزار مورد مرگ و میر را سبب شد.
به گفته محققان ژاپنى، زنانى که قبل از باردارى اضافه وزن دارند، بیشتر در 
معرض ابتال به آسم هستند. کارشناسان نیز معتقدند هورمونى به نام لپتین 
ممکن است مقصر ابتال به آسم باشــد. لپتین هورمونى که نقش کلیدى در 
متابولیسم انرژى، بارورى و تراکم اســتخوان دارد در تنظیم قطر راه هاى 

هوایى نیز موثر است.
براســاس یافته هاى جدید، مادرانى که قبل از باردار شــدن چاق بودند، 
کودکانشان 28 درصد بیشتر در معرض ابتال به آسم بودند؛ خود زنان باردار 
نیز در مقایسه با زنانى که وزن ســالم داشتند، 17 درصد بیشتر در معرض 

خطر ابتال به آسم بودند.
محقق ارشد این مطالعه گفت: «این یافته ها اهمیت دارند، زیرا آسم اغلب 
یک بیمارى مادام العمر است که مى تواند زندگى روزمره را مختل کند». 
آسم شایع ترین بیمارى درازمدت در بین کودکان انگلیسى است که از هر 

11 جوان یک نفر به آن مبتال است.

بیمارى که در اثر چاقى
 ایجاد مى شود

هورمون بلوغ، کبد را چرب مى کند

ت
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بر اساس تحقیقات جدید، هورمونى که باعث بلوغ مى شود 
و بارورى را در انسان کنترل مى کند؛ ممکن است به عنوان 

درمانى براى بیمارى کبد چرب غیر الکلى به کار رود.
مطالعه اى در مجله تحقیقات بالینى منتشــر شده است و 
شــواهد مهمى را ارائه مى دهد که نشان داده است نسخه 
اصالح شده هورمون کیســپپتین طبیعى مى تواند براى 
درمان بیمارى کبد چرب غیر الکلى (NAFLD) اســتفاده 

شود.
در سطح جهانى، NAFLD شایع ترین شکل بیمارى مزمن 
کبدى اســت که کودکان و بزرگساالن را تحت تاثیر قرار 

مى دهد و با افزایش چاقى و دیابت نوع 2 مرتبط است.
NAFLD به عنوان یک بیمارى خاموش شناخته مى شود؛ 

زیرا با عالئم کم یا بدون عالئم شــروع مى شود. با تجمع 
چربى در کبد شروع مى شود و در نتیجه وضعیتى به نام "کبد 

چرب" ایجاد مى شود. با بدتر شــدن بیمارى، کبد ملتهب 
 (NASH) مى شود و در نتیجه اســتئاتوهپاتیت غیر الکلى
ایجاد مى شود. به دنبال آن فیبروز و سیروز ایجاد مى شود 
که در آن کبد زخمى مى شود و به طور غیر قابل برگشتى 

آسیب مى بیند. 
زیر مجموعه اى از بیماران NASH مبتال به سیروز نیز به 
سرطان کبد مبتال مى شــوند. در حال حاضر، هیچ درمان 

تایید شده اى براى درمان NASH وجود ندارد.
محقق اصلى این مطالعه، موشمى باتاچاریا، دانشیار گروه 
پزشکى در دانشکده پزشکى رابرت وود جانسون، بیش از 
15 سال وقت مطالعاتى خود را در خصوص اثر کیسپپتین 

در سالمت و بیمارى سپرى کرده است.

کیســپپتین عالوه بر ایفاى نقش کلیدى در رشــد بلوغ و 
حفظ عملکرد تولید مثل، با اشــتها و جذابیت جنسى نیز 

مرتبط است.
محققان براى القاى چاقى و NAFLD به موش ها از رژیم 
غذایى غربى با چربى و قند باال تغذیه کردند. این مطالعه 
نشان داد که کیسپپتین داده شده به این موش ها از آن ها 
در برابر ایجاد کبــد چرب، NASH و فیبــروز محافظت

 مى کند. 
کیســپپتین با اتصال به گیرنده خود، یعنــى پروتئینى به 
نام KISS۱R عمل مى کند. این مطالعه همچنین نشــان 
داد که وقتى KISS۱R از سلول هاى کبد حذف مى شود، 
کیسپپتین نمى تواند کار کند و موش هایى که رژیم غذایى 

غربى دارند کبد چرب ایجاد مى کنند. این آزمایشات رابطه 
قوى بین کیسپپتین و کاهش چربى کبد و فیبروز را آشکار 

مى کند.
کیســپپتینبه کاهش چربى رسوب شده در کبد و معکوس 
کردن بیمارى هاى پیشــرفته تر کمک مى کند. ســطوح 
کیســپپتین خون در بیماران NAFLD انسانى و در مدل 

موش NAFLD تغییر مى کند.
مسیر سیگنال دهى گیرنده کیسپپتین نقش بالقوه درمانى 
در NAFLD دارد و این کار را با محافظت در برابر رشــد 
چربى در کبد و کاهش التهاب و فیبروز انجام مى دهد. به 
این ترتیب، مى تواند بر سالمت و زندگى میلیون ها بیمار 

در سراسر جهان تاثیر مثبت بگذارد.

 بهترین نسخه براى الغرى، مخلوط عسل و 
سیر است که باعث مى شود شخص در یک ماه 

10 کیلو وزن کم کند.
چربى هاى جمع شده در اطراف شکم دغدغه 
برخى اشخاصى است که از چاقى رنج مى برند. 
نســخه ها و رژیم هاى غذایى مختلفى براى 

کاهش وزن ارائه شــده، اما به شکل فعال به 
الغر شدن شکم و آب شدن چربى هاى اطراف 

آن کمک نمى کند.
به عقیده کارشناسان تغذیه، بهترین نسخه، 
مخلوط عسل و سیر اســت که باعث مى شود 
شخص در یک ماه 10 کیلو وزن کم کند، با این 

روش که هر روز یک فنجان از این معجون را 
قبل از خواب بنوشد.

براى تهیه این معجون، یک حبه سیر را له کرده 
و در فنجان آب داغ قرار داده، سپس یک قاشق 
عسل به آن اضافه نموده و آن را قبل از خواب 

میل کنید.

کاهش وزن 
با یک ترکیب 
معجزه آسا

کبد حذف مى شود،  ى
هایى که رژیم غذایى 

این ترتیب، مى تواند بر سالمت و زندگى میلیون ها بیمار 
در سراسر جهان تاثیر مثبت بگذارد.

ر روز یک فنجان از این معجون را 
ب بنوشد.

ین معجون، یک حبه سیر را له کرده 
 آب داغ قرار داده، سپسیک قاشق 
قبل از خواب و آن را اضافه نموده

با توســعه دانش و افزایــش آگاهى هاى عمومــى درباره 
رژیم غذایى و ســالمت بــدن، بســیارى از افــراد توجه 
پیــدا  مى کننــد،  مصــرف  آنچــه  بــه  ویــژه اى 

کرده اند. 
یکى از مواد غذایى که افراد حساســیت ویــژه اى بر روى

 گنجاندن آن در رژیم غذایى خود دارند، محصوالت حاوى 
قند است.

