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سرپرست وزارت تعاون،سرپرست وزارت تعاون،
 کار و رفاه اجتماعى کار و رفاه اجتماعى
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یادواره شهداى مدافع حرم 
منطقه 10 برگزار شد

ارتقاى درجه
 4 شهردارى استان اصفهان
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اتمام عملیات ساخت
 زیرگذر کاهریز
3

رسول ایزدى
رئیس شوراى شهر خور شد

جلوگیرى از ورود 
سگ هاى ولگرد به کرون

3

       

لبنیا ت 
و سالمت

قلب

نگرانى از سرایت «سالک» به مرکز اصفهان
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خرید فرم مدرسه 
در اصفهان 
اجبارى نیست

متخصصان ســالمت معمــوًال اســتفاده از 
محصوالت لبنى کــم چرب را بــه منظور 
محدود کردن مصرف چربى هاى اشباع شده 

و کاهش خطــر بیمارى قلبى 
توصیه مى کنند...

آموزش  و پرورش اصفهان اعالم کرده خرید لباس فرم 
مدرسه اجبارى نیست و مدیران مجاز به اخذ قرارداد با 

تولیدکنندگان لباس نیستند.
رئیــس اداره انجمــن اولیــا و مربیــان اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان بــا تأکید بر اینکه 
اولیا براى تهیه لباس فرم مدرسه اجبارى ندارند، گفت: 
مدیران مدارس هم برابر بخشنامه ابالغى، حق اجبار 

اولیاى دانش آموزان براى تهیه لباس فرم را ندارند.
شــهرام صانعى گفت: در صورت اجبــار براى خرید 
فرم مدرسه از ســمت مدارس، این موضوع از طریق 
کارشناســان انجمن اولیا و مربیان نواحى و مناطق و 

کارشناسى هاى...

«شکست ناپذیرى»، رمز نبرد نخست سربازان تارتار«شکست ناپذیرى»، رمز نبرد نخست سربازان تارتار
دومین روز لیگ بیست و دوم، ذوب آهن-پرسپولیس؛ امشب در فوالدشهردومین روز لیگ بیست و دوم، ذوب آهن-پرسپولیس؛ امشب در فوالدشهر

کانون هاى سالک خیز در استان بیشتر شد

همه منتظر رونمایى
 از تیم زهردار تارتار

سرمربى ذوب آهن با جذب بازیکنان پیشین خود قصد دارد پروژه  
تیم سابق خود را در ذوب آهن پیاده کند.

مهدى تارتار در راستاى ترمیم تیم خود نادر محمدى و محمدعلى 
فرامرزى را جذب کرد و با محمد ســلطانى مهر تمدید کرد تا تیم 

فوتبال ذوب آهن در آستانه...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آگهى مزایده عمومى 
امالك نوبت اول 

(1401/3)

چرخش سود بانکى به کدام سو خواهد رفت؟
آزمون جدى دولت سیزدهم در قبال یکى از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادى کشور
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توقف الوکرهتوقف الوکره
 با حضور ابراهیمى با حضور ابراهیمى

تأیید تلویحى ممنوعیت کار نوید محمدزاده 4 گوشى برتر که با بودجه 7 میلیون تومان مى توان خریدجهان نما شهردار اردستان زیر تیغ شوراتکنولوژى عوارض جانبى مصرف مکمل ها بعد از 50 سالگىاستان سالمت

  شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن ذوبى به وزن تقریبى 250 
تن و  پلیسه آهن به وزن تقریبى 18 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق 

مزایده عمومى به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 25 مرداد 

ماه 1401
تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .

2- تضمین شرکت در مزایده ، 900,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 03145956292
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد : اتوبان اصفهان – تهران ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 
12 جاده علویجه 

شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشــمندان 20 – شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات 
سپاهان مپنا مى باشد .

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 

آگهى مزایده عمومى

آگهى فراخوان ارزیابى کیفى
 مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 01/29/م

 شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. 

1ـ مشخصات مناقصه: 
1ـ1 موضوع: عملیات پوشش روى ســطوح خطوط لوله، برج ها، ظروف، مخازن، کوره ها و سایر ادوات 

پاالیشى در سطح شرکت پاالیش نفت اصفهان و تأسیسات آبرسانى درچه 
2ـ1 محل انجام خدمات: شرکت پاالیش نفت اصفهان و آبرسانى درچه 

3ـ1 مبلغ برآورد تخمینى کارفرما: 200,000,000,000 (دویست میلیارد) ریال 
4ـ1مدت انجام کار: یک سال شمسى 

ـ1 سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 2,180,000,000 (دو میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون) ریال و تضمین  5
انجام تعهدات به میزان 5 (پنج) درصد مبلغ پیشنهادى 

2ـ شرایط متقاضى 
1ـ2دارابودن گواهینامه معتبر در رشته صنعت و معدن یا نفت و گاز یا تأسیسات و تجهیزات با حداقل رتبه 

5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور 
2ـ2داشتن سوابق کارى معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته 

3ـ2داشتن کد اقتصادى و شناسه ملى 
4ـ2داشــتن سیســتم مدیریت HSE (داشــتن گواهینامه هاى ISO-14001 محیط زیســت و 

 (HSE ایمنى و بهداشت و یا گواهینامه  سیستم مدیریت OHSAS-18001
5ـ2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابى کیفى و حداقل امتیاز هر یک از عوامل ارزیابى کیفى

6ـ2داشتن گواهى صالحیت ایمنى از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
7ـ2پیمانکاران داراى طرح طبقه بندى مشاغل در اولویت مى باشند. 

3ـ نحوه درخواست شرکت در مناقصه 
1ـ3 از کلیه شرکت هاى واجد شرایط که داراى صالحیت الزم و آمادگى انجام کارهاى مذکور مى باشند، 
دعوت به عمل مى آید ضمن ارسال نامه معرفى و اعالم آمادگى جهت حضور در مناقصه فوق الذکر از طریق 
دورنگار 33964491-031، به سایت شرکت پاالیش نفت اصفهان به نشانى www.Eorc.ir مراجعه 
و در قسمت فراخوان ها و فرم هاى مرتبط نسبت به دریافت فرم پذیرش و ارزیابى پیمانکاران/مشاوران 
(اشخاص حقوقى) اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهى، پرسشنامه تکمیل شده 
موصوف را به همراه ســوابق و مدارك جدید و معتبر خود، مندرج در فرم مزبور به نشانى الکترونیکى

 ERS@Eorc.ir کمیته بررسى منابع پیمانکارى و اسناد ارسال فرمایند. 
2ـ3در صورت عدم به روزرسانى به موقع و یا کامل نبودن پرونده، هیچ گونه مسئولیتى متوجه این کمیته 
نبوده و در صورت بررسى، مالك صرفاً مستندات واصله ظرف مهلت مقرر خواهد بود. ضمناً جهت کسب 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاى 4-33964325 تماس حاصل گردد. 
داراى گواهینامه هاى استانداردهاى بین المللى سیستم هاى مدیریتى: کیفیت، انرژى، زیست محیطى، 

ایمنى و سالمت شغلى. 
نشانى: اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران، کدپستى: 8335113115- صندوق پستى: 81465-415

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان

/ اق

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

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

   

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

  به شماره ثبت  52933و شناسه ملى 14004473121

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

خبر خوش براى خبر خوش براى 
بازنشستگان درباره بازنشستگان درباره 

افزایش حقوقافزایش حقوق
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پیش بینى تردد 5 میلیون زائر 
اربعین از مرزهاى کشور 

خبر خوش براى بازنشستگان 
درباره افزایش حقوق

خبرخوان
کشف کم سابقه هروئین 

  خبرآنالین | فرمانده پلیــس فرودگاه هاى 
کشــور گفت: کارکنان پلیس فــرودگاه حضرت 
امام خمینى (ره) حین پایش مسافران خروجى به 
مقصد دهلى به دو تبعه خارجى درخصوص حمل 
مواد مخدر مشکوك شــدند. در ادامه مأموران با 
بهره گیرى از تجهیزات کمک بازرســى از وجود 
مواد مخدر در جداره چمدان آنان اطمینان پیدا کرده 
و نهایتًا مقدار 6 کیلو و 300 گرم هروئین را کشف 

و ضبط کردند.

برنامه براى کافه  هاى تهران
محسن منصورى، استاندار تهران    ایسنا |
در پایان جلسه ستاد امر به معروف و نهى از منکر 
استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه 
گزارشى از اماکنى که در شهر تهران ساختارشکنى 
مى کنند همچون برخى کافه ها و رستوران ها که با 
اهدافى خاص در اطراف دانشگاه ها شکل گرفته اند و 
ارتباط آنها با ساختارهاى بیگانه رصد شده، ارائه شد 
که براى ساماندهى آنها به زودى طرحى عملیاتى 

اجرایى خواهد شد.

ارسال لوله انتقال آب
 به چهارمحال 

با دستور وزیر نیرو 26 کیلومتر لوله    فارس |
110 به منظور اتصال منابع آب زیرزمینى به شبکه 
آب شرب استان چهارمحال و بختیارى از استان هاى 
همجوار تأمین شد. با تأمین این میزان لوله زمینه 
جایگزینى آب گل آلود با منابــع آب زیرزمینى به 
منظور گذر از شرایط فعلى مهیا شده و شبکه به حالت 
پایدار خواهد رسید. بارش هاى سیل آساى روز 17 
مرداد ســال جارى موجب گل آلود شدن بخشى از 
منابع تأمین آب استان چهارمحال و بختیارى شد که 
این مسئله روند آبرسانى این استان را با مشکالتى 

مواجه کرد.

دانشگاه ها قطعاً 
حضورى است

  مهر | وزیر علــوم، تحقیقــات و فناورى 
اعالم کرد: آموزش ترم آینــده به صورت قطعى 
حضورى بوده و اصًال کالس غیر حضورى براى 
ترم آینده نداریم. محمد على زلفى گل افزود: همه 
کالس هاى ترم آینده به صورت حضورى برگزار 
خواهد شد مگر اینکه شرایط خاصى ایجاد شود که 

قابل پیش بینى نباشد.

صبحانه   اى به اندازه 
حقوق یک ماه!

خاویار در کنار زعفران    گسترش نیوز |
ایرانى، شناسنامه ما به حســاب مى آید. 100 گرم 
خاویار که براى چند روز صبحانه یک خانواده استفاده 
مى شود از حقوق ماهیانه یک کارگر گران تر است 
و با قیمت 5 میلیــون و 200 هزار تومان به فروش 
مى رسد. وقتى قیمت 50 گرم خاویار از 2 میلیون 
تومان مى گذرد قطعًا وجود خاویار در میز صبحانه 

آن را به صبحانه اى الکچرى تبدیل مى کند. 

 مانتوى جلوباز از نگاه 
«جام جم»

  روزنامه جام جم | با نگاهى سطحى به 
نوع پوشش در کشورمان مى توان متوجه شد نبض 
مد و لباس در کشــور ما در دست خودمان نیست! 
مطابق برخى گزارش ها، چیزى حدود 1500 طراح 
لباس از بستر شبکه هاى اجتماعى براى ذائقه سازى 
و مدیریت پوشش در جامعه ما بهره مى گیرند. تمرکز 
اغلب این طراحان هم بر نیمه عریانى و ســیالیت 
جنسى اســت؛ این تمرکز را مى توان در مانتوهاى 
کوتاه و جلوباز دید که خیلى وقت ها به لباس هاى 
مردانه شــبیه اســت. همچنان که در بسیارى از  
لباس هاى مردانه شاهد استفاده از المان هاى زنانه 

همچون پولک یا نگین هستیم!

پیام ایران به آمریکا رسید
  همشهرى آنالین | حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگوى تلفنى با 
«مولود چاووش اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه، با اشاره 
به مذاکرات اخیر وین براى رفــع تحریم ها گفت: 
ما پیام خود را از طریــق اروپایى ها به آمریکا منتقل 
کرده ایم. امیدواریم طرف آمریکایــى با نگاه واقع 
بینانه و عملگرایانه و پذیرش خواسته هاى برحق و 
قانونى جمهورى اسالمى ایران، زمینه براى توافق 

پیرامون متن نهایى را فراهم آورد. 

مذاکرات را 
به نتیجه برسانید 

لــت  و   روزنامه جمهورى اسالمى|د
به لحاظ مواجهه جدى با آثار و تبعات ناشــى از 
تحریم هاى ظالمانــه، مایل اســت گفتگوها به 
نتیجه برســد ولى ضعف هیئت مذاکره  کننده از 
یکسو و مخالفت کاســبان تحریم از سوى دیگر، 
باعث طوالنى شدن روند مذاکرات شده و طرف 
آمریکایى نیز حاضر نیست باقیمانده خواسته هاى 
ایران را برآورده کند. به نظر مى رسد براى پایان 
دادن به ایــن بالتکلیفى، دولت باید با اســتفاده 
از عناصر قوى و بى اعتنا به فشــارهاى مخالفین 
برجام، وارد عمل شود. تردیدى نیست که هرچه 
ســریع تر پایان دادن به ایــن بالتکلیفى به نفع 

کشور و ملت است.