قند بیشــتر به معناى کالرى باالتــر و در نتیجه اضافه وزن 
و چاقى اســت، البته مصرف متعادل مواد غذایى حاوى قند 

ضرورى است.
 در ایــن مطلــب بــه میوه هایى با بیشــترین ســطح قند

 مى پردازیم:

1- انبه:
 این میوه داراى مواد معدنى و ویتامین هاى مختلفى است که 
براى سالمتى انسان ضرورى است. با این حال، انبه داراى 
میزان باالیى قند است به طورى که یک انبه متوسط 46 گرم 
قند دارد. این بدان معناست که باید در مصرف این میوه تنها 

به خوردن چند تکه اکتفا کنید.
2- انگور: 

یک فنجان انگور داراى 23 گرم قند است. از آنجا که انگور 
جزو میوه هاى آبدار و خوش خوراك است، افراد در مصرف 
آن زیاده روى مى کنند. با این وجود، به دلیل خواص بى شمار 

انگور نباید آن را از رژیم غذایى خود حذف کنید.
3- گیالس: 

یک فنجان گیالس داراى 18 گرم قند است. بهتر است براى 
مدیریت مصرف گیالس، پیش از مصرف تعداد مشخصى از 

آن را جدا کرده و از مصرف بیشتر خوددارى کنید.
4- گالبى:

 یک گالبى متوسط نزدیک به 17 گرم شکر دارد. مى توانید 
تنها چند تکه از آن را با ماســت کم چرب مصرف کنید و یا 

تکه هاى آن را در ساالد بریزید.
5- هندوانه: 

یک قاچ متوسط از هندوانه 17 گرم قند دارد. هندوانه سرشار 
از آب و الکترولیت اســت که براى سالمت بدن در روز هاى 
گرم تابستان مفید اســت. توصیه مى شود بیشتر از یک تا دو 

قاچ هندوانه در روز مصرف نکنید.

6- انجیر: 
دو انجیر متوسط 16 گرم قند دارد.

7- موز: 
یک موز متوسط 14 گرم شکر دارد.

در کنار میوه هاى پرقند، میوه هایى هم وجود دارد که داراى 
سطح پایینى از قند هستند. از مهمترین میوه هاى داراى سطح 
پایین قند مى توان به آووکادو اشاره کرد. یک آووکادو کمى 

بیش از یک گرم قند دارد.
 تمشک نیز جزو میوه هاى کم قند است به طورى که در هر 
یک فنجان از آن تنها 8 گرم قند وجود دارد. توت فرنگى نیز 
با داشــتن 7 گرم قند در هر فنجان، جزو میوه هاى کم قند 

محسوب مى شود.

میوه هایى که بیشترین قند را دارند
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002339- تاریخ: 1401/03/26- برابر راى شماره 3339 مورخ 
1401/03/26 به شماره کالسه 0984 تصرفات مالکانه آقاى / خانم زهرا سید قلعه خوزانى 
به شناسنامه شماره 1974 کدملى 1287872786 صادره فرزند حیدر در ششدانگ یکباب 
مغازه و انبارى متصله به مساحت 186,43 مترمربع پالك شماره 1539 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 62392 مورخ 
1362/4/5 دفترخانه 5 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 3336 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 1205 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم حیدر سید قلعه جوزدانى به شناسنامه شماره 90599 کدملى 2290904236 صادره 
فرزند حسین در ششــدانگ یکباب مغازه و انبارى متصله به آن مساحت 161,93 مترمربع 
پالك شماره 1539 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر به موجب سند شــماره 62392 مورخ 1362/4/5 دفترخانه 5 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 سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/12- م الف: 
1351018 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/4/295

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002255- تاریخ: 1401/03/24- برابر راى شماره 2255 مورخ 
1401/03/24 به شماره کالســه 1997 تصرفات آقاى / خانم محمد على مهرابى کوشکى 
به شناسنامه شماره 2222 کدملى 1140778684 صادره فرزند غالمرضا در ششدانگ یک 
درب باغ به مساحت 2985,9 مترمربع پالك شماره 42 فرعى از 103 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 269 دفتر 344 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/12- م الف: 
1351125 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/4/297

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 140160302026014579 مــورخ 1400/11/10 و راى اصالحــى 
140160302026003106 مــورخ 1401/02/25 مالکیت آقاى امیرســعید گالب دار به 
شناســنامه شــماره 397 کدملى 1291073507 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 71 مترمربع از پالك شماره  234  فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 62335 مورخ 91/06/14 دفتر 89 اصفهان مورد ثبت 

صفحه 86 دفتر 91 و صفحه 128 دفتر 155   
2. راى شــماره 140160302026014575 مــورخ 1400/11/10 و راى اصالحــى 
140160302026003103 مورخ 1401/02/25 مالکیت خانم فاطمه بهرامى گهروئى به 
شناسنامه شماره 361 کدملى 4621572660 صادره شهرکرد فرزند عزیزاله نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 71 مترمربع از پالك شماره  234  فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 62335 مورخ 91/06/14 دفتر 89 اصفهان مورد ثبت 

صفحه 86 دفتر 91 و صفحه 128 دفتر 155   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/28 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351677 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/4/299

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002165- تاریخ: 1401/03/22- برابر راى شــماره 2165 
مورخ 1401/03/22 به شماره کالســه 2024 تصرفات مالکانه آقاى / خانم عباس رضائى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 744 کدملى 1141094436 صادره فرزند غالمحسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250,60 مترمربع پالك شماره 2948 فرعى از 87 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر امالك الکترونیکى 
7495 و سند د 48603 مورخ 99/5/19 دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره 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: 1401/04/13- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344546 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/196 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002342- تاریخ: 1401/3/26 - برابر راى شماره 2341 مورخ 
1401/03/26 به شماره کالســه 1839 تصرفات مالکانه آقاى / خانم سعید خان احمدى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12919 کدملى 1140505378 صادره فرزند رجبعلى در 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 276,29 مترمربع پالك شماره 3120 
و 856 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
دفتر 106 صفحه 301 و وکالت شماره 34242 مورخ 1392/12/22 دفتر 851 و سند شماره 
959138 و مالحظه نقشــه ملک مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره 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 2342 مورخ 1401/03/26 به شماره کالسه 2162 تصرفات مالکانه آقاى 
/ خانم سعید خان احمدى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12919 کدملى 1140505378 
صادره فرزند رجبعلى در ششدانگ یکیاب ســاختمان در حال ساخت به مساحت 29/276 
مترمربع پالك شــماره 3120 و 856 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 106 صفحه 301 و وکالت شــماره 34242 مورخ 
1392/12/22 دفتر 851 و سند شماره 959138 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344694 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/200

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006001817- تاریخ: 1401/03/08- برابر راى شماره 1817 مورخ 
1401/03/08 به شماره کالســه 0628 تصرفات مالکانه آقاى / خانم سکینه خونسارى به 
شناسنامه شماره 449 کدملى 1141042126 صادره فرزند حیدر در ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 827,73 مترمربع پالك شماره 313 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 72 صفحه 498 و سند وکالت 1698 مورخ 
89/12/14 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 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: 1401/04/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28- م 
الف: 1344821 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر - سیدامیرحسین 

حسن زاده /4/202

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

راى شــماره 140160302026003137 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت 
آقاى مرتضى حبیبى دستجردى به شناسنامه شماره 4136 کدملى 6609299463 
صادره دولت آباد فرزند رحمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 191,65 
مترمربع پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت صدیقه لنجانیان 

موضوع سند انتقال 10437 مورخه 1344/05/26 دفتر 67 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 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 اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/28 - 
م الف: 1345610 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان - موسوى 

4/206/

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 140160302026004623 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت 
خانم صدیقه دارابى به شناسنامه شماره 1182 کدملى 6219538821 صادره داران 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116,80 مترمربع پالك 
شماره 168 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رســمى عوضعلى عطائى 

کچوئى موضوع سند انتقال 29038 مورخه 1352/06/28 دفتر 10) 
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 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، 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/28 - م الف: 1345601 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/208

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006002406- تاریخ: 1401/03/29- برابر راى شماره 2406 مورخ 
1401/03/29 به شماره کالســه 0026 تصرفات آقاى / خانم مجید کریمى به شناسنامه 
شماره 1130095606 کدملى 1130095606 صادره فرزند عبدالرسول در ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور به مساحت 232,48 مترمربع پالك شماره 1275 فرعى از 112 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 68987 مورخ 
1400/12/21 دفترخانه 139 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 داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/13- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/28- م الف: 1344635 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده /4/198

آگهى تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
پیرو آگهى نوبتى قبلى و به موجب ماده 14 قانون ثبت ، تحدید حدود امالك و مستغالت زیر 

واقع در بخش یک ثبتى شهرضا به شرح ذیل انجام خواهد شد :
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

850 - موقوفه حاج عبدالحمید به شناسه ملى 1400778688 به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه 

851 - موقوفه حاج عبدالحمید به شناسه ملى 1400778688 به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مغازه

3028- وقف به شناسه ملى 14007132080 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا: 
ششدانگ یک باب سقاخانه

10184- مسجد و حسینیه سرتخت به شناسه ملى 14000635392 به تصدى اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه

10185- مسجد و حسینیه حضرت على (ع) به شناسه ملى 14000680956 به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه

                         روز شنبه مورخ1401,05,22
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

732 و 733 و 734 که به پالك 18797 تبدیل شده - موقوفه حاج على ولد حاج ابراهیم به 
شناســه ملى 14000721450 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک 

باب مدرسه مثنى شده که عرصه آن وقف و اعیانى متعلق به غیر است 
1398 - موقوفه حاج على ولد حاج ابراهیم به شناسه ملى 14000721450 به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششدانگ قســمتى از یک باب مدرسه که عرصه آن وقف و 
اعیانى متعلق به غیر است که به انضمام ششــدانگ پالك 1397 فرعى جمعًا تشکیل یک 

باب مدرسه را داده است
1436- مسجد فاطمیه (س) به شناسه ملى 140006428229 به تصدى اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد
سوم : شماره فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

6313- مسجد الرسول (ص) به شناسه ملى 14000884306 به تصدى اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرضا : ششدانگ قسمتى از یک باب مسجد که به انضمام قسمتى از پالك 1036 

فرعى جمعًا تشکیل یک باب مسجد را داده است
چهارم : شماره فرعى از 4- اصلى مزرعه برزوك آباد

2469- مسجد و حسینیه جواد االئمه (ع) به شناسه ملى 14000745374 به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه

                       روز یکشنبه مورخ1401,05,23
پنجم : شماره فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

355 - موقوفه مراد خان احمدى به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا : ششدانگ 
یک قطعه زمین

ششم : شماره فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد
3215 - وقف به شناسه ملى 14000721576 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : 

ششدانگ یک باب سرویس بهداشتى
هشتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

2980- مسجد الحبیب به شناسه ملى 14010440855 به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد

2981- مسجد حضرت على اکبر (ع) به شناسه ملى 14000689384 به تصدى اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد

نهم : شماره هاى فرعى از51- اصلى فودان
92- موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 بــه تولیت محمد مهدوى : 

ششدانگ یک قطعه زمین 
218- موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 به تولیت محمد مهدوى : 

ششدانگ یک 
قطعه زمین

227- موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 به تولیت محمد مهدوى : 
ششدانگ یک قطعه زمین

515 - موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 به تولیت محمد مهدوى : 
ششدانگ یک قطعه زمین

526 - موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 به تولیت محمد مهدوى : 
ششدانگ یک قطعه زمین

529 - موقوفه صغرى باباربیع به شناســه ملى 14000884247 به تولیت محمد مهدوى : 
ششدانگ یک قطعه زمین ساده

دهم : شماره فرعى از 176- اصلى اسالم آباد
340- مسجد و حســینیه حضرت ابوالفضل (ع) به شناسه ملى 14000780612 به تصدى 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا : ششدانگ یک باب مسجد و حسینیه  
                             روز دو شنبه  مورخ 1401,05,24     

تعیین و تحدید حدود به ترتیب از ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد ، لذا به موجب 
ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند ، چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد ، اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند ، مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود فقط تا سى 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت ، 
معترض مى بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
اعتراض خود به مراجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ارائه نماید 
، ضمنًا چنانچه روز تحدید حدود با تعطیلى پیش بینى نشده اى مواجه گردد ، عملیات تحدید 
حدود روز بعد انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ 1401/04/28- م الف:1350379- 

مرتضى قدیرى  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/4/306

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

راى شماره 140160302026004627 مورخ 1401/03/28 هیات یک مالکیت آقاى محمد 
مهرساب به شناسنامه شماره 2307 کدملى 1288030363 صادره اصفهان فرزند مهدى در 
قسمتى از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136,03 مترمربع  پالك شماره 338 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از سند انتقال 

شماره 120704 مورخ 1392/02/07 مالکیت متقاضى دفتر 82 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/28 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351768 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/4/301

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

راى شماره 140160302026003721 مورخ 1401/03/09 هیات چهار مالکیت آقاى سید 
مجتبى فتاحى به شناسنامه شــماره 1183 کدملى 1159345643 صادره فریدن فرزند آقا 
محمد در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 199,83 مترمربع پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان به موجب 
سند شماره 1250525 مورخ 1400/02/24 دفترخانه 9 اصفهان متقاضى به متقاضى قطعى 