ُکره،  کرونا را شکست داد!
رهبر کره شمالى در مقابله کشورش    ایسنا |
علیه همه گیرى کرونا اعالم پیروزى کرد. «کیم 
جونگ اون» با اعالم اینکه کره شمالى در مقابله 
با کرونا پیروز شده است، دســتور لغو اکثر تدابیر 
کرونایى که از ماه ِمى در این کشور وضع شده بود، 
را صادر کرد. در همین حــال «کیم یو جونگ»، 
خواهر کوچــک تر رهبر کره شــمالى فاش کرد 
که برادرش در بحبوحه شیوع کرونا به تب شدید 
مبتال شد. کیم یو جونگ گفت: «کیم جونگ اون 
به شــدت بیمار بود اما به دلیل نگرانى هایش در 
مورد مــردم حتى یک لحظه نمى توانســت دراز 

بکشد.»

توجیه کنترل فضاى مجازى 
  روزنامه کیهان|از آمریکا و کشــورهاى 
اروپایى گرفته تا کشورهاى کوچکى مانند کویت 
و گوام و همینطور کشــورهاى آسیاى دور مانند 
ژاپن، کره جنوبى، چین و... براى فضاى مجازى 
قانون تصویب کردند و تنها ایران است که فضاى 
مجازى آن بى قانــون و بى در و پیکر اســت؛ بر 
همین اساس اســت که آمار پرونده هاى شکایت 
از کالهبردارى در فضاى مجــازى نزد پلیس فتا 
بسیار زیاد است ولى اگر این طرح به صورت قانون 
درمى آمد مثًال به پیام رســانى مانند اینســتاگرام 
درگاه هاى رســمى و مجــاز بانکى کــه براى 
نقل وانتقال پول است تعلق مى گرفت و آمار این 

کالهبردارى ها بسیار کاهش مى یافت.

درباره یک قاضى
کارگردان مســتند «قاضى و مرگ»    مهر |
به بیــان تجربیات و مشــاهدات خــود از فرایند 
مستندســازى درباره زندگى یک قاضى جنایى با 
رکورد صدور حکم اعدام در ایران، پرداخت. حسن 
خادمى همزمان با پخش تلویزیونى این مســتند 
درباره آن توضیح داد: این مســتند درباره قاضى 
نورا... عزیزمحمدى، معروف ترین قاضى جنایى 
در ایران است که در طول 45 سال قضاوت خود، 
نزدیک به 4000 حکم اعدام صادر کرده اســت. 
در این مســتند به این نکته اشاره مى شود که پدر 
همین قاضى هم به قتل مى رسد و داستان آن را 
هم پیگیرى مى کنیم. قاضى عزیزمحمدى که در 
حال حاضر بازنشسته شــده است، در دوره کارى 
خود فرد دقیقى بود و در حال حاضر هم مشــغول 

وکالت است. 

معاون وزیر و رئیس ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى گفت: طبق پیش بینى، بیش از 5 میلیون زائر 
اربعین حسینى از مرزهاى کشور تردد خواهند داشت.

داریوش امانى اظهار کرد: تمام هماهنگى ها و اقدامات 
براى ســفر امن و ایمن زائران اربعین حسینى باید به 
سمت تســهیلگرى پیش رود  و هم اکنون نزدیک به 
هزار میلیارد تومان از اعتبارات وزارت راه و شهرسازى 

براى این منظور اختصاص یافته است.
وى افزود: تمام ایــن اعتبــارات در مرزها و راه هاى 

مواصالتى منتهى به مرز هزینه خواهد شد.
معــاون وزیر و رئیس ســازمان راهــدارى و حمل و 

نقل جاده اى، با اشــاره بــه مهیا بــودن پایانه مرزى 
تمرچین بــراى تردد زائرین اربعین حســینى، عنوان 
کرد: با توجه به اینکه مرز تمرچین براى نخستین بار 
به عنوان مرز مورد تردد زائرین اربعین حسینى انتخاب 
شــده، امیدواریم اقدامات اولیه براى رفع نواقص در 
مســیرهاى منتهى به مرز و داخل مرز تمرچین انجام 

شود.
وى ادامــه داد: در حال حاضر تردد مســافران از مرز 
تمرچین حدود 2 هزار و 200 نفر است که این تعداد در 
ایام اربعین به بیش از 10 تا 15 هزار نفر مى رسد و باید 

زیرساخت هاى پایانه تأمین شود و ارتقا یابد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: وزراى 
عضو هیئت امناى تأمین اجتماعى اصالح مستمرى سایر 
سطوح بازنشستگان را پذیرفتند.  محمدهادى زاهدى وفا 
گفت: با تأکید رئیس جمهور اختیــارات هیئت وزیران به 
وزراى عضو هیئت امناى تأمین اجتماعى تفویض شــده 
است که این وزرا بر اســاس اختیارات خود در چارچوب 
پایدارى منابع و منابع سازمان تأمین اجتماعى نسبت به 

مستمرى سایر سطوح بازنشستگان، اصالح را پذیرفتند.
وى ادامه داد: از آنجا که بخشــى از این منابع به صورت 
تعهدى است و الزم اســت به صورت منابع نقدى تبدیل 
شود با نمایندگان بازنشستگان جلساتى داشتیم که پیشنهاد 

بسیار خوبى ارائه کرده اند و این پیشنهادات بررسى شد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى خاطرنشان 
کرد: هفتــه جارى هــم نشســت دیگرى بــا نماینده 
بازنشستگان خواهیم داشت و در نشست سراسرى آنان 

شرکت خواهیم کرد.
زاهدى وفا تصریح کرد: این اصالح بر مستمرى اجرا و این 
مطالب به تفصیل در نشستى با خبرنگاران بیان مى شود.  

وى در پاسخ به اینکه آیا تصمیمات هفته جارى نهایى و 
اجرایى مى شود، گفت: تصمیم اتخاذ شد و اجرایى شدن 
این تصمیم احتیاج به صحبت با بازنشستگان و نمایندگان 

آنها دارد که اجرایى خواهد شد.

مهران موسوى خوانسارى

یکى دو هفته است که دوباره مجادله موافقان و مخالفان 
افزایش نرخ ســود بانکى در ایران دیگر باال گرفته است. 
مجادله جدید بعد از آن آغاز شــد که یک گزارش رسانه 
اى نشان مى داد برخى بانک ها که در میان آنها نام بانک 
هاى دولتى هم به چشــم مى خورد، میزان سودى که به 
سپرده ها تعلق مى گیرد را به میزان قابل توجهى افزایش 

داده اند. 
همزمانى انتشــار این گزارش یا تأیید خبر بررســى نرخ 
سود بین بانکى در شــوراى پول و اعتبار موجب افزایش 
حساســیت ها درباره صحت گزارش مزبور و صف آرایى 
موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره شــد. این گزارش 
توســط هیچ مقام بانکى تکذیب نشد اگرچه تأیید آن هم 

به سکوت گذشت. 
باید توجه داشت که تعیین «نرخ ســود بین بانکى» تأثیر 
ملموسى براقتصاد ســپرده گذاران ایفا نمى کند و چشم 
آنها به خصوص سپرده گذاران خرد همواره به تصمیمات 
شوراى پول و اعتبار به عنوان باالترین نهاد تصمیم گیرى 
درباره تعیین «نرخ بهره بانکى» است که درصد سودسپرده 
و تسهیالت را بسته به شرایط اقتصادى باال و پایین نگه 
مى دارد. اما تجربه نشــان داده در این شــورا هم تفاوت 

نظرات عمیقى در این باره وجود دارد.

موافقان و مخالفان چه مى گویند
به طور کلى موافقان افزایش ســود ســپرده ها معتقدند 
در شــرایط فعلى که نرخ تــورم برابر آمار رســمى بیش 
از 40 درصد اعالم شــده اســت، تعیین حداکثر نرخ 18 
درصد براى سود ســپرده ها تنها به کاهش هر چه بیشتر 
ارزش پول ســپرده گذاران منجر خواهد شد که نتیجه آن 
خارج شدن ســرمایه ها از بانک ها و ورود آن به بازارهاى 
کاذب مانند دالر، طال و تا حدودى ســاختمان و خرید و

 فروش هاى غیرســازنده اســت. این کارشناسان، نرخ 
مناسب براى سود سپرده ها را باالتر از نرخ رسمى تورم و 
در خوشبینانه ترین حالت، معادل آن فرض مى کنند تا با 
منتفع شدن صاحبان سرمایه هاى خوابیده در بانک ها، این 
سپرده ها توسط بانک وارد عرصه تولید شود. آنها همچنین 
به گزارش هاى غیر رسمى استناد مى کنند که بر پایه آن 
نرخ تورم بسیار بیشتر از 40 درصدى است که مراکز رسمى 
کشور اعالم کرده اند که لزوم افزایش سود بانکى را مهمتر 

جلوه مى دهد.
اما در ســوى مقابل، مخالفان باالرفتن نرخ بهره بانکى 
اعتقاد دارند سیاست دستورى کنترل سود و کاهش دادن 
آن مى تواند بــه بنگاهدارى بانک هایــى پایان دهد که 
ســرمایه هاى مردم را در هر بازارى به کار بگیرند، صرف 
تولید نخواهند کرد. از طرفى با کاهش ســود بانکى، طبعًا 
سود تسهیالت هم کاهش خواهد یافت که این امر منجر به 
افزایش میزان وام دهى به متقاضیان و ایجاد مشاغل شده 
و مسیر تولید در کشور را تسهیل خواهد کرد؛ درست نقطه 
مقابل کســانى که معتقدند هرچه میزان وام دهى توسط 

بانک افزایش پیدا کند، به همان میزان نرخ تورم ناشى از 
خروج پول از صندوق بانک ها و ورود آن به جامعه سبب 

باالتر رفتن نرخ تورم خواهد شد.
این مجادله از قدمتى طوالنى برخوردار اســت و تا امروز 
هیچ کدام از طرفین نتوانسته اند دلیل متقن و روشنى براى 
مجاب شدن طرف مقابل ذکر کنند. به این ترتیب تعیین 
نرخ ســود بانکى (چه سپرده و چه تســهیالت) به اعمال 
سیاست دولت هایى متصل شده است که معموًال هر هشت 
ســال یک بار تغییر کرده و ترکیب شوراى پول و اعتبار و 

بانک مرکزى را هم دستخوش تغییرات متقابل مى کنند.

 دولت ها و سودهاى بانکى
در نخستین دولت پس از پایان جنگ ایران وعراق موسوم 
به دولت سازندگى، سیاســت تکنوکرات هاى سربرآورده 
از شرایط جدید جامعه، پیگیرى سیاســت کلى ترى بود 
که هاشمى رفسنجانى به عنوان رئیس آن دولت، عنوان 
«واقعى سازى قیمت ها» را بر آن نهاده بود. بر این اساس 
بانک مرکــزى در دولت پنجم، ضمن کنتــرل نرخ بهره 
بانکى، میزان آن را به قــدرى افزایش داد که باعث جذب 
سرمایه هاى ســرگردان به بانک ها شــد. اما با شکست 
سیاست هاى اقتصادى دولت ســازندگى و باال رفتن نرخ 
تورم در دولت ششم (دولت دوم هاشمى رفسنجانى) این 
نرخ از میزان بهره بانکى جلو زد تا شــرایطى مشابه امروز 

به وجود آید. 
وضعیت نرخ ســود در دو دولت اصالحــات کمى با ثبات 
شد اما در دو دولت محمود احمدى نژاد، سیاست کاهش 
دســتورى نرخ بهره بانکى به منظور حفــظ و باال بردن 
راندمان تولید، نهایتًا به فرار سرمایه از بانک ها منجر شد تا 

دولت اول حسن روحانى تصمیم به آزاد سازى نرخ سود بر 
اساس شرایط بازار بگیرد.

اعمال این سیاســت در دولت یازدهم موجب آشــفتگى 
عجیبى در نرخ سود بانکى شــد به طورى که بانک ها در 
فضاى رقابتى ایجاد شده حتى نرخ سودهاى تا 25 درصد 
و باالتر را هم در دستور کار خودشان قرار دادند و کار را به 
جایى رساندند که بانک مرکزى یک بار دیگر رو به اعمال 
سیاست دستورى کاهش نرخ سودها آورد اگر چه نه مطابق 
آنچه در دولت احمدى نژاد گذشــت بلکه بیشــتر مشابه 

چیزى که در دولت سازندگى مد نظر بود.