شده و در جریان ثبت میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/28 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/05/12 - م الف: 1351783 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– موسوى/4/303

راى قاضى شورا
کالسه پرونده: 96/2893 شماره دادنامه: 1130- 97/01/31 مرجع رسیدگى: شعبه چهارم 
شــوراى حل اختالف خمینى شــهر خواهان امین یداللهى - خوانده: امیر قاسمى مجهول 

المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جرى تشریفات قانونى 
و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رســیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور راى مى نماید. 
راى قاضى شورا: در خصوص دعوى آقاى امین یدالهى فرزند احمد به طرفیت آقاى امیر 
قاسمى به خواســته مطالبه مبلغ 5,000,000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره 77500 
و 774999 مورخ 95/5/20 و 95/5/6 عهده بانک ملى به انضمام خســارت دادرسى و 
خسارت تأخیر تأدیه نظریه مفاد دادخواست، مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه مورخ 97/6/26 و عدم ارائه 
الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشــورتى اعضاء شورا و احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدى بودن اسناد تجارى مستنداً به 
ماده 9 و 18 و 19 و 25 و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى دعوى خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1,152,500,000 
ریال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
استهالك کامل دین بر مبناى شــاخص بهاى کاال و خدمات مصرفى اعالمى از بانک 
مرکزى جمهورى اسالمى ایران در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 
روز پس از انقضاء مدت واخواهى قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى حقوقى خمینى شهر 
مى باشد. م الف: 1351138- قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى 

شهر – علیرضا ایزدى/4/305

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006003369 تاریخ ارسال نامه: 1401/04/13 زهره چاوشى 
فرزند رجبعلى به کدملى 5110540179 به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
مالکیت پالك شماره (777) فرعى از (84) اصلى بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالك 
197 صفحه 92 به نام زهرا عشقى خوزانى فرزند عزیزاله ثبت و سند صادر گردیده است و 
سپس به موجب ســند انتقال 124186 مورخ 1371/08/14 دفتر 7- اصفهان در مالکیت 
زهره چاوشــى فرزند رجبعلى قرار گرفت و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است. چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 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 کتباً ضمن ارائه اصل سند 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: 1350478 – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف زهره عموشاهى خوزانى/4/307

فقدان مدرك
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب رضانوروزى قلعه تکى فرزند 
قدمعلى به شــماره شناســنامه 1271218992 صادره از 
اصفهان در مقطع کارشناسى رشــته عمران صادره از واحد 
دانشگاه نجف آباد شماره (179415000689/94.09.22) 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشــد. از یابنده تقاضا 
میشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 

ارسال نماید.

آگهى تغییرات
شرکت مشاورین نمایشگاهى مبناى نیاسرم اسپادانا شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 36519 و شناســه ملى 10860220673 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شــاه پیرزیارتگاهى به شماره ملى 1199490636 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و میثم شاه پیرزیارتگاهى به شماره ملى 1288453991 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و راضیه شاه پیرزیارتگاهى 
به شماره ملى 1290687099 به سمت منشى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با امضاء محمدرضا شاه پیرزیارتگاهى همراه شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349608)

آگهى تغییرات
 شرکت سبز نگار آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 18359 و شناسه ملى 10260392659 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى پیمان فروزنده شهرکى به شماره ملى 4621534432 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى سید افشین موسویان قهفرخى 
به شماره ملى 4622545391 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى سجاد باسره موســى آبادى به شماره ملى 5120039170 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. آقاى ایمان صفر زاده زفره به شماره ملى 
1282736752 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم آسادخت کاویانى درشورى به شماره ملى 4269885602 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 

سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1349613)
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در حالى که قرار است لیگ برتر ایران از روز 21 مرداد آغاز 
شود، سازمان لیگ سرانجام تصمیم به برگزارى قرعه کشى 
جدول مسابقات این فصل فوتبال ایران گرفت. بر اساس 
اعالم رئیس ســازمان لیگ، روز یک شــنبه دوم مرداد 
قرعه کشى لیگ برتر ایران با حضور نمایندگان باشگاه ها 
برگزار مى شود تا در فاصله 19 روز به شروع لیگ بیست و 
دوم، تیم ها برنامه خود را بشناسند. سهیل مهدى همچنین 
اعالم کرد که روز برگزارى لیگ برتر مشــخص است اما 

ساعت شروع نخستین مسابقه هنوز مشخص نیست.

با اینکه روند یارگیرى پرسپولیس همچنان ادامه دارد اما 
هنوز پنجره نقل وانتقاالتى این باشگاه باز نشده تا نفرات 
جذب  شده قراردادشان را با این باشگاه به ثبت برسانند. از 
باشگاه پرسپولیس خبر رســید بعد از پرداخت کامل طلب 
باشگاه شهرخودرو، کارهاى انتقال ارز الزم براى استوکس 
نهایى شد و باشگاه پرسپولیس منتظر است طلب استوکس 
به حســاب این بازیکن بنشــیند و او موضوع را به اطالع 
باشگاه پرسپولیس و فیفا برســاند تا باشگاه اقدامات الزم 
را براى بازشــدن پنجره نقل وانتقاالتى انجام دهد. به نظر 
مى رسد با بسته شــدن این پرونده باید منتظر رأى پرونده 
جرى بنگستون باشــیم. البته مبلغ بدهى قرمزها به این 
مهاجم هندوراسى زیاد نیســت. 35هزار دالر از قرارداد او 
مانده بود که با توجه به دیرکرد در پرداخت  حاال این  مبلغ 

به بیش از 40هزاردالر رسیده است.

اعالم روز قرعه کشى لیگ

دردسر سرخ ها تمامى ندارد

02

به دنبال حضور مهران درخشــانى مهــر مدافع چپ تیم 
ذوب آهن در تیم فوالد باشگاه ذوب آهن با طرح شکایتى 
خواهان دریافت حق رشد در قبال این بازیکن شد. سایت 
فدراســیون فوتبال در خصوص اینکه رأى این پرونده به 
کجا انجامیده مى نویسد: «در پى شکایت باشگاه ذوب آهن 
از باشگاه فوالد خوزستان مبنى بر غرامت آموزش مهران 
درخشان مهر، کمیته وضعیت نسبت به دعوى خواهان به 
میزان یک میلیارد و 900 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.» 
مهران درخشانى مهر در فصل جدید به تیم گل گهر ملحق 

شده است و اردوى تیم فوالد را ترك کرده است.

شکایت ذوب آهن رد شد

01

03

فوق ستاره پرتغالى منچستریونایتد مدت هاست مى خواهد 
از این تیم جدا شود و مدیربرنامه هایش، او را به چند باشگاه 
مختلف از جمله بایرن مونیخ و چلسى پیشنهاد داده است 
اما هیچکدام تمایلى به حضور مهاجم پرتغالى در تیمشان 
ندارند. حال، اکانت توییترى اسپارتاك مسکو این موضوع 
را دستمایه شوخى قرار داده و تصویرى به طنز از مراجعه 
«کریستیانو رونالدو» به صفحه شــخصى این باشگاه در 
اینستاگرام منتشر کرده است. ســال گذشته و زمانى که 
«لیونل مسى» در آســتانه جدایى از بارسلونا قرار داشت، 
باشگاه روسى شوخى مشابهى را انجام داده بود اما برعکس! 
اسپارتاك مسکو این دو تصویر را با این عنوان منتشر کرده 

است: «دردى دوباره! اما این بار نه براى ما.»

باشــگاه اتحاد کلباء امارات اعالم کرد با «دنیل بیســا»، 
هافبک ایتالیایى برزیل االصل قراردادى دوساله امضا کرد. 
پیش از این فرهاد مجیدى «فلیپ کیچ» هافبک سابق تیم 
ملى اسلواکى و بازیکن االتفاق عربستان را جذب کرده بود 
و این دومین شکار خارجى سرمربى سابق استقالل براى 
تقویت تیمش به شمار مى آید. مجیدى اولین مربى لژیونر 
ایرانى به شــمار مى آید که با تفکــرات ایرانى در یکى از 
لیگ هاى حاشیه خلیج فارس رقابت خواهد کرد. کادرفنى 
فصل گذشــته اســتقالل در این فصل در کنار فرهاد در 

امارات حضور دارند.

تمسخر رونالدو
از سوى روس ها

دومین شکار خارجى مجیدى

04
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حسین زاده-شارلروا، قطعى شد؛ این خبر را رسانه ها به نقل از مالک ایرانى این باشگاه بلژیکى روى خروجى هاى خود قرار 
دادند. مهدى بیات گفته بود که او و سرمربى تیمش «دیوانه» این بازیکن هستند. چرا نباشند؟ 

پدیده 21 ساله لیگ بیســت و یکم ایران عالوه بر اینکه نقش مهمى در قهرمانى اســتقالل داشت، بر اساس آمار 
«متریکا» موفق شد با کســب نمره 7/19 و با اختالف در صدر بازیکنان برتر زیر 23 سال قرارگیرد. توانایى هاى 

فنى و عملکرد فوق العاده این هافبک آبى ها باعث شــد او بر اساس داده هاى همین مرجع آمارى فوتبال ایران 
رتبه ششم بازیکنان برتر لیگ گذشته را نیز به خود اختصاص دهد. ضمن اینکه او به حکم همین آمار در جمع
 هافبک هاى میانى لیگ نیز کارنامه قابل قبولى از خود برجاى گذاشت و پس از مهدى مهدى پور دیگر هم 
پستى اش در تیم استقالل در رده دوم این رده بندى ایستاد. امیرحسین حسین زاده با بازى هاى درخشانش 
براى تیم مجیدى حتى سرمربى تیم ملى را نیز متقاعد کرد که نامش را به فهرست ملى پوشان کشورمان 

اضافه کند. 
همه اینها براى اینکه مالک باشگاه رویال شارلروا و ســرمربى آن یا سکاندار هر تیم دیگرى «دیوانه» این 

بازیکن شــوند کافى نیســت؟ هر مربى اى آرزو دارد براى تقویت تیم خود از وجود چنین ستاره اى در جمع 
شاگردانش بهره ببرد. حتى پربیراه نیست اگر بگوییم ســاپینتوى پرتغالى هم با توجه به عالقه اش به بازى هاى 

هجومى و سبک بازى حســین زاده بدش نمى آید رأى این بازیکن براى رفتن در دقیقه 90 برگردد و آبى پوش بماند؛ اما 
شماره 99 استقالل ماه هاست عزم جدایى دارد.

آنچه برخالف شیفتگى سران باشگاه شارلروا جاى تعجب دارد همین اصرار حسین زاده براى پیوستن به این تیم بلژیکى 
است. آن هم در حالى که کمتر از 130 روز تا جام جهانى مانده و این موضوع مى تواند در آینده موجب پشیمانى این بازیکن 
جوان شود. ستاره 21 ساله لیگ بیست و یکم اگرچه به دلیل فصل رؤیایى که در استقالل پشت سرگذاشت فرصت حضور 
در جمع ملى پوشان را یافت اما لژیونر شدن او در این زمان حکم شمشــیر دو لبه براى او را خواهد داشت. پذیرفتن این 
ریسک در آستانه جام جهانى، هم مى تواند سکوى پرشى براى این بازیکن ملى پوش به سطوح باالتر در فوتبال اروپا 
باشد و هم اینکه مى تواند به منزله از دست دادن شانس پوشــیدن پیراهن تیم ملى در بزرگ ترین تورنمنت فوتبالى 

جهان باشد.
کافى است امیرحسیِن آبى ها در رقابت با سایر بازیکنان شــارلروا کم آورد و موفق نشود بازى هاى درخشانى که با 
پیراهن استقالل به نمایش مى گذاشــت را در ژوپیرلیگ تکرار کند، آن وقت است که خیلى زود یا به نیمکت دوخته 
مى شود یا به صورت قرضى راهى تیم هاى رده پایین تر شــده و یا اینکه در نهایت دست از پا درازتر به ایران عودت 
داده مى شود. درست مشابه آنچه براى دو پدیده دیگر هموطن او در این تیم بلژیکى پیش آمد؛ امید نورافکن و یونس 

دلفى را مى گوییم. 
سه چهار سال پیش بود که این دو بازیکن جوان ایرانى پس از درخشش در لیگ برتر به امید بازى در لیگ هاى معتبرتر 
راهى این تیم اروپایى شدند اما رؤیاى آنها وارونه تعبیر شد و حاال بیم آن مى رود که مبادا کیفیت پدیده لیگ 21 هم در 
شارلروا نزول یابد؟ مبادا او در میان سایر همتیمى هاى نامى اش فرصتى براى خودنمایى نیابد و روز به روز با افت بیشترى 

مواجه شود و از امیرحسینى که فرهاد مجیدى کشف کرد فرسنگ ها فاصله بگیرد؟
البته این یک روى سکه  ماجراســت و روى دیگر آن هم اینکه حضور در این قاره ســبز ممکن است براى حسین زاده 
خوش یمن باشد و بازى در شارلروا مى تواند نقطه عطفى باشد براى حضور او در تیم ها و لیگ هاى معروف تر اروپایى. 
این ستاره جوان اگر قادر باشد با همین فرمانى که در استقالل پیش رفت در رقابت هاى ژوپیرلیگ هم بتازاند و در هر 
مســابقه برگ جدیدى از توانایى هاى خود را رو کند، خیلى زود به مهره اى ثابت در این تیم بلژیکى تبدیل مى شود. 
به این ترتیب هیچ بعید نیست که این وینگر 21 ســاله همراه با ملى پوشان راهى قطر شود و از آن مهمتر اینکه حتى 
مى تواند راه را براى حضور خود در ترکیب تیم ایران هم هموار کند. دقیقًا مانند آنچه براى دو ایرانى دیگر در شارلروا 
روى داد؛ یعنى کاوه رضایى و على قلى زاده. با این تفاوت که قلى زاده جوان همچنان با این تیم بلژیکى قرارداد دارد و 
در رادار چند تیم دیگر قرار گرفته و پیراهن تیم ملى را هم برتن دارد اما در سوى مقابل او کاوه رضایى قرار دارد. مهاجم