نگاه ها به تصمیم دولت جدید
در دولت ابراهیم رئیسى هنوز سیاست مشخصى پیرامون 
نرخ سود بانکى اعالم نشده اســت. فعًال بانک ها به طور 
رسمى نرخ سود 10 تا 18 درصد را اعمال مى کنند اگر چه 
گزارش ها نشان مى دهد با باال رفتن نرخ تورم، نرخ هاى 
غیر رسمى  20 درصد هم براى جلب نظر سپرده گذاران 
کالن مورد توجه قرار گرفته است. این در حالى است که 
به نظر مى رسد دولت سیزدهم به تدریج خودش را براى 
اعمال یک سیاست روشن در قبال نرخ سود آماده مى کند.
هفته گذشــته روزنامه اصولگراى «خراسان» در اقدامى 
که مشابه آن پیش تر در رسانه هاى این طیف کمتر دیده 
مى شد، از باالبردن نرخ ســود بانکى حمایت کرد و این 
اقدام را براى مبارزه با تــورم، داراى «منطق اقتصادى» 
دانست. این روزنامه در اقدامى قابل توجه ضمن مشابهت 
ســازى وضعیت اقتصادى ایران و روســیه (بعد از اعمال 
تحریم هاى غرب و باال رفتن تورم در این کشــور) دولت 
رئیسى را تشویق کرد که رئیس بانک مرکزى روسیه که 

به اعتقاد «خراسان» یکى از 100 فرد قدرتمند دنیا بوده و 
با باال بردن نرخ بهره موجب نجات اقتصاد این کشــور در 
جریان جنگ اوکراین شده است را الگو قرار داده و نرخ سود 

بانکى را در ایران هم باال ببرد.
از سوى دیگر، اواخر هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزى  
اعالم کرد که شــوراى پول و اعتبار هنــوز به جمع بندى 
خاصى براى افزایش ســود سپرده نرســیده و به محض 
جمع بندى موضوع، اطالع رســانى الزم در این باره انجام 
مى شــود. ادبیات به کار رفته در اظهارات این مقام ارشد 
پولى کشــور و عدم تکذیب افزایش نرخ سود و تأکید بر 
اینکه موضوع «افزایش» نرخ بهــره و نه «کاهش» آن 
مورد بررســى شــوراى پول و اعتبار قرار خواهد گرفت 
نشــان مى دهد ظاهراً دولــت هم با افزایش نرخ ســود 
مخالف نیســت و حتى اگر نتیجه بحث ها در نشســت 
شــوراى پول و اعتبار به نفع موافقان افزایش نرخ ســود 
بانکى هم پیش نرود اما نرخ ســود فعلى حفظ شــده و به 
موازات آن، دولت دخالت چندانى در بازار غیر رسمى سود 

نخواهد کرد.
اگر خروجى بحث ها در شــوراى پــول و اعتبار به همین 
سیاســت ختم شــود، سیســتم بانکى کشــور در دولت 
ابراهیم رئیسى به سیاســت دولت دوم حسن روحانى باز 
خواهد گشــت؛ یعنى پذیرش دو نرخ ســود سپرده؛ یکى 
نرخ رســمى در دامنه اى که شــوراى پول و اعتبار آن را 
» مشــخص مى کند و یکى نرخ غیر رسمى بهره  «رسماً
که مقابل چشــم بانک مرکزى در بانک هاى خصوصى 
و دولتى براى ســرمایه هاى کالن اعمال مى شود بدون 
آنکه این نهاد، سیاســت عملى پایان بخشــیدن به آن را 

در پیش بگیرد. 

آزمون جدى دولت سیزدهم در قبال یکى از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادى کشور

چرخش سود بانکى به کدام سو خواهد رفت؟

نیروهاى تجســس کالنترى ســپاد مشهد در یک 
عملیات ضربتى، جوانى را دستگیر کردند که ساندویچ 

فروشى را به مرکز انواع جرائم تبدیل کرده بود.
اخبار موثق از منابع و مخبران محلى مبنى بر خرید 
و فروش اموال سرقتى در یک فروشگاه فست فود، 
نیروهاى تجسس کالنترى سپاد مشهد را به تکاپو 
انداخت و بالفاصله عملیــات رصدهاى اطالعاتى 

نامحسوس در این باره آغاز شد.
وقتى تحقیقات پلیس بر این اخبار مهر تأیید زد، بى 
درنگ گروه ورزیده اى از عوامل تجسس به طرف 
ساندویچى مذکور حرکت کردند. آنها با هماهنگى 

هاى قضایى و در یک عملیات ضربتى جوان 28 ساله 
سابقه دارى را به دام انداختند که مشخص شد او قبًال 

نیز به جرم مواد مخدر تحمل کیفر کرده است.
در بازرسى از اتاقک درون ســاندویچ فروشى، 15 
عدد جک خودرو، تعدادى رینگ، الســتیک، تخته 
هاى نصب باند، مقادیر زیادى مشروبات الکلى، مواد 
مخدر بسته بندى شده آماده فروش از قبیل هروئین، 
تریاك و... کشف و ضبط شــد. بررسى هاى پلیس 
نشان داد که متهم دستگیر شده، اموال سرقتى را از 
معتادان خریدارى مى کرده  و در قبال آن مواد مخدر 

مى فروخت! 

محمدمهدى اسماعیلى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در پاسخ به پرسشــى درباره وضعیت فیلم هاى نوید 
محمدزاده که اکنون ممنوع الفعالیت است و چگونگى 
نمایش این فیلم ها تأکید کــرد: اگر فیلمى در نوبت 
اکران است تالش ما این است که محرومیت هایى 

که احیانًا بازیگران پیدا مى کنند به اکران فیلم لطمه 
نزند. اکران فیلم متعلق به تهیه کننده و مجموعه اى 
از عوامل فیلم تا سینمادارهاســت و این حتمًا نباید 

اتفاق بیفتد.
اکران پرحاشیه فیلم «برادران لیال» در جشنواره کن 
امسال و رفتار بعضى بازیگران آن در روى فرش قرمز 
باعث توقیف این فیلم و ممنوع کارى نوید محمدزاده 

شده است.
اسماعیلى تصریح کرد: ما در مورد هر موضوعى نه این 
مورد خاص، نگاه مان این است که محرومیت احتمالى 
یک هنرمند به فیلمى که ساخته شده لطمه نزند. ما به 
این امر مقید هستیم و به دوستان هم تذکر مى دهیم 
که در چنین مواردى حتمًا به نفع جامعه هنرى توجه 

کنند نه یک مورد خاص.
وزیر ارشــاد تأکید کرد: هر فیلمى بدون اخذ مجوز 
نمایش در خارج کشــور نمایش داشته باشد حتمًا از 
نظر ما مشمول محدودیت هاى قانونى مى شود. هیچ 
درنگى در این زمینه وجود ندارد و سابق بر این شاید 
مماشاتى صورت مى گرفته است اما من به همکاران 
تأ کید کردم که در این زمینه هیچ مماشاتى صورت 

نگیرد. 

تأیید تلویحى ممنوعیت کار نوید محمدزاده کلکسیون جرم در یک ساندویچى! 
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چشم دانشجویان پزشکى 
اصفهان به خارج است

رئیس سازمان نظام پزشــکى استان اصفهان گفت: در 
زمینه نیروى انســانى چالش هاى مهــم را پیش بینى 
مى کنم، دانشجویان پزشکى اصفهان به دنبال تحصیل 
در کشورهاى خارجى هستند و برخى حاضرند از صفر 
در کشــور دیگرى تحصیل کنند اما در کشــور نمانند. 
کامران منتظرى با بیان اینکه برخــى پاى خود را بیخ 
گلوى پزشکان گذاشته اند تصریح کرد: باید با دید باز به 
مشکالت پزشکان رسیدگى شود، برخى از پزشکان در 
تأمین هزینه هاى زندگى درمانده شده اند و برخى نیز به 
تخلفات روى آورده اند. وى تصریح کرد: پزشکان بیماران 
بدحال را به راحتى پذیرش نمى کنند چرا که بر این باورند 
100 هزار تومان دســتمزد توان بازگشت 600 میلیون 

تومان دیه را ندارد.

لوله هاى زیر پل گردنه دژکرد 
سوخت

مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان گفت: 
لوله هاى پلى اتیلن به کار رفته در زیر پل گردنه دژکرد 
در پادنا در شهرستان سمیرم به دلیل نامشخصى در آتش 
سوخت. فرزاد دادخواه افزود: دلیل آتش سوزى و اینکه 
چه کسى در این محل اقدام به روشن کردن آتش کرده 
مشخص نیســت اما احتماًال آتش براى مواردى مانند 
آماده کردن چایى روشن شده است. وى اظهار داشت: 
احتمال آتش زدن حجم باالیى از زباله و ضایعات در زیر 

پل هم وجود دارد.

برقرارى پرواز 
تفلیس - اصفهان 

مدیرکل فرودگاه هاى استان اصفهان از برقرارى مسیر 
پروازى اصفهان - تفلیس و بالعکس در فرودگاه شهید 
بهشتى اصفهان خبر داد. ضیایى با بیان اینکه شرکت 
هواپیمایى پارس ایر اقدام به برقرارى پرواز در مسیر هاى 
مذکور کرده افزود: این پرواز به صــورت برنامه اى در 
روز هاى جمعه و دوشنبه هر هفته با هواپیماى بمباردیه 

CRJ-200، با ظرفیت 50 مسافر انجام مى شود.

شرط جلوگیرى از خاموشى ها
افزایش دماى هوا باعث شــد مصرف برق در استان از 
میزان تولید بیشتر شود و صرفه جویى مشترکان براى 
جلوگیرى از خاموشــى هاى خانگى ضرورى اســت. 
سخنگوى صنعت برق استان  با اشاره به اینکه به دلیل 
افزایش دماى هوا، مصرف برق در استان به بیش از پنج 
هزار مگاوات رسیده، افزود: در حال حاضر مدیریت بار با 
صنایع انجام مى شود و تالش بر این بوده تا خاموشى در 
بخش خانگى اعمال نشود. ســید محمد رضا نوحى از 
مشترکان خواست تا با صرفه جویى در مصرف برق، این 

صنعت را در گذر از پیک مصرف تابستان یارى کنند.

گلوگاه ها رفع مى شود
مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان گفت: طى بازدید 
مدیران شــهرى از محله امامزاده اسماعیل و پیگیرى 
درخواست هاى شــهروندان، مبلغ 50 میلیارد ریال به 
آزادســازى گلوگاه هاى ترافیکى این محله اختصاص 
یافت. محمدباقر کالهــدوزان تصریح کــرد: پس از 
شناســایى طرح گلوگاه و آزادســازى آن، کارشناسى 

ترافیکى در این محله انجام مى شود.

  بزرگراه ها 
مکانیزه نظافت مى شود

حسن نظام زاده، مدیرعامل ســازمان خدمات موتورى 
شــهردارى اصفهان با بیان اینکه تحت هیچ شرایطى 
نظافت بزرگراه هاى شــهرى اصفهان توسط کارگران 
انجام نمى شود، گفت: با توجه به اینکه در گذشته نظافت 
بزرگراه هاى شــهرى اصفهان توسط کارگران انجام و 
گاهى باعث تصادفات منجر به فوت یا جرح آنها مى شد، 
طبق بررسى و تصمیم معاونت خدمات شهرى، مقرر شد 
نظافت این بزرگراه ها با استفاده از ماشین آالت مکانیزه 

انجام شود.

خبر

مدیر باغ گلها با اشــاره به فعالیت هاى عمرانى با هدف 
بازسازى و بهسازى این مجموعه از نیمه دوم سال 1400 
گفت: بیش از 285 هزار گردشــگر در چهارماه نخست 
سال 1401 از باغ گلها بازدید کرده اند که از این تعداد 4 

هزار نفر گردشگر خارجى بوده اند.
اینکه در یک سال اخیر چه اقداماتى براى بهبود وضعیت 
این باغ و خدمت رسانى بهتر به شهروندان انجام شده 
است، سوالى است که مدیر باغ گلها در پاسخ به آن گفت: 
بازسازى کامل آبنماى میانى باغ گلها، ایمن سازى برکه، 
کاشت گل هاى فصلى در آســتانه نوروز، ایجاد بام سبز 
در ساختمان سرویس بهداشــتى باغ گلها، ایمن سازى  

تابلوهاى برق و به روزرســانى آنها و حــذف درختان 
خطرآفرین از جمله این اقدامات بوده است.

حســین وثوقى ادامــه داد: همچنین حفــر 150 چال 
کود جهت تغذیه بهتــر گیاهان و درختان، بهســازى 
محوطه هاى داخلى باغ شامل دمنوش خانه، باغ ژاپنى، 
بــاغ ایتالیایى و گلخانــه کاکتوس، اتصــال آب برکه 
به شــبکه آبیارى، کاشــت گل هاى دائم و فصلى در 
اردیبهشت ماه، نصب 500 تابلوى معرفى براى شناسایى 
راحت تر گیاهان و جایگزینــى نیمکت هاى بتنى با 75 
نیمکت ســنگى زیبا و همخوان با ماهیت باغ از دیگر 

اقدامات انجام شده در باغ گلها بوده است.

آموزش  و پرورش اصفهان اعالم کــرده خرید لباس فرم 
مدرســه اجبارى نیســت و مدیران مجاز به اخذ قرارداد با 

تولیدکنندگان لباس نیستند.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه اولیا براى تهیه لباس فرم 
مدرســه اجبارى ندارند، گفت: مدیران مــدارس هم برابر 
بخشنامه ابالغى، حق اجبار اولیاى دانش آموزان براى تهیه 

لباس فرم را ندارند.
شهرام صانعى گفت: در صورت اجبار براى خرید فرم مدرسه 
از سمت مدارس، این موضوع از طریق کارشناسان انجمن 
اولیا و مربیان نواحى و مناطق و کارشناســى هاى ارزیابى 

عملکرد و بازرسى ادارات پیگیرى مى شود.
وى با اشاره به اینکه در دو سال گذشته به علت نبود آموزش 
حضورى، فرم مدرسه تولید و خریدارى نشد، گفت: امسال 
مدیران مدارس به هیچ عنــوان مجاز به اخذ قــرارداد با 
تولیدکنندگان لباس نیستند و یکى از تخلفاتى که مدیران 
مدارس باید نسبت به آن پاسخگو باشند، امضاى تفاهمنامه 
با واحد تولیدى اســت. رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان 
آموزش و پرورش اصفهان با تاکید بر اینکه پوشش دانش 
آموز باید متناسب با عرف جامعه و مورد تأیید مدیر مدرسه 
باشد، گفت: در این صورت مشکلى وجود ندارد و مدیر حق 

اجبار دانش آموز براى انتخاب فرم مدرسه را ندارد.

خرید فرم مدرسه در اصفهان 
اجبارى نیست

بازدید 285 هزار گردشگر از 
باغ گلها در 4 ماه

کارشناس مسئول بیمارى ســالک مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: 2 منطقه جدید شامل چوپانان در شهرستان 
نایین و محدوده امامزاده على اکبر(ع) شهرستان شهرضا به 

کانون هاى سالک خیز استان اضافه شده است.
جواد رمضانپور افزود: با توجه به شناسایى موارد جدید ابتال 
به سالک در این مناطق و بررســى هاى کارشناسى انجام 
شده، این مراکز به جمع کانون هاى مهم سالک خیز استان 
اصفهان اضافه شــد و تعداد کانون هاى سالک خیز به 91 

مورد رسید.
وى درباره چگونگى انتقال عوامل بیمارى زاى سالک به این 
مناطق توضیح داد: با وجودیکه  منطقه چوپانان در فاصله 2 
تا سه ساعتى اصفهان قرار دارد بررسى ها نشان مى دهد که 
انتقال مقدارى کود از منطقه ورزنه به چوپانان بمنظور پسته 
کارى باعث سرایت این بیمارى شد زیرا در این محموله کود، 

پشه ناقل سالک وجود داشته است.
وى با بیان اینکه با انتقال این محموله کود به چوپانان، انگل 
سالک به این روستا هم رسید، خاطرنشان کرد: از جمعیت 
حدود 800 نفرى این روستا، حدود 80 نفر در سال گذشته به 

سالک مبتال شدند.
رمضانپور با اشاره به اینکه محدوده امامزاده على اکبر (ع) 
شهرضا در سال هاى گذشــته از مناطق پاك سالک بود، 
تصریح کرد: این منطقه در 20 کیلومترى جنوبى نصرآباد 
َجرقویه قرار دارد و موش ســالک از آنجا به سمت منطقه 
امامزاده على اکبر(ع) مهاجرت و انگل و پشه سالک را با خود 

به آنجا منتقل کرده است.
وى تاکید کرد: ما نگران سرایت این بیمارى به مناطقى مانند 
خور و بیابانک و دهاقان هستیم و حتى ممکن است به مرکز 
اصفهان نیز کشیده شود. وى با اشاره به اینکه در سال 87 
پیش بینى مى شد که بیمارى ســالک به نقاط پاك استان 
نیز کشیده شــود، گفت: اقدامات کارشناسى نشده که دور 
از رصد دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان است باعث انتشار 
این بیمارى در برخى مناطق و افزایش آمار ابتال مى شــود 
بطوریکه سال گذشته بدلیل ساکن شدن جمعیتى در یک 
منطقه، تعداد قابل توجهى از آنها به سالک مبتال شدند که 

همین امر در افزایش آمار تاثیر بسزایى داشت.
رمضانپور با بیان اینکه پارســال با وجود همــه اقدامات و 

فعالیت هاى انجام شــده براى کنترل سالک، آمار ابتال به 
حدود سه هزار نفر در استان اصفهان رسید، افزود: این آمار 
به اوج سال هاى گذشته نرسید اما برخى اقدامات غیر قابل 
پیش بینى و خارج از رصد و کنترل دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان در آن تاثیر داشت.
وى خاطرنشان کرد: اجراى برنامه کنترل و مبارزه با بیمارى 
سالک از سال 87 توسط دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
باعث شــد تا آمار ابتالى پنج هزار تا 6 هزار نفرى در سال 
به 2 هزار تا سه هزار نفر کاهش یابد اما اگر این برنامه رها 
شود، افرادى که در مناطق ســالک خیز ساکن هستند و تا 
کنون اجازه ندادیم که بطور طبیعــى به این بیمارى مبتال 
شــوند، بطور عمده با آن درگیر خواهند شد و این بیمارى 

همه گیر مى شود.
وى با اشاره به شناسایى حدود 150 کانون سالک در استان 
اصفهان، افزود: 91 کانون از بقیه مهمتر هستند و ما از پارسال 
کار مقابله با مخازن بیمارى را از شعاع 500 مترى مناطق 
مسکونى به شعاع یکهزار مترى گسترش دادیم که باعث 

افزایش هزینه هاى کار تا چهار برابر شد.

کانون هاى سالک خیز در استان بیشتر شد

نگرانى از سرایت «سالک»
 به مرکز اصفهان

انتخاب اعضاى جدید
 هیئت رئیسه شوراى شهر زازران 

 نصف جهان  محسن یزدانى  به عنوان رئیس شوراى 
اسالمى شهر زازران انتخاب شد.

همچنین حسینعلى امینى به عنوان نایب رئیس شورا، 

حمید رضا شــیخى و مرتضى میرافضلى به عنوان 
منشى و خزانه دار شــورا انتخاب شدند. عباسعلى 

دهقانى نیز به عنوان عضو شورا انتخاب شد.

جلوگیرى از ورود سگ هاى ولگرد به کرون 
 نصف جهان   فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه 
شهردارى تیران و رضوانشهر قرارداد جمع آورى 
ســگ هاى بدون صاحب از ســطح این دو شهر 
را با پیمانــکار منعقد کرده اند، گفت: شــهردارى 
عســگران، دهیارى ها و شــهرك هاى صنعتى 
منطقه نیز باید هر چه زودتر نسبت به جمع آورى 

سگ هاى ولگرد اقدام کنند.
على محمدى کیا همچنین از ایجاد آبشخور و محل 

تغذیه براى حیوانات در بیابان ها و اطراف شــهر 
تیران خبر داد و افزود: این اقدام از ورود سگ هاى 

ولگرد به مناطق مسکونى جلوگیرى کرده است.
وى در ادامه به روشــى جدید براى جلوگیرى از 
ورود حیوانات به مناطق مســکونى اشاره کرد و 
بیان داشت: در طرحى مطالعاتى بخشدارى کرون 
با نصب ســپر صوتى از ورود سگ هاى ولگرد به 

شهر جلوگیرى کرده است. 

آسفالت خیابان فردوسِى خمینى شهر
 نصف جهان  شهردار خمینى شهر از آغاز عملیات 

آسفالت خیابان فردوسى این شهر خبر داد.
على اصغر حــاج حیدرى افزود: این شــهردارى 
در ســال جارى اقدام به آســفالت بلوار شهداى 
خوزان، آسفالت بلوار بهشت و بلوار شهید مؤذنى 

کرده است.

وى ادامــه داد: تخریب و رفع گــره ترافیکى در 
خوزان، اجــراى رفیــوژ میانــى بلوار ســردار 
کرمــى، زیرســازى منطقــه 8 منظریــه و 
آزادســازى در بلوار شــهداى جوى آباد از دیگر 
اقدامات شهردارى خمینى شــهر طى ماه هاى 

اخیر بوده است.

اتمام عملیات ساخت زیرگذر کاهریز
 نصف جهــان  معاون مهندسى و ساخت اداره  کل 
راه و شهرسازى استان اصفهان از اتمام عملیات 
ساخت زیرگذر کاهریز در مســیر باند دوم زرین 
شهر- ورنامخواست- سفید دشت خبر داد. بهزاد 
شاهسوندى افزود: براى ساخت این پروژه بالغ بر 
35 میلیارد ریال هزینه شده و پنج میلیارد ریال نیز 
براى خرید و نصب عالئم و ایمنى روســازى نیز 

تکمیل شده است.

وى با بیان اینکــه جاده زرین شــهر- بروجن، 
بهترین مســیر براى حمل مســافر و بار از مرکز 
به جنوب کشــور اســت، گفت: با توجه به اینکه 
ارتباط بین استان هاى خوزستان، کهگیلویه و بویر 
احمد و بوشهر به مرکز ایران از این جاده صورت 
مى گیرد، حجم تردد در این مسیر، سنگین و آمار 
تصادفات باال بود و وزارت راه در این رابطه اقدام به  

چهارخطه کردن مسیر کرد.

رسول ایزدى، رئیس شوراى شهر خور شد
 نصف جهــان  رسول ایزدى، رئیس جدید شوراى 

اسالمى شهر خور شد.
همچنین غدیر ایرجى به عنــوان نایب رئیس و 

خزانه دار و سمانه آل داوود به عنوان منشى انتخاب 
شدند. على اکبر شاهچراغى و علیرضا فیروزى نیز 

به عنوان عضو شورا معرفى شدند.

ارتقاى درجه 4 شهردارى استان اصفهان
 نصف جهان   معاون امور شهردارى هاى سازمان 
شــهردارى ها و دهیارى هــاى کشــور گفت: 4 
شهردارى از ســوى وزیر کشــور ارتقاى درجه 

یافته اند.
على زینى وند بیان داشت: به موجب این ابالغیه ها و 

براساس مصوبه وزارت کشور، درجه شهردارى هاى 
بهاران و هرند به 6  ارتقا یافته است.

وى ادامه داد: درجه شــهردارى  باغشــاد استان 
اصفهان هم به 4 ارتقا یافته و درجه شهردارى کمه 

نیزبه 3 ارتقا یافته است.
رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى اردستان گفت: بر اثر رم 
کردن یک راس اســب و تصادف آن با یک وانت پیکان در 

شهر زواره، 6 نفر مصدوم شدند.
جواد مطیعى اظهار کرد: ساعت 19:30 شامگاه چهارشنبه در 
بلوار کشاورز زواره به سمت روستاى تلک آباد بر اثر رم کردن 
یک راس اســب و برخورد حیوان با عابران، 6 نفر مصدوم 

شدند که 2 دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. وى 
افزود: در ادامه، اسب رم کرده به یک دستگاه وانت پیکان 
برخورد کرد که به دلیل شدت صدمات وارده، حیوان تلف شد.

رئیس مرکز فوریت هاى پزشــکى اردستان، تصریح کرد: 
مصدومان این حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان 

شهید بهشتى اردستان منتقل شدند.

مرگ یک اسب در تصادف با وانت

رییس، نایب رییس و سخنگو، خزانه دار و منشى شوراى شهر 
اردستان با انتقاد از عملکرد شهردارى، بر ضرورت تغییر در 

مدیریت شهرى تاکید کردند.
با گذشت یکسال از روى کار آمدن دوره ششم شوراى شهر 
اردستان، رییس شوراى شــهر به مناسبت روز خبرنگار در 
نشســت خبرى به نقد عملکرد شــهردار کنونى این شهر 
پرداخت. شوراى شهر اردستان در حالى باید طى روزهاى 

آینده نسبت به ابقاى مصطفى ایراندوست شهردار کنونى 
یا انتخاب فرد دیگرى براى یک دوره یکساله دیگر تصمیم 
گیرى کند که پنج عضو دارد و شهردار منتخب باید نصف به 

عالوه یک راى اعتماد از اعضاى شورا کسب کند.
رییس شوراى اسالمى شــهر اردستان گفت: عملکرد یک 
ساله شهردار این شهر مورد قبول اعضاى شورا نیست، چرا که 
شهردار توان اداره شهر را ندارد و این موضوع عملکرد شورا 

را زیر سوال برده است. منصور عالیشان در نشست شوراى 
اسالمى شهر اردستان افزود: اتحاد الزم در بین اعضاى شورا 
وجود ندارد و همین موضوع مانع تصمیم گیرى هاى مناسب 
شده اســت. رییس شوراى اسالمى شــهر اردستان تاکید 
کرد: نیازمند تغییر در شهردارى هستیم و در این خصوص 
تصمیم گیرى به نشست آینده شورا و تبادل نظر با اعضاى 

شورا موکول مى شود.

شهردار اردستان زیر تیغ شورا

به مناسبت روز بزرگداشت شهداى مدافع حرم از خانواده 
ده شهید مدافع حرم منطقه 10 اصفهان تقدیر شد.

در این مراسم معنوى که فضایى بسیار احساسى داشت 
از همسران و فرزندان شــهداى مدافع حرم که عمومًا 
خردسال بودند تقدیر شد که حضور فرزندان شهدا روى 

سن اشک حضار را درآورد.
در این مراسم بزرگداشت، مصطفى نباتى ، احمد شریعتى 

و مجید نادراالصلى از اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان، بحیرایى شهردار منطقه 10 اصفهان، سرهنگ 
عمو مهدى جانشین ســپاه صاحب الزمان (عج)استان 
اصفهان و فرماند هان  ناحیه بسیج امام صادق(ع) و امام 

رضا (ع) نیز حضور داشتند.
در این یادواره که با بخش هاى معنوى متنوعى همراه بود 

از خانواده سه جانباز مدافع حرم نیز تجلیل شد.