 30 ساله کشورمان که در فصل نخست حضورش در شارلروا با گلزنى هاى پیاپیش مدعى کسب جایزه «گاو طالیى» 
در ژوپیرلیگ هم شد ولى حاال زمانه روى دیگرش را به او نشــان داده و نه تنها مدتى است فرصت حضور در جمع 

ملى پوشان را از دست داده بلکه این روزها بدون تیم مانده و گفته مى شود شاید به استقالل برگردد.
در هرحال اینکه چه فرجامى در آینده در انتظار امیرحسین حسین زاده خواهد بود را گذشت زمان مشخص مى کند اما 
آنچه واضح است اینکه زمام سرنوشت به دست خود این بازیکن نهاده شده و چه بهتر است حاال که این پدیده 21 ساله 
مصرانه تصمیم به ترانسفر شدن گرفته و شارلروا را براى ادامه فوتبال خود برگزیده است با پیگیرى تمرینات مستمر و 
پشتکار فراوان در این تیم اروپایى توانایى هاى فنى و تکنیک فوق العاده اش را به بلژیکى ها ثابت کند تا آنها چاره اى 

نداشته باشند جز  اینکه «دیوانه» او باشند.  

2 روى سکه
 حضور حسین زاده در بلژیک

روجى هاى خود قرار 

ت، بر اساس آمار
 توانایى هاى 

وتبال ایران 
ار در جمع
یگر هم 
خشانش 
ورمان 

ه» این 
ى در جمع

ش به بازى هاى 
 و آبى پوش بماند؛ اما 

ن به این تیم بلژیکى 
شیمانى این بازیکن 
شت فرصت حضور 
اشت. پذیرفتناین
التر در فوتبال اروپا 
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ر به ایران عودت 
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 «گاو طالیى» 
حضور در جمع

خص مى کند اما 
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تمرینات مستمر و 
چاره اى ند تا آنها

ر بلژیک
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در فصل جدید لیگ برتر فوتبال، ذوبى هاچشــم به قله هاى 
بلندتر موفقیت دوخته اند و با تعیین شــعار ســال تیم، توسط 
مهدى تارتار، بدنبال رفتن به باالى جدول و کســب سهمیه 

هستند.
مهدى تارتار پس از پشت سرگذاشتن یک فصل ورزشى دیگر، 
با فراز و نشیب هاى فراوان نهایتا توانست به اوضاع نابسامان 
گاندوها در چند فصل گذشــته سروســامانى بدهد و کشتى 

سبزپوشان را در لنگرگاه هفتم لیگ نگه دارد.
هرچند که اگر ناداورى ها و مصدومیت موقت چند بازیکن در 
مسابقات لیگ را هم مدنظر قرار دهیم ذوب آهن اصفهان حتى 
شانس کسب سهمیه نیز را داشت، اما تا همینجا هم عملکرد 
مهدى تارتار و کادرفنى اش با استفاده از بازیکنان جوان و حتى 

تیم  بازیکنان امید ذوب آهن قابل ستایش است.
البته نباید حمایت هاى شــرکت سهامى ذوب آهن، باشگاه و 

امکانات و زیرساخت هاى نسبتا مناسب این شرکت را نادیده 
گرفت، ولى رونمایى از محمدحسین اسالمى و جالل مداحى 

در مسابقات لیگ و سهیل میرلوحى به عنوان دروازه بان سوم 
در فصل قبل از دیگر کارهاى شایسته تاتار سرمربى در ذوب 

آهن است.
حال در فصل جدید لیگ برتر گاندوها چشم به قله هاى بلندتر 
موفقیت دوخته اند و با تعیین شــعار سال تیم، توسط مهدى 
تارتار، به دنبال رفتن به باالى جدول و کسب سهمیه هستند؛ 
هر چند در فصل نقل و انتقاالت ذوب آهن نتوانست با توجه 
به رقم باالى قراردادها، بازیکنان پر آوازه اى را جذب کند، اما 
نتایج فصل قبل و فاصله گرفتن از رده 14جدول به رده هفتم 
نشان مى دهد  که ذوب آهن و جوانان جویاى نامش مى توانند 

شگفتى ساز شوند. 
شعار تیم ذوب آهن در فصل ورزشى پیش رو که مهدى تارتار 
به عنوان ســرمربى آن را انتخاب کرده، کار، تالش سخت و 

تعهد است.

پدیده فصــل پیش لیگ برتر کــه قراردادش را با زردپوشــان 
اصفهانى تمدیــد کرده، از کارکردن بــا ژوزه مورایس مى گوید 
و به ایــن نکته اشــاره مــى کند کــه کارکردن بــا مربى اى 
در ســطح او آرزوى هر بازیکنى اســت، وقتى بــا مربى اى کار 
مى کنى که با دانش روز دنیا آشناست، شــرایط براى پیشرفت

 مهیا مى شود.
یاسین سلمانى یکى از جوان هاى سپاهان در فصل گذشته بود که 
با درخشش در لیگ براى خودش اسم  و رسمى پیدا کرد و به عنوان 
یک پدیده براى فصل آینده مشتریان زیادى پیدا کرد. براساس 
اخبارى که در رسانه ها منتشر شده بود، استقالل و پرسپولیس، 

تیم هایى بودند که ســلمانى را براى فصل جدید مى خواستند و 
حتى در مقطعى گفته مى شــد این بازیکن چند پیشنهاد خارجى 
هم دریافت کرده است. با وجود تمام این حرف وحدیث ها سلمانى 
در نهایت قراردادش را با سپاهانى ها تمدید کرد تا در اصفهان به 
فوتبالش ادامه دهد. او در گفتگو با «همشهرى» درباره سرمربى 

جدید سپاهان گفته است:
آقاى مورایس مربى شناخته شده اى است و همه مى دانند دستیار 
مورینیو بوده است. مى شود گفت یکى از بزرگ ترین مربیانى است 
که به فوتبال آسیا آمده است. خوشحالم که زیرنظر او کار مى کنم. 
امیدوارم در کنار او روزهاى خوبى را براى ســپاهان رقم بزنیم. 