یادواره شهداى مدافع حرم منطقه 10 برگزار شد

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به 
ابراز نگرانى اهالى مناطق اطراف پاالیشگاه اصفهان 
درخصوص صداهایى که از چنــد وقت پیش به دلیل 
اجراى پروژه هاى رفع آالیندگى در این شرکت در حال 
انجام است گفت: با اتمام این پروژه این صداها در هفته 

جارى فروکش مى کند.
در روزهاى اخیر در شــبکه هــاى اجتماعى مطلبى با 
عنوان "صداى وحشــتناك و ادامه دار در پاالیشــگاه 
اصفهان" بازنشــر شــد که به نگرانى اهالى شهرك 

بختیاردشت و شهید منتظرى اصفهان اشاره شده بود.
منصور شیشــه فروش افزود: علت ایجاد این صدا راه 
اندازى واحد عملیاتــى کاهش ترکیبــات گوگردى 
از واحد تولید گازوییل پاالیشــگاه بــا هدف کاهش 
آلودگى هواســت. وى اظهار داشــت: در این راستا در 
زمان روشــن کردن سیســتم ِفلِر و پاك کردن مسیر 
لوله ها از آالیندگى با فشــار زیاد بخــار و فلش کردن
 لوله ها بمنظور شیرین سازى گازوییل این صداها ایجاد

شده است.
در عین حال معاون پاالیشگاه اصفهان نیز در گفت و 

گو با ایرنا ضمن عذرخواهى از مردم منطقه بختیاردشت 
و شهرك شهید منتظرى گفت: علت ایجاد این صداها 
اجراى پروژه احداث واحد تصفیــه گازوییل یورو 5 با 

ظرفیت تولید یکصد هزار بشکه است.
اصغر صابرى افزود: با توجه بــه اینکه هدف از احداث 
این واحد شــیرین کردن و حذف ترکیبات گوگردى و 
خطرناك است در آینده شــاهد یک هواى بسیار پاك 
براى شهر اصفهان و اســتانهاى وابسته به پاالیشگاه 

اصفهان خواهیم بود.
وى از اهالى اطراف پاالیشگاه اصفهان درخواست کرد 
که حداقل تا یک هفته این شرایط راتحمل کنند زیرا با 
راه اندازى آنى واحد ملى ، وضع گازوییل کل پاالیشگاه 
اصفهان و نیمى از کشور بهتر و مطابق با استانداردهاى 

جهانى مى شود.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان ( پاالیشگاه اصفهان ) 
در زمان حاضر وظیفه تامین حدود 25 درصد از سوخت 
کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت 
اصلى این شرکت بشمار مى آید بطورى که سوخت 16 

استان از جمله اصفهان را تامین مى کند.

منشأ صداهاى
 حاصل از پاالیشگاه اصفهان چیست؟
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شــرکت اپل براى مقابله و مخالفت با قوانین ضدانحصار، 
اکوسیستم اندروید را تخریب کرد.

شرکت اپل همچنان مخالف قوانین ضدانحصار در آمریکا 
است. یکى از خواسته هاى این نوع قوانین، ایجاد تغییرات 
بزرگ در فروشــگاه هاى اپلیکیشــن اســت که اپل با آن 

مخالف است.
ماجرا از این قرار اســت که بروس اشــنایر که متخصص 
رمزنگارى اســت به قانون گذاران آمریکایى گفته بود که 
نگرانى هاى امنیتى شــرکت اپل درباره بارگذارى جانبى 

اپلیکیشن ها در iOS بى اساس است.
او در نامه خود به کمیته قضایى سنا نوشته بود: این ادعا ها 
که قوانین ضدانحصار، حریم خصوصى و امنیت کاربران را 
با چالش مواجه مى کند، درست نیست. در حقیقت باید گفت 
که این قانون مدل هاى کســب وکار شرکت هاى بزرگ را 
به خطر مى اندازد. ادعا هاى آن ها درباره تهدید هاى حریم 
خصوصى و امنیت درست نیســت و براى حفظ منافع این 

شرکت ها مطرح شده است.
 اما در مقابل، اپل نیز پاسخ این نامه را داده است. نامه اى که 
اپل در پاسخ به نامه قبل، به کمیته قضایى سنا ارسال کرده 
اســت، به صورت خاص ادعا مى کند که موضع اتخاذشده 

علیه این شرکت بى اساس و غیرصادقانه است.

با این ترفند 
ساده از امنیت 
چت هاى تان 
در واتساپ 
مطمئن شوید!

حمله اپل به
 اکوسیستم اندروید براى
 موجه جلوه دادن خود

مخفى کردن عکس ها 
حین تعمیر گوشى

هاى اجتماعى است اینســتاگرام یکى از محبوب ترین پلتفرم هاى رسانه 
که به طور مداوم ویژگى هاى خود را به روز مى کند.

  اینســتاگرام اخیراً ویژگى «ویدئوى دوگانه»( dual video) را عرضه کرده 
است. ویژگى ویدیوى دوگانه اکنون براى اندروید و همچنین iOS در دسترس 
است. کاربران را قادر مى سازد تا محتوا و واکنش هاى خود را به طور همزمان 

ضبط کنند. 
ویژگى دوربین اینســتاگرام به شــما این امکان را مى دهد کــه همزمان با 
دوربین هاى جلو و پشت گوشى خود ضبط کنید تا دیدگاه متفاوتى را به اشتراك 

بگذارید. این ویدیوها را مى توان به عنوان یک داستان و یک ریلز نیز به اشتراك 
گذاشت. استفاده از این ویژگى جدید ساده است :

1.برنامه اینســتاگرام را باز کنید و با کشیدن انگشت به سمت چپ به بخش « 
create» بروید.

2.روى «Story» یا «Reel» ضربه بزنید.
3.روى نماد دوربین با برچسب " dual" ضربه بزنید.

4.اکنون مى توانید در دو حالت مختلف (جلو و پشت) فیلم ضبط کنید.
5.با ضربه زدن بر روى دکمه "next" ویدیوى ضبط شده را پیش نمایش کنید.

6.پس از آن، مى توانید یک داستان و همچنین یک ریلز را به اشتراك بگذارید.
اگر مى خواهید ویدیو را در اســتورى خود پســت کنید، الزم نیست ابتدا آن را 
پیش نمایش کنید. به سادگى ویدیوى دوگانه را ضبط کرده و آن را ارسال کنید. 
ویدیوى ضبط شده دوگانه براى Reels به شما امکان مى دهد ویدیوى معمولى 
ترى اضافه کنید. این فیلم ها را مى توان با افزودن فیلتر، متن، موسیقى دلخواه، 

استیکر و موارد دیگر ویرایش کرد.
ویژگى ویدیوى دوگانه براى اینستاگرام با ویژگى هاى دیگرى از جمله ریمیکس 

براى عکس ها، طرح بندى هاى ریمیکس جدید و موارد دیگر عرضه شد.

نحوه استفاده از 
 dual video ویژگى

اینستاگرام

سامسونگ قابلیت جدیدى دارد که عکس هاى شما را در 
حین تعمیر گوشى مخفى مى کند.

ممکن است از سپردن تلفن خود (پر از عکس، متن و سایر 
اطالعات خصوصى شخصى) به یک تعمیرکار احساس 
ناخوشایندى داشته باشد. به هر حال، لو رفتن اطالعات 
شــما در طول فرآیند تعمیر، در واقع براى برخى از افراد 
اتفاق افتاده است. SamMobile یک بیانیه مطبوعاتى 
از سایت مطبوعاتى کره اى سامسونگ پیدا کرد که در 
آن آمده بود که این شرکت امیدوار است با یک ویژگى 
جدید حفظ حریم خصوصى به نام Repair Mode به این 
مساله پایان دهد. این به تکنسین ها دسترسى محدودى 

به قسمت داخلى گوشى شما مى دهد.
 S۲۱ این ویژگى براى اولین بار در گوشى هاى گلکسى
در کره جنوبى ارائه مى شــود. این شرکت قصد دارد در 
آینده پشــتیبانى خود را به مدل هاى دیگر نیز گسترش 

دهد.
همانطور کــه در بیانیه مطبوعاتى ذکر شــد، در نهایت 
 Battery and » مى توانید این ویژگى را از طریق بخش
Device Care» در برنامه تنظیمات داخلى روشن کنید. 

پس از انجام این کار، گوشى به حالت Repair Mode راه 
اندازى مجدد مى شود و سپس حساب ها، عکس ها و پیام 
هاى شما مخفى مى شوند. تنها برنامه هاى نصب شده 
پیش فرض توسط تعمیرکار قابل دسترسى خواهند بود و 
فقط شما مى توانید تصمیم بگیرید که چه زمانى حالت 

تعمیر را خاموش کنید.

در این گزارش، یک راهنماى سریع و آسان براى بوت کردن ویندوز از 
درایو USB ارائه شده است.

 فرآیند دانلود و نصب یک نسخه جدید از ویندوز 10 یا حتى به روزرسانى 
رایانه شــخصى از ویندوز 7 به ویندوز 10 بسیار ســاده است، اما آیا 
 USB مى دانستید که مى توانید ویندوز را به طور مستقیم از درایو فلش
نیز اجرا کنید؟ به نظر مى رسد یک راه عالى براى ایمن سازى فایل هاى 
شخصى باشــد، به خصوص اگر مجبور باشید یک رایانه شخصى را با 
اعضاى خانواده یا همکاران ادارى خود به اشتراك بگذارید، با این حال 
باید به خاطر داشته باشید که بوت کردن ویندوز از درایو USB به این 
معنى است که عملکرد آن کند مى شود، زیرا درایو هاى فلش به سرعت 

درایو هاى داخلى (SSD) یا هارد دیسک ها نیستند.
اگر مى خواهید آن را امتحان کنید، در ادامه یک راهنماى سریع و آسان 
 USB وجود دارد که مى تواند به شــما کمک کند ویندوز 10 را از درایو

دانلود، نصب و اجرا کنید.
مى توانیــد فایل ISO رســمى وینــدوز 10 را از صفحــه وب دانلود 

مایکروسافت دریافت کنید.
مرحله 1:

 Create" ویندوز 10، به دنبال هدر با عبارت ISO در صفحه وب دانلود
 Download بگردید و بر روى دکمه "install media ۱۰ Windows

now کلیک کنید.

مرحله 2: 
یک کادر ظاهر مى شود که از شما مى پرسد آیا مى خواهید فایل نصب 
 Media را ذخیره کنید یا خیر. ابزار exe.MediaCreationTool۲۱H۲

Creation اساسا به شما امکان مى دهد فایل ISO ویندوز 

10 را دانلود کنید و همچنین مى توانید از آن براى تبدیل 
یک درایو USB به دیسک نصب قابل بوت ویندوز 10 

استفاده کنید. بر روى Yes یا Save فایل کلیک کرده و 
آن را در کامپیوتر خود دانلود کنید.

مرحله 3: 
پس از دانلود فایل، آن را باز کنید و منتظر بمانید تا برنامه بارگیرى شود.

مرحله 4: 
براى موافقت با شرایط و ضوابط، روى دکمه Accept کلیک کنید.

مرحله 5: 
 USB، درایو فلش) Create installment media ،در صفحه بعــد
DVD یا فایل ISO) را براى رایانه دیگرى انتخاب کرده و سپس روى 

Next کلیک کنید.

مرحله 6:
 زبان، و نسخه ویندوزى را که مى خواهید استفاده کنید انتخاب کنید. 
اگر در این مورد مطمئن نیستید، کافى است کادرى را که مى گوید از 
گزینه هاى توصیه شده براى این رایانه استفاده کنید، عالمت بزنید و 

وقتى آماده شدید روى Next کلیک کنید.
مرحله 7: 

اکنون ابزار از شــما مى پرســد که آیا مى خواهید یک دیسک نصب 
وینــدوز 10 ایجاد کنید یــا ISO را دانلــود کنید. از 

آنجایى که مى خواهیم وینــدوز را از درایو USB اجــرا کنیم، گزینه 
دوم را که ISO مى گوید، انتخاب کرده و سپس بر روى Next کلیک 

کنید.
مرحله 8: 

یک پاپ آپ ظاهر مى شــود که از شــما مى خواهد مکانى را در هارد 
دیسک خود براى ذخیره فایل ISO ویندوز انتخاب کنید. پس از انجام 
این کار، روى ذخیره کلیک کنید. اکنون این ابزار باید فایل ISO ویندوز 
10 را به صورت خودکار دانلود کند. هنگامى که فرآیند به 100 ٪ رسید، 

روى Finish کلیک کنید.

USB نصب ویندوز 10 روى درایو
ما اکنون فایل ISO ویندوز 10 را روى رایانه شخصى خود داریم. مرحله 
بعدى نصب ویندوز 10 بر روى درایو USB است تا بتوانیم سیستم عامل 

را از آن بوت کنیم.
مرحله 1: 

Rufus را دانلود کنید، که یک ابزار ساده 

اســت و مى تواند براى فرمت کردن و 
ایجاد درایو هاى USB قابل بوت استفاده 
شود.  همچنین در صورتى که مى خواهید 
Rufus را مانند هر نــرم افزار معمولى 

دیگرى نصب کنید، مى توانید فایل نصب 
را انتخاب کنید.

مرحله 2: 
 Rufus خود را وصل کنید و USB درایو
 Drive را راه اندازى کنید. در قســمت
properties، درایــو USB خود را در 

قسمت Device انتخاب کنید.
مرحله 3: 

روى دکمه Select در کنار قســمت 
 ISO انتخاب بوت کلیــک کنید و فایل
 Microsoft Media Creation ویندوز 10 را که با استفاده از ابزار

دانلود کرده اید، انتخاب کنید.

مرحله 4:
 Image را در قســمت گزینه Windows To Go مطمئن شــوید که 
انتخاب کرده اید. این مهم است، زیرا این ابزار به جاى ایجاد یک رسانه 

نصب، ویندوز را نصب مى کند.
مرحله 5:

 اگر قصد دارید وینــدوز را روى یک رایانه قدیمــى با بایوس قدیمى 
اجرا کنید، MBR را در قسمت طرح پارتیشن انتخاب کنید. اگر رایانه 
شخصى جدیدترى با حالت UEFI فعال دارید، آن را به GPT تغییر دهید 

و سپس روى Start کلیک کنید.
مرحله 6:

 اکنون ابزار از شما مى خواهد که نسخه ویندوزى را که مى خواهید روى 
درایو USB نصب کنید، انتخاب کنید. پس از انتخاب نسخه صحیح بر 
روى OK کلیک کنید. به دنبال آن پیام هشدارى مبنى بر از بین رفتن 
تمام داده هاى درایو USB ارسال مى شــود. براى ادامه یک بار دیگر 

روى OK کلیک کنید.
مرحله 7: 

بسته به سرعت درایو USB شما، فرآیند چند دقیقه طول خواهد کشید. 
پس از اتمام کار، Close را انتخاب کنیــد. اکنون ویندوز را با موفقیت 

روى درایو USB نصب کرده اید.
اکنون مى توانیم ویندوز 10 را از درایو USB بوت کنیم.

مرحله 1: 
درایــو USB را به وینــدوز 10 که بــه تازگى ایجــاد کردیم، وصل

 کنید.
مرحله 2: 

کامپیوتر را مجددا راه اندازى کرده و بسته به مدل و مدل رایانه شخصى 
خود، کلید مربوطه را فشار دهید تا وارد منوى بوت شوید.

مرحله 3:
 در مرحله بعد، درایــو USB را براى بوت شــدن وینــدوز 10 از آن 
انتخاب کنید. اولیــن نمونه باید فرآینــد راه اندازى وینــدوز را اجرا 

کند. 
در نهایت یک حساب کاربرى ایجاد کنید و یا وارد شوید و ویندوز 10 را 

با یک کلید مجوز فعال کنید.

همین حاال سرى به واتس اپ خود بزنید تا از امنیت چت هاى تان اطمینان حاصل کنید.
واتساپ یکى از خصوصى ترین سرویس هاى پیام رسانى در جهان است که با استفاده 
از رمزگذارى سرتاسر، متون شما را در برابر جاسوسان محافظت مى کند. مهم است که 
مطمئن شوید رمزگذارى روشن است تا هکر ها نتوانند پیام هاى شما را در حین انتقال 

جاسوسى کنند.
اگر یک پیام رمزگذارى نشده هنگام ارسال از راه دور رهگیرى شود، به صورت متنى براى 
یک هکر قابل مشاهده خواهد بود. اما یک پیام رمزگذارى شده کامًال درهم بوده و ترجمه 
آن غیرممکن است. واتساپ آن را به گونه اى ساخته است که فقط فرستنده و گیرنده کلید 
دیجیتال مورد نیاز براى خواندن پیام را داشته باشند و هر مکالمه جدید با شخص دیگرى 

مجموعه جدیدى از کلید ها را ایجاد مى کند.

واتساپ مى گوید: «چت هاى رمزگذارى شده سرتاسر، کد امنیتى خاص خود را دارند که 
براى تأیید اینکه تماس ها و پیام هایى که به آن چت ارسال مى کنید رمزگذارى شده اند، 
 QR استفاده مى شود. این کد را مى توان در صفحه اطالعات تماس، هم به صورت کد
و هم به صورت شماره 60 رقمى یافت. این کد ها براى هر چت منحصر به فرد هستند و 
مى توان آن ها را بین افراد در هر چت مقایسه کرد تا تأیید شود که پیام هایى که به چت 
ارسال مى کنید رمزگذارى شده اند. کد هاى امنیتى فقط نسخه هاى قابل مشاهده کلید 
ویژه اى هستند که بین شما به اشتراك گذاشته شده است و نگران نباشید، این خود کلید 

واقعى نیست و همیشه مخفى نگه داشته مى شود.»
براى تایید رمزگذارى سرتاسر، چت خود را با شخصى باز کنید و سپس روى نام او ضربه 
بزنید. با این کار صفحه اطالعات تماس باز مى شود. در قسمت باال سمت راست، روى 3 

 QR نقطه ضربه بزنید و گزینه «تایید کد امنیتى» را انتخاب کنید. حاال مى توانید یک کد
و یک شماره 60 رقمى را ببینید. اگر از نظر فیزیکى با شخص دیگر هستید، یکى از شما 

مى تواند کد QR دیگرى را اسکن کند.
از طرف دیگر، مى توانید بــه صورت بصرى عدد روى صفحه را با هم مقایســه کنید. 
اگر از روش اسکن اســتفاده مى کنید، یک تیک سبز رنگ براى تایید رمزگذارى ظاهر 
مى شود. این تطابق به این معنى است که هیچکس نمى تواند پیام ها یا تماس هاى شما 
را رهگیرى کند. چت هایى که رمزگذارى نشده اند، مى تواند به این معنى باشند که از 1. 
از نسخه هک شده واتس اپ در حال استفاده هستید. 2. اشتباه تایید مى کنید 3. چت با 
یک شــخص به دلیل قدیمى بودن نرم افزار رمزگذارى نشده و 4. تلفن شما در معرض 

خطر قرار گرفته است.

ک ا اا ا ا ا ک ا گ ط

هاىاجتماعى استاینســتاگرام یکى از محبوب ترین پلتفرم هاى رسانه 
که به طور مداوم ویژگى هاى خود را به روز مى کند.

بگذارید. این ویدیوها را مى توان به عنوان یک داستان و
گذاشت. استفاده از این ویژگى جدید ساده است : ستفاده از 

حان کنید، در ادامه یک راهنماى سریع و آسان 
USBاز درایو B را 0به شــما کمک کند ویندوز 10

د.
0 رســمى وینــدوز 10 را از صفحــه وب دانلود 

کنید.

Create" به دنبال هدر با عبارت ،" 0 ویندوز 10 IS

Download بگردید و بر روى دکمه d "installm

د که از شما مى پرسد آیا مى خواهید فایل نصب 
Media را ذخیره کنید یا خیر. ابزار a exe.Media

Oما امکان مى دهد فایل ISO ویندوز 

چنین مى توانید از آن براى تبدیل 
سک نصب قابل بوت ویندوز 10

e یا Save فایل کلیک کرده و  Yes

انلود کنید.

ا باز کنید و منتظر بمانید تا برنامه بارگیرى شود.

t و ضوابط، روى دکمه Accept کلیک کنید.

O ایجاد کنید یــا ISO را دانلــود کنید. از  0 ویندوز 10 را روى0وینــدوز 10 ISOما اکنون فایلO

0بعدى نصب ویندوز 10 بر روى درایو
را از آن بوت کنیم.
مرحل

Rufus

اســت
د ایجاد
شود. ه
Rufus

دیگرى
را انتخ
مرحل
Bدرایو

را راه
rties

قسم
مرح
روى
انتخاب
0ویندوز 10 را که با استفاده از ابز

دانلود کرده اید، انتخاب کنید.

راه هاى 
بوت کردن ویندوز 10 

USB از درایو

4 گوشى برتر که 
با بودجه 7 میلیون تومان 

مى توان خرید حجم باترى: 5000 میلى امپر
صفحه نمایش: 6,6 اینچ
حافظه رم:  :64 گیگابایت

دوربین اصلى : 50  مگاپیکسلى 
حدود قیمت: 4,519,000 تومان

حجم  باترى : 5160 میلى امپر
حافظه رم: 64 گیگابایتى
صفحه نمایش:    6,67  اینچ

دوربین اصلى:  64 مگاپیکسلى 
حدود قیمت: 6,799,000 تومان

حجم باترى: 6000 میلى آمپر
صفحه نمایش: 6,53 اینچ

حافظه رم: 4 تا 6 گیگابایت 
دوربین اصلى: 48 مگاپیکسلى 

حدود قیمت: 4,810,000 تومان

حجم  باترى:  4500 میلى آمپر 
صفحه نمایش: 6,5 اینچى
حافظه رم: 8 گیگابایت
دوربین اصلى: 64 مگاپیکسلى
گ حدود قیمت: 7,899,000 تومان 
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متخصصان سالمت معموال استفاده از محصوالت 
لبنى کم چرب را به منظور محدود کردن مصرف 
چربى هاى اشباع شده و کاهش خطر بیمارى قلبى 

توصیه مى کنند.
 با این حال بازبینى مطالعات پیشین نشان مى دهد 
به دلیل اینکه لبنیات و گوشت داراى اسیدهاى چرب 
متفاوتى هستند، چربى اشباع شده موجود در لبنیات 
ممکن اســت همانند چربى اشباع شــده حاصل از 

گوشت، اثرات مضرى بر سالمت قلب نداشته باشد.
برخالف گوشت که داراى اســیدهاى چرب با زنجیره 
بلند است، لبنیات داراى نســبت بیشترى از اسیدهاى 

چرب با زنجیره کوتاه و متوسط هستند. 
اسیدهاى چرب با زنجیره کوتاه و متوسط   تأثیر متفاوتى 
بر ســالمت قلب دارند و حتى ممکن است فوایدى نیز 

داشته باشند.
براى مثال محصوالت تخمیر شــده مانند ماست و کفیر 

(کِ فیر، نوشیدنى تخمیرى حاصل 
از شــیر و دانه هاى کفیر است 
که سرمنشأ آن کوه هاى قفقاز 

در روســیه مى باشد) حاوى 
پروبیوتیــک هســتند کــه 
میکروارگانیسم هاى مفیدى 

بوده و فواید سالمتى دارند.
تحقیقات نشــان مى دهد که 

مصرف آنها با کاهش سطح کلســترول بد (LDL) و کاهش خطر 
ابتال به فشار خون باال و بیمارى قلبى نیز مرتبط است.

 با این وجود هیچ شواهد قطعى و ثابت شــده اى در مورد اینکه آیا 
چربى لبنیات به ســالمت قلب کمک مى کند یــا براى آن مضر 
اســت، وجود ندارد و متخصصان در این زمینه اختالف نظرهایى 

دارند.
عالوه بر این بخشى از مطالعات تغذیه اى نیز حاکى از آن است که 
همه محصوالت لبنى به لحاظ تاثیرگذارى روى قلب و عروق برابر 
نیستند و بنابر الزم اســت افراد با توجه به شرایط جسمى 
خود اطالعات بیشترى نســبت به تاثیر انواع مختلف 

مواد لبنى بر سالمت قلب کسب کنند.
به عنوان نمونه، انجمن قلب استرالیا در مقاله اى تاکید 
کرده است که شیر، ماست و پنیرى که طعم دار نشده 
مى تواند بخشــى از یک رژیم غذایى ســالم براى 

قلب باشد.
در واقع تحقیقات در مورد لبنیات نتایج پیچیده اى 
را به همراه داشته است. به طور کلى شیر، ماست و 
پنیر (بدون طعم) تأثیر "خنثى" بر سالمت قلب شما 
دارند به این معنى که این غذاها خطر بیمارى 

قلبى را افزایش یا کاهش نمى دهند.
امــا در عین حال مصرف کــره، خامه و 
بستنى به عنوان بخشــى از یک رژیم 
غذایى ســالم بــراى قلــب توصیه 

نمى شود.

یک کارشناس گیاه پزشکى گفت: گل همیشه بهار داراى خواص بى شــمارى مانند بهبود عملکرد دستگاه گوارش، 
محافظت از بدن در برابر سرطان، پاکسازى کبد و درمان زخم و سوختگى است.

سارا علیزاده با اشاره به این که گل همیشه بهار، گیاهى یک ساله، علفى و زیبا است که ارتفاع ساقه آن به حدود نیم 
متر نیز مى رسد، اظهار کرد: گل هاى این گیاه به رنگ نارنجى یا زرد بوده و ریشه آن نیز مخروطى شکل است.

وى ادامه داد: معموًال گلبرگ هاى این گیاه را بعد از چیدن خشــک کرده و براى مصــارف دارویى گوناگون بکار 
مى برند.

علیزاده با اشــاره به این که گل همیشــه بهار سرشــار از آنتى اکسیدان  و 
روغن هاى فرار اســت، عنوان کرد: دمنوش گل همیشه بهار براى تسکین 

عالئم بیمارى هاى روده التهابى یا کولیت بسیار مفید است.
این کارشناس گیاه پزشکى افزود: همچنین این گیاه براى درمان ورم 
معده، رفالکس معده، زخم معده،  کاهش معده درد و دردهاى قاعدگى 
نیز بکار مــى رود؛ بنابراین، به افرادى که از اختالالت گوارشــى رنج 

مى برند توصیه مى شــود که از دمنوش این گیاه به صورت روزانه استفاده 
کنند.

وى با اشاره به این که دمنوش گل همیشه بهار سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى 
بوده و یکى از نوشــیدنى هاى بسیار مفید محسوب مى شــود، عنوان کرد: آنتى 
اکســیدان هاى موجود در این گیاه، تأثیر رادیکال هاى آزاد تولید شده در بدن را 
خنثى کرده و از بروز بیمارى هاى مزمن مانند سرطان و دیابت جلوگیرى مى کند.