کارکردن با مربى اى در سطح او آرزوى هر بازیکنى است. وقتى با 
مربى اى کار مى کنى که با دانش روز دنیا آشناست، شرایط براى 
پیشرفت مهیا مى شــود. به طور حتم در چنین شرایطى روزهاى 

خوبى در انتظار سپاهان با هدایت مورایس است.
سلمانى درباره تمدد قراردادش با سپاهان به رغم داشتن پیشنهاد 
از تیم هاى استقالل و پرســپولیس گفت: تیم هاى دیگرى هم 
بودند که به من پیشــنهاد دادند، حتى تیم هاى خارجى هم بین 
این تیم ها بودند. روى پیشنهاد آنها فکر کردم اما سپاهان را خانه 
خودم مى دانم و در این تیم شرایط را براى پیشرفت مهیا مى بینم. 

به خاطر همین تصمیم گرفتم بمانم.

سلمانى:
کارکردن با مورایس آرزوى هر بازیکنى است

واهد 
شگاه 
ست 
شان 

0

پدیده فصــل پیش
اصفهانى تمدیــد ک
و به ایــن نکته اشــ
در ســطح او آرزوى
مىکنى که با دانش

 مهیا مى شود.
یاسین سلمانى یکى
با درخشش در لیگب

یک پدیده براى فصل
اخبارى که در رسانه

سپاهانى ها در چند روز گذشته یکى از بزرگ ترین نیازهاى خودشان 
براى حضور قدرتمندانه در لیگ پیش رو را با جذب رامین رضائیان 

رفع کردند.
پس از جدایى دانیال اســماعیلى فر و تمدید نشــدن قرارداد رامین 
رضائیان در پرسپولیس بســیارى از اهالى فوتبال انتظار این انتقال 
جنجالى را داشــتند. درنهایت این اتفــاق رخ داد و چند هفته پس 
از ماجراهاى مربوط به خداحافظى پرحاشــیه رامیــن رضائیان از 
پرسپولیسى ها این بازیکن به عنوان خرید جدید سپاهان معرفى شد. 
با این حال همچنان سپاهان به جذب چند بازیکن دیگر براى حضور 

قدرتمندانه در لیگ پیش رو نیاز دارد.

3 پست با اولویت 3 بازیکن خارجى
سپاهانى ها همچنان در پست دفاع میانى بازار را کنکاش مى کنند و 
با توجه به در اختیار داشتن مهدى زاده، دانشگر و نژادمهدى گزینه 
مد نظر کادر فنى سپاهان در این پست یک بازیکن خارجى است.

یک خط جلوتر اگرچه ســپاهانى  ها نفراتى نظیر مسعود ریگى، 
جالل على محمدى و محمد کریمى را به عنوان هافبک هاى 
دفاعى مــدرن در اختیار دارند و جلوتر از آنهــا نیز نفراتى نظیر 
شوشترى، یاسین سلمانى و فرشاد احمدزاده هستند، اما اضافه 
شدن یک هافبک دیگر از اهداف مد نظر ژوزه مورایس است و به 
زودى یک بازیکن خارجى در این پســت نیز به اردوى طال پوشان 

اصفهانى اضافه خواهد شد.
نیاز بعدى ســپاهانى ها براى حضور در لیگ بیست و دوم جذب یک 
وینگر خواهد بود. اگرچه در این پســت نیز بازیکنان ارزنده اى نظیر 
فرشــاد احمدزاده، میالد جهانى، محمدرضا حسینى و چند بازیکن 
جوان در دســترس قرار دارند، اما کادر فنى ســپاهان جلوتر از سایر 
بازیکنان شرایط محمد محبى را در این پست زیر نظر گرفتند. البته 
آنها اگر موفق به جذب این بازیکن که به شدت مورد توجه استقالل 
هم است، نشوند براى پر کردن این جاى خالى از سهمیه هاى خارجى 

استفاده خواهند کرد.

1+1 بازیکن براى داشتن تیمى کامل 
در واقع سپاهان در این سه پست به بازیکن هاى کلیدى براى ساختن 
تیمى مدعى قهرمانى نیاز دارد. آنها همچنین اگر مى خواهند اتفاقات 
سال گذشته برایشان تکرار نشــود، باید براى پست مدافع راست و 
مهاجم هدف که رامین رضائیان و شهریار مغانلو در آن حضور دارند، 
مهره هاى جانشین قابل اتکایى جذب کنند تا مانند فصل گذشته فشار 
مضاعفى بر امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر وارد نشود. در پست 

دفاع چپ این ضعف با جذب میالد زکى پور پر شده است. 
طالیى پوشان اصفهانى در پایان فصل با جدایى سروش رفیعى، دانیال 
اسماعیلى فر، گئورگى گولسیانى، کریســتوفر کنت، رضا میرزائى و 
سجاد شهباززاده مواجه شدند و اگرچه مدیران باشگاه تاکنون موفق به 
جذب دانشگر، زکى پور، على نژاد و رضائیان شده اند ولى همچنان چند 
جاى خالى به ویژه در سه پستى که اشاره شد وجود دارد و مورایس و 

همکارانش باید نسبت به پرکردن آنها اقدام کنند.

نیازمندى هاى سپاهان 
بعد از جذب رامین

گاندوها به دنبال کسب سهمیه در فصل جدید
زه بان سوم 
بى در ذوب 

 هاى بلندتر 
سط مهدى 
یه هستند؛ 
ت با توجه 
ب کند، اما 
ه رده هفتم 
ش مى توانند 

هدى تارتار 
ش سخت و 

همکاارانش باید نسبت به پرکردن آنها اقدام کنند.

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

هر کس باید از کار خویش بهره گیرد و انســان بینا کسى است که 
به درستى شنید و اندیشه کرد، پس به درستى نگریست و آگاه شد و 
از عبرت ها پند گرفت، سپس راه روشــنى را پیمود و از افتادن در 
پرتگاه ها و گم شــدن در کــوره راه هــا، دورى کرد و کوشــید تا 
عدالت را پــاس دارد و براى گمراهان جاى اعتــراض باقى نگذارد 
که در حق ســختگیرى کند، یا در ســخن حق تحریــف روا دارد و

موال على (ع)یا در گفتن سخن راست بترسد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت معابر شمال بلوار امام خمینى(ره)
شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى جدول گذارى معابر سطح شهر با اولویت 
معابرشمال بلوار امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

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

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

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

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

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

شاهین شهر، میدان فاطمیه شهردارى مرکزى- 03145225200

    مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت دوم) 

سعید ابریشمى رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ  دوم  چاپ  دوم  

م.الف:1348575

شرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد تعدادى از امالك و اراضى با کاربرى هاى مختلف خود واقع در محالت شــهر جدید فوالدشهر را از طریق 
فراخوان عمومى به شماره  1401/3666/ص مورخ 1401/04/20 و با جزئیات مندرج در اســناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى

 WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000006  به صورت الکترونیکى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: سه شنبه  1401/04/21 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضى: تا ساعت 19 مورخ 1401/04/29.
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ 1401/04/23 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/05/01.( فقط در ساعات ادارى)

 مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/04/21 لغایت ساعت 19 مورخ 1401/05/08. 
تاریخ بازگشایى فراخوان اراضى:  زمان بازگشایى پاکتهاي پیشنهاد قیمت ساعت 09 صبح مورخ 1401/05/11 می باشد.