علیزاده تصریح کرد: عالوه بر این بتاکاروتن موجود در گل همیشــه بهار، 
خطر ابتال به التهابات استخوان و آرتریت روماتوئید را به طور چشمگیرى 

کاهش مى دهد.
این کارشناس گیاه پزشکى عنوان کرد: گل همیشه بهار به پاکسازى مؤثر کبد 

از مواد زائد کمک کرده، همچنین این گیاه صفراى تولید شــده در کبد را 
تقویت مى کند؛ بنابراین افراد مى توانند به منظور تقویت عملکرد کبد از 

دمنوش این گیاه استفاده کنند.
وى با اشاره به این که یکى از پرکاربردترین موارد استفاده از این گیاه، استعمال 

آن روى پوست تحریک شده و آسیب دیده است، افزود: از این گیاه براى 
کاهش خارش، قرمزى التهاب، خشکى و ورم استفاده مى شود.

علیزاده با اشــاره به این که نتایج تحقیقات نشان داده گل همیشه بهار 
به رشد بافت هاى جدید و سالم کمک کرده و گردش خون را در ناحیه 

آسیب دیده افزایش مى دهد، تصریح کرد: عالوه براین تولید کالژن را تقویت مى کند که این کار  باعث 
تقویت بافت پوست، آبرسانى به پوست هاى خشک و افزایش ســرعت ترمیم پوست آسیب دیده و 

جاى زخم جراحى  مى شود.

نوشــیدنى که براى مصرف انتخــاب مى کنیــم مى تواند تأثیر 
قدرتمندى بر مغز داشته باشد. براى مثال، نوشیدن چاى خطر ابتال 

به زوال عقل را کاهش مى دهد و مصرف نوشابه رژیمى 
این خطر را به میزان قابل توجهــى افزایش مى دهد.  

با این حال، مشــخص شده است 
که یک نوشــیدنى به طور خاص 

موجب تقویت حافظــه در افرادى 
مى شود که از زوال عقل رنج مى برند (و 

همچنین تأثیر قابل توجهى بر ســالمت کلى 
دارد). در ادامه بخوانید تا متوجه شوید که چه 
نوشیدنى مى تواند به مغز شما و جوانه هاى 

چشایى شما کمک کند.

زوال عقــل در حــال 
افزایش است

زوال عقــل - اصطالحــى براى 
گروهى از بیمارى هایى که باعث زوال شــناختى 
مى شوند؛ زوال عقل مانند آلزایمر و «زوال عقل با 
اجسام لویى» - یک وضعیت ناتوان کننده است که 

متاسفانه رو به افزایش است.
زوال عقل با اجسام لویى یا دمانس با اجسام لویى، 
نوعى زوال عقل است که با تغییر در خواب، رفتار، 
شناخت، حرکت و تنظیم عملکرد هاى خودکار بدن 
مشخص مى شود و از دســت دادن حافظه همیشه 
عالمت اولیه آن نیســت. آمار ابتال بــه زوال عقل 
شگفت آور اســت؛ بطوریکه طبق گزارش انجمن 

آلزایمر، بیش از شش میلیون نفر در آمریکا به آلزایمر 

مبتال هستند که پیش بینى مى شود این تعداد تا سال 2050 به 13 
میلیون افزایش یابد.

زوال عقل در مجموع از ســرطان ســینه و پروستات 
مرگبارتر است و از هر سه سالمند یک نفر را مى کشد. 
یافتن راه هایى براى محافظت و تقویت ســالمت مغز 

حتى در بهترین شرایط بسیار مهم است.
اما از آنجایى که زوال عقل مى تواند آسیب قابل 
توجهى به آن اندام حیاتى و میلیارد ها سلول مغزى 
وارد کند، مهم است بدانیم که چه کارى مى توان 
انجام داد تا به طور بالقوه از آســیب به عملکرد 
شناختى خود جلوگیرى کنیم - یا سالمت مغز 
خود را پس از شروع زوال عقل مدیریت کنیم.

آب آلبالــو سرشــار از آنتى 
اکسیدان

نتایج یــک مطالعه که در ســال 2019 
منتشر شد، نشان داد که آب آلبالو به بهبود 
توانایى هاى شناختى در بیماران آلزایمرى 
کمک مى کند. محققان بر این باورند که 
آنتى اکســیدان هاى موجود در این آب 
میوه ممکن است کلید اصلى این موضوع 

باشد. اما چرا؟
انجمن آلزایمر توضیح مى دهد: چند مطالعه 
نشــان مى دهد که «استرس اکسیداتیو» 
ممکن است در تغییرات مغز که باعث ابتال 
به بیمارى آلزایمر مى شــود، نقش داشته 
باشد. آب آلبالو سرشار از آنتى اکسیدان است 

که مى تواند استرس اکسیداتیو را برطرف کند. آلبالو و آب آن حاوى 
مقادیر زیادى آنتى اکسیدان و سایر ترکیبات گیاهى مفید هستند که 

ممکن است اثرات محافظتى بر روى سلول هاى مغز داشته باشد.
مطالعات نشان داده اند که آب آلبالو سرشــار از ویتامین ها و مواد 
مغذى است که مى تواند به درد عضالت، مشکالت خواب و فشار 
خون باال و همچنین بیمارى هایــى مانند نقرس و آرتریت کمک 
کند.این فواید ممکن اســت به تأثیر آب آلبالو بر مغز مربوط باشد. 
«شیو چینگ چاى»، استادیار بهداشت رفتارى و تغذیه در دانشگاه 
دالور توضیح داد: اثرات مفید بالقوه آلبالو ممکن است به ترکیبات 
زیست فعال آن ها که شامل پلى فنول ها، آنتوسیانین ها و مالنین 

مى شود، مربوط باشد. 
آن ها همچنین ممکن اســت به اثرات بالقوه کاهش فشار خون 
آلبالو مرتبط باشند، زیرا فشار خون مى تواند بر جریان خون به مغز 

تأثیر بگذارد.

انتخاب سبک زندگى سالم مى تواند به پیشگیرى 
از زوال عقل کمک کند

اطمینان از اینکه از ســالمت کلى خود مطلع هستید و اینکه باید 
به دنبال عالئم اولیه زوال عقل باشــید، مى تواند بخش مهمى از 

مدیریت این بیمارى باشد.
«رایان ســى وارنر»، روانشــناس بالینى، مى گوید: تشــخیص 
زودهنگام زوال عقل به این معنى اســت که مى توانید بیشتر در 
تصمیم گیرى هاى شخصى درباره آینده خود مشارکت داشته باشید. 
مى توانید درمان ها را زودتر شروع کنید، که آن ها را مؤثرتر مى کند، 
و مى توانید برخى از بیمارى هایى را که مى توانند عالئم زوال عقل 
شما را بدتر کنند، مانند کمبود ویتامین، اختالالت خواب، افسردگى 

یا سوء مصرف الکل، شروع کنید.

تحقیقات جدید نشــان مى دهد که نوشــابه ها و سایر 
نوشیدنى هاى شیرین شــده با قند ممکن است احتمال 

ابتالى زنان به سرطان کبد را افزایش دهند.
مطالعه روى بیش از 90 هزار زن یائسه نشان داد کسانى 
که حداقل یک نوشــیدنى شیرین شــده با قند در روز 
مى نوشند در مقایسه با کسانى که کمتر از سه نوشیدنى 

در ماه مى نوشند، 78 درصد بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند.

دکتر «شیوهانگ ژانگ»، سرپرست تیم تحقیق 
از دانشــگاه هاروارد گفت: «یافته هاى ما نشان 
مى دهد که نوشیدنى هاى شیرین شده با قند یک 

عامل خطر بالقوه براى سرطان کبد هستند.»
او گفت: اگر یافته هاى ما تأیید شود، کاهش مصرف 
نوشیدنى هاى شیرین گازدار ممکن است به عنوان 
یک شیوه بهداشت عمومى براى کاهش بار سرطان 

کبد باشد.
براى این مطالعه، محققان داده هاى مربوط به 90504 

زن یائسه بین رده سنى 50 تا 79 ســال را جمع آورى 
کرد. شرکت کنندگان پرسشــنامه ها را در اواسط دهه 
1990 تکمیل کردند و به طور متوسط به مدت 18 سال 

تحت نظر بودند.
در مجموع، 205 زن در طول پیگیرى به ســرطان کبد 

مبتال شدند.

این مطالعه نشــان داد زنانى که حداقل یک نوشابه در 
روز مى نوشــیدند، در مقایســه با زنانى که هرگز این 

نوشیدنى ها را مصرف 
یا  نمى کردنــد 

کمتــر از ســه 
نوشــابه در مــاه 
 73 مى نوشــیدند، 
درصــد بیشــتر در 

معرض خطر بودند.
محققان اعالم کردند که 
نوشیدنى هاى شیرین شده با قند 
ممکن است منجر به افزایش خطر ابتالء به چاقى و دیابت 
نوع 2 شود که هر دو از عوامل خطر سرطان کبد هستند. 
این نوشیدنى ها همچنین در اختالل در پاسخ به انسولین 

و تجمع چربى در کبد نقش دارند.

مصرف دوبار ماهى چرب در هفته مى تواند مانع از ابتال به دیابت شود.
یک مطالعه پزشکى به این نتیجه رسیده است که خوردن دوبار ماهى 
چرب در هفتــه، که معادل 500 میلى گرم امگا 3 و اســید هاى چرب 
غیراشباع در روز است، مى تواند خطر ابتال به رتینوپاتى و دیابت را در 
افراد میانسال و مسن مبتال به دیابت نوع 2 که قدرت بینایى را تهدید 

مى کند، کاهش دهد.
رتینوپاتى یک عارضه دیابت است که با تأثیر منفى بر چشم ها به یک 
عامل اصلى و اساسى در کاهش بینایى در سراسر 
جهان تبدیل مى شود و در اثر آسیب به رگ هاى 
خونى در بافت هاى حســاس به نور در پشت 

چشم "شبکیه" ایجاد مى شود.
گسترش دیابت نوع 2، با افزایش طول عمر بسیارى از 
افراد، منجر به افزایش نرخ ناتوانى در بین بسیارى از آن ها 
مى شود؛ به گونه اى که شبکیه چشم غنى از امگا 3 با زنجیره بلند 

و اسید هاى چرب غیراشباع است.
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خ به انسولین 

 فنجان قهوه رایگان مى نوشند، در 
 کردند خریدارانى که قبل از خرید یک

دانشــمندان گزارش

نهایت 50 درصد پول بیشترى خرج مى کنند و 30 درصد اقالم بیشترى نسبت به همتایان خود 

که کافئین مصرف نکردند، خرید خواهند کرد.

ن دانشگاه فلوریدا جنوبى، قهوه و کارت هاى اعتبارى ممکن است بدترین کابوس 
به گفته محققا

یک برنامه ریز مالى باشند.

ز ترشح مى کند و ذهن و بدن را تحریک مى کند.
کافئین به  عنوان محرکى قوى دوپامین در مغ

 استاد بازاریابى در دانشگاه فلوریدا(USF)، در این 
دیپایان بیسواس، محقق ارشد این تحقیق و

ص اظهار کرد: این عملکرد منجر به یک حالت پرانرژى و به نوبه خود افزایش تکانشگرى 
خصو

و کاهش خودکنترلى مى شــود. در نتیجه مصرف کافئین باعث تحریک خرید از نظر تعداد 

بیشتر اقالم خریدارى شده و هزینه هاى بیشتر خواهد شد.

براى رسیدن به این یافته ها محققان یک دستگاه اسپرسوساز را در ورودى یک فروشگاه 

زنجیره اى خرده فروشى و کاالهاى خانگى در فرانسه و همچنین یک فروشگاه بزرگ در 
اسپانیا راه اندازى کردند.

با ورود به آن فروشگاه ها بیش از 300 خریدار یک فنجان خالى رایگان دریافت کردند. حدود 

نیمى از این خریداران قهوه اى حاوى تقریبا 100 میلى گرم کافئین ســفارش دادند؛ در حالى که 

نیمى دیگر قهوه بدون کافئین یا آب مصرف کردند. نکته مهم این است که مشتریان هنگام خروج 

سید خرید خود را با محققان به اشتراك گذاشتند.
از فروشگاه ها ر

دار نوشــیدند، تعداد قابل  توجهى اقالم 
بر اساس نتایج تحقیق مطمئنا افرادى که قهوه کافئین 

بیشترى خریدارى و پول بیشترى خرج کردند.

دن کافئین به نظر مى رسد بر انواع اقالمى که مردم خریدارى مى کنند نیز 
جالب اینجاست که نوشی

خریدارانى که کافئین مى نوشیدند، اقالم غیرضرورى(شمع ها و عطرها) را بیشتر از 
تاثیر مى گذارد. 

. با این حال هنگام خرید سودمندتر(ظروف آشپزخانه و ظروف ذخیره سازى) 
بقیه خریدارى کردند

داران کافئین دار و بدون کافئین تفاوت هاى کمى وجود داشت.
بین خری

ام دادند و تاثیر کافئین را بر خرید آنالین 
محققان همچنین آزمایش چهارم را در آزمایشگاه انج

ش کردند. آنان گروهى متشکل از 200 دانش آموز مدرسه بازرگانى را بر اساس اینکه قهوه 
آزمای

د یا بدون کافئین جدا کردند؛ ســپس هر فرد باید انتخاب مى کرد که کدام 
کافئین دار مى نوشن

اقالم را از فهرســت 66 گزینه اى خریدارى کند. باز هم کسانى که کافئین مصرف کرده بودند، 

؛ در حالى که دیگران تمایل داشتند 
تکانشى» (مانند ماساژور) را از فهرست انتخاب کردند

اقالم «

کاالهاى کاربردى ترى مانند دفترچه یادداشت را انتخاب کنند.