تاریخ اعالم به برنده:   سه شنبه مورخ 1401/05/11 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 

1) برگزارى فراخوان واگذارى اراضى (مزایده) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى WWW.SETADIRAN.IR  مى باشد و کلیه 
مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت 

کنندگان در فراخوان از این طریق مى باشد.
2) کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنى،ضوابط شهرسازى، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومى سامانه الکترونیکى دولت و وب سایت 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانى https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسى و انتخاب مى باشد.
3) مبلغ و نوع سپرده شــرکت در فراخوان عمومى امالك : مبلغ سپرده شــرکت در فراخوان معادل 5٪ (پنج درصد) قیمت پایه هر پالك و صرفًا فیش واریزى 
به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر به شــماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران به شماره شبا 
IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 (واریزى از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمنًا 

ثبت شناسه واریز الزامى است).
نکته مهم: در ماشین نویسى فیش واریزى و توضیحات آن توسط بانک بایستى حتماً نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 

4) متقاضیان می توانند در فراخوان عمومى واگذارى اراضى بیش از یک پالك شرکت کنند، در این صورت باید سپرده هاي جداگانه تهیه نمایند.
5) با توجه به محدودیت سامانه مبنى بر اینکه براى ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر مى تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند 
مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستى فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارك فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذارى کنند. 

6) عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضى مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند.
دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41934 - 021     

 WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى اینترنتى

آگهی فراخوان عمومى واگذارى تعدادى از زمینهاى مسکونى واقع در 
شهر جدید فوالدشهر  به شماره 1401/3666/ص مورخ 1401/04/20  

   روابط عمومى شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

آ ر نوبت دومنوبت دوم
1

م.الف:1350950
عبدالرسول امامىـ  شهردار نجف آباد

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

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

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

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

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

آگهى مناقصه

م.الف:1348065  

چاپ  دومچاپ  دوم

سید محمد اطیابى- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد تأمین نیروى انسانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى و خدماتى کارگرى (خدمات شهرى و فضاى سبز و غیره) طبق نیاز و اعالم کارفرما عمومى به مدت 
یکسال به متقاضیان از طریق مناقصه واگذار نماید. 

بهاى پایه: حداکثر سود پیشنهادى به ازاى حقوق پایه، حق مسکن، خواروبار، بن و حق اوالد و بیمه و سنوات و عیدى و اضافه کار و تعطیل کار و غیره طبق قانون کار (کلیه پرداختى ها براساس 
قانون کار و تأیید شهردارى) هر نیرو 5 درصد خواهد بود. تضمین شرکت در مناقصه معادل 300,000,000 ریال مى باشد که به یکى از صورت هاى مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه به دستگاه 
 مناقصه گزار تسلیم شود: 1ـ ضمانتنامه معتبر بانکى 2ـ فیش بانکى واریزى به حساب شماره 0107157166009 بنام شهردارى نطنز نزد بانک ملى شعبه نطنز 3ـ ضمانتنامه صادره توسط 
موسسات بیمه گر داراى مجوز فعالیت و دور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران 4ـ سفته با امضاى صاحبان امضاى مجاز همراه با مهر براى اشخاص حقوقى معادل 80 درصد ارزش اسمى 
آن 5ـ گواهى خالص مطالبات قطعى تأیید شده 6ـ اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) 7ـ وثیقه ملکى 
معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمى آن 8ـ ضمانتنامه هاى صادره توسط صندوق هاى ضمانت دولتى که به موجب قانون تأسیس شده باشد 9ـ ضمانتنامه هاى صادره توسط صندوق 
نوآورى و شکوفایى و صندوق هاى پژوهش و فناورى غیردولتى و یا مطالبات مورد تأیید واحد مالى شهردارى. (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد و قبول یک یا  کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به استثناء ایام 

تعطیل تا پایان وقت ادارى شنبه 1401/05/15 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى  مناقصه عمومى

م.الف:1352404 

چاپ  اولچاپ  اول

اداره کل فرودگاههاى اســتان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدمات نظافت ونگهداري فضاي ســبز 
و خدمات عمومی خود را بر اســاس قانون برگزارى مناقصات،  از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى 
در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت واگذار نماید الزم به ذکر اســت کلیه مراحل برگزارى و دریافت 
اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه مذکور به آدرس( www.Setadiran.ir ) انجام مى گردد و  کلیه 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
تاریخ انتشار و دریافت اسناد  فراخوان از طریق  سامانه ستاد از چاپ اولین روزنامه  مورخ 1401/04/28 

ساعت 10:00 صبح تا روز     سه شنبه مورخ 1401/05/04
تاریخ بازدید روز چهارشنبه مورخ  1401/05/12  ساعت  10:00 صبح 

مهلت ارسال و بارگزارى پیشنهاد قیمت روز سه شنبه مورخ1401/05/18  تا ساعت 12:00  بعد ازظهر       
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روزچهارشنبه مورخ  1401/05/19   ساعت 9:00 صبح

 آدرس -اصفهان - میدان الله- اتوبان شهید اردستانى- فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان اداره 
کل فرودگاههاى استان اصفهان-اداره امور مالى .تلفن 031-35275036 ،03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-27313131

اداره کل فرودگاههاى استان اصفهان

آگهى فراخوان مناقصه

م.الف: 1352034   

انجام امور خدمات نظافت ونگهداري فضاي سبز و خدمات عمومی
TA 120-1401-4-1 فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان(یک مرحله اي ) به شماره 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/5/8
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/5/9

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/04/28

چاپ اولچاپ اول

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

خرید 200,000 کیلوگرم پلى آلومینیوم کلراید  جامد 3 / 139- 2 - 401
PAC1,810,000,000جارى

401 - 2- 156 / 2
تهیه،ساخت، بارگیرى، حمل، باراندازى، نصب کلیه 
قطعات دیوار پیش ساخته توپر بتنى دو طرف نما 

جهت منطقه فوالدشهر 

جارى 
1,428,000,000ذوب آهن 

بدین وسیله از کلیه صاحبان ســهام (یا نمایندگى قانونى آنها) شرکت فنى و مهندسى 
شاهین سپهر آتشگاه سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسات مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده در تاریخ 1401/05/09 که به ترتیب در 
ساعات 9 و 11 صبح در محل اصفهان خیابان آتشگاه حدفاصل چهارراه بهشت و منارجنبان 

مجتمع خاور برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ساعت 9 صبح:

انتخاب بازرسان
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 11 صبح:
افزایش سرمایه به یکى از طرق مندرج در قانون تجارت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 و مجمع عمومى فوق العاده شرکت فنى و مهندسى 

شاهین سپهر آتشگاه (سهامى خاص) به شماره ثبت 45293 
و شناسه ملى 10260632480

 هیئت مدیره