پروفسور بیسواس در پایان مى گوید: در حالى که مصرف متوسط  کافئین مى تواند مزایاى سالمتى 

مثبتى داشته باشد اما از طرف دیگر هم مى تواند عواقب ناخواسته اى هنگام خرید ایجاد کند؛ یعنى 

ى را کنترل کنند، باید قبل از خرید از مصرف 
ف کنندگانى که سعى مى کنند هزینه هاى تکانش

مصر

نوشیدنى هاى کافئین دار خوددارى کنند.

قبل از خرید قبل از خرید 
قهوه ننوشید!قهوه ننوشید!

تأثیر مصرف ماهى بر
جلوگیرى از ابتال به دیابت

مصرف نوشابه باعث 
افزایش احتمال ابتال به سرطان مى شود

رش و د عملکرد دستگاه

ه ارتفاع ساقه آن به حدود نیم 
ن نیز مخروطى شکل است.

مصــارف دارویى گوناگون بکار 

ن

رم
عدگى
ـىرنج 

وزانه استفاده 

ویتامین ها و مواد معدنى 
ى شــود، عنوان کرد: آنتى 
هاى آزاد تولید شده در بدن را 
طان و دیابت جلوگیرى مى کند.

در گل همیشــه بهار،  وجود
وماتوئید را به طور چشمگیرى 

 گل همیشه بهار به پاکسازى مؤثر کبد
ن گیاه صفراى تولید شــده در کبد را 
توانند به منظور تقویت عملکرد کبد از 

کاربردترین موارد استفاده از این گیاه، استعمال
ىراى افزود: از این گیاه ب است، د

شود. م
بهار ه

ن کار  باعث ا

تگاه گوارش
نهایت

کهکافئین مصرفنکرد

فته محققان دانشگاه فلوریدا جنوبى
به گ

یک برنامه ریز مالى باشند.

کافئین به  عنوان محرکى قوى دوپامی
دیپایان بیسواس، محقق ارشد این
خصوصاظهار کرد: این عملکر
و کاهش خودکنترلى مى ش
اقالم خریدارى شد بیششششتر
براى رسیدن به این یا
زنجیره اى خرده فروش

اسپانیا راه اندازى کردند.
با ورود به آن فروشگا
نیمىاز این خریداران

نیمى دیگر قهوه بد
فروشگاه ها رس از
اساس نتایج بر
بیشترى خری
جالب اینجا
تاثیرمى گ
بقیه خر
بین خ
مح
آز

گل همیشه بهار چه خواصى دارد؟

لبنیات و سالمت قلب
ل 
ت 
ز

ه

همه محصوالت لبنىبه لحاظبراى مثال محصوالت تخمیر شــده مانند ماست و کفیر
نیستند و بنابر الزم اسـ
خود اطالعات بیش

مواد لبنى بر سالمت
به عنوان نمونه، انج
کرده است که شی
مى تواند بخشــ

قلب باشد.
در واقع تحقیقات
را به همراه داش
پنیر (بدون طعم
دارند به این
قلبى را
امــا
بستن
غذ

ر
نخود 

ابوس

ند.
این 
گرى
عداد

گاه
ر

ه

مصرف آب آلبالو به سالمت مغز کمک مى کند

د و مصرف نوشابه رژیمى 
جهــى افزایش مى دهد.  

است 
خاص 

فرادى 
ج مى برند (و 

 بر ســالمت کلى
جه شوید که چه 
ا و جوانه هاى 

ـال 

ى براى 
عث زوال شــناختى

زایمر و «زوال عقل با 
ناتوان کننده است که 

مانس با اجسام لویى، 
تغییر در خواب، رفتار، 
کرد هاى خودکار بدن

ت دادن حافظه همیشه 
ار ابتال بــه زوالعقل

ه طبق گزارش انجمن 
آلزایمر  نفر در آمریکا به

زوال عقل در مجم
مرگبارتر است و از
یافتن راه هایى براى
حتى در بهترین شر
اما از آنجایى
توجهى به آن
وارد کند، مهم
ب انجام داد تا
شناختى خو

خود را پس

اکس
نتایج
منتش
توانای
کمک
آنتى
م میوه
ا باشد.
انجمن
نشــان
ممکن
به بیما
باشد. آب

عوارض جانبى مصرف مکمل ها بعد از 50 سالگى
در حالى که بدن شما مى تواند بسیارى از ویتامین ها و مواد معدنى 
اضافى را از بین ببرد، برخى از آن ها در بدن باقى مى مانند و آسیب 
مى رســانند. عالوه بر این، مکمل ها مى توانند بــا برخى دارو ها 

تداخل پیدا کرده و حتى شما را بیمار کنند.
با افزایش خطــر بیمارى هایى مانند زوال عقــل، بیمارى قلبى و 
دیابت بعد از 50 سالگى، استفاده از مکمل هاى بدون نسخه براى 
کمک به پیشگیرى از برخى از این بیمارى ها مى تواند وسوسه انگیز 

باشد.
پزشــکان مى گویند، در حالى که بدن شــما مى تواند بســیارى از 
ویتامین ها و مواد معدنى اضافى را از بین ببرد، برخى از آن ها در بدن 
باقى مى مانند و آسیب مى رسانند. عالوه بر این، مکمل ها مى توانند با 

برخى دارو ها تداخل پیدا کرده و حتى شما را بیمار کنند.
در این گزارش به پنج عارضه جانبى مصرف مکمل ها پس از 50 سالگى 

اشاره شده است.

کلسیم
مصرف مکمل کلسیم براى تقویت توده استخوانى و کمک به پیشگیرى 
از پوکى استخوان مهم است، اما مکمل هاى کلسیم مى توانند خطرناك 
باشند: مطالعات نشان مى دهد مصرف بیش از حد آن مى تواند خطر حمله 

قلبى و سکته را افزایش دهد.
«ملیسا یانگ، متخصص طب کاربردى مى گوید: مطالعات زیادى 

نشان مى دهند که خطر حمله قلبى و سکته مغزى در مردان 
و زنانى که 1000 تا 1200 میلى گرم (میلى گرم) کلسیم 
در روز مصرف مى کننــد، افزایش مى یابد. ما توصیه 
مى کنیم که بیشتر کلسیم مورد نیاز خود را از طریق 

غذا تامین کنید.

مخمر سنت جان
مخمر ســنت جان یک مکمل گیاهى رایج است که از آن براى درمان 
افسردگى، اضطراب و اختالالت خواب اســتفاده مى شود، این درمان 
گیاهى بر روى مواد شیمیایى مغز از جمله: سروتونین، دوپامین و نوراپى 

نفرین تاثیر مى گذارد.
اما مصرف این مخمر مى توانــد اثرات نگران کننــده اى بر دارو هاى 
تجویزى داشته باشد. پزشــکان «کلینیک کلیولند» هشدار مى دهد: 
مخمر سنت جان با تداخالت بسیار جدى و بالقوه خطرناك با بسیارى از 

دارو هاى رایج مرتبط است.
مخمر ســنت جان مى تواند عملکرد ســایر داروها، از جمله دارو هاى 
ضد افســردگى، قرص هاى ضد باردارى، سیکلوسپورین (داروى ضد 
دفع)، دیگوکســین (داروى قلب)، دارو هاى HIV، دارو هاى سرطان، و 

رقیق کننده هاى خون مانند کومادین را کاهش دهد.

جینکو
جینکو بیلوبا براى درمان از دســت دادن حافظه مرتبط با افزایش سن 
اســتفاده مى شــود، اما این مکمل نیز مى تواند باعث بروز مشکالت 
جدى با دارو هاى تجویزى شــود. «رونان فاکتورا»، متخصص داخلى 
مى گوید: عصاره هاى سیر، زنجبیل یا جینکومى توانند به طور بالقوه با 
رقیق کننده هاى خون تداخل پیدا کنند و خطر خونریزى را افزایش دهند.

آهن
«کلر کالینز» پروفسور تغذیه و رژیم غذایى دانشگاه نیوکاسل، مى گوید: 

«آهن براى ساخت گلبول هاى قرمز خون که اکسیژن را در سراسر 
بدن حمل مى کنند، الزم است». با این حال، مصرف آهن بیش از 

حد سمى است. آهن اضافى در اندام هاى شما رسوب مى کند 
و این امر سپس با عملکرد طبیعى بدن و همچنین تولید 

هورمون هایى که متابولیسم و میل جنسى را تنظیم 
مى کنند تداخل ایجاد مى کند.

E ویتامین
اگر با افزایش سن نگران ســالمت قلب خود هستید مراقب 

مصرف ویتامین E باشید.
 دکتر «لزلى چــو»، متخصص قلب و عــروق، مى گویــد: بیمارانى 
که بــه دلیل مســائل مربوط به ســالمت قلب تحــت مراقبت هاى 
پزشــکى قــرار دارنــد، بایــد از مصــرف ویتامیــن E اجتنــاب 

کنند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره نامه:  2151 – تاریخ: 1401/05/18 - برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران 
و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى¬شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 905 مورخ 1401/04/15 هیأت: آقاى مهدى سالمى فردبیدگلى به 
شناسنامه شماره 6190112439 کدملى 6190112439 فرزند على نسبت به ششدانگ 
یکباب انبارى به مساحت 71,50 مترمربع پالك شماره 1058 فرعى مفروز و مجزى 
از 107 فرعى از 6 اصلى واقع در حســین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على داروغه بیدگلى
2) رأى شــماره 1128 و 1129 مورخ 1401/05/01 هیأت: آقاى سیدمحمد حسینى 
بیدگلى به شناسنامه شماره 461 کدملى 6199951281 و خانم زهرا ذبیحى بیدگلى 
به شناسنامه شماره 1250076099 کدملى 1250076099 فرزند حسین (بالمناصفه)، 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 156 مترمربع پالك شــماره 1059 فرعى مفروز و 
مجزى از باقیمانده 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد عظیمى بیدگلى
3) رأى شــماره 1174 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقــاى محمدحامد فعولى بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 1693 کدملى 1262088607 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 1060 فرعى مفروز و مجزى از 102 
فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث شعبانعلى جوشقانى
4) رأى شــماره 1175 مــورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى احمد عقیقــى بیدگلى به 
شناســنامه شــماره 1050 کدملى 6199957172 فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع پالك شماره 1061 فرعى مفروز و مجزى از 102 
فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
5) رأى شــماره 1176 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى هادى رهگوى به شناسنامه 
شــماره 1250044774 کدملى 1250044774 فرزند غالمعلى نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 28,60 مترمربع پالك شماره 1062 فرعى مفروز و مجزى از 
باقیمانده 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد ناظمى بیدگلى
6) رأى شماره 1171 مورخ 1401/05/06 هیأت: خانم زهراسادات فعولى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 1250621860 کدملى 1250621860 فرزند سیدحسین نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 395 مترمربع پالك شماره 19 فرعى مفروز و مجزى 
از 12 فرعى و قسمتى از مشاعات از 272 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى انیس شجاعى آرانى
7) رأى شماره 1200 مورخ 1401/05/10 هیأت: آقاى خیراله توحیدى به شناسنامه 
شماره 264 کدملى 6199545699 فرزند على نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 89 مترمربع پالك شماره 12 فرعى مفروز و مجزى از 1و  4 و8 و 9 فرعى و 
قسمتى از مشاعات از 959 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى شهردارى آران و بیدگل
8) رأى شماره 904 مورخ 1401/04/15 هیأت: آقاى على وفا به شناسنامه شماره 104 
کدملى 6199683684 فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93,50 
مترمربع پالك شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 1151 اصلى واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
9) رأى شــماره 901 مورخ 1401/04/15 هیأت: خانم صفیه حسینى اربابى بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 321 کدملى 6199728920 فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 98,25 مترمربع پالك شماره 330 فرعى مفروز و مجزى از 24 
فرعى از 1965 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى داود احسنى
10) رأى شــماره 1177 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى مصطفــى فخرآبادى به 
شناسنامه شــماره 11466 کدملى 6199154649 فرزند رضا نســبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 216,60 مترمربع پالك شماره 3577 فرعى مفروز و مجزى از 
باقیمانده 26 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رضا فخرآبادى
11) رأى شــماره 1178 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى ابوالفضل حکیمیان آرانى 
به شناسنامه شماره 718 کدملى 6199921291 فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 143 مترمربع پالك شماره 3578 فرعى مفروز و مجزى از پالك 
942 فرعى و پالك 1179 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. مالک رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى احمد مالنژاد

12) رأى شماره 1195 إلى 1199 مورخ 1401/05/10 هیأت: آقاى محمد بشارتى به 
شناسنامه شــماره 1827 کدملى 6199932374 فرزند رحمت اله نسبت به 1,0625 
دانگ مشاع و آقاي علیرضا بشارتی به شناسنامه شماره 545 کدملی 6199724143 
فرزند رحمت اله نسبت به 0,5313 دانگ مشاع و خانم ثریا بشارتی به شناسنامه شماره 
9611 کدملی 6199136071 فرزند رحمت اله نسبت به 0,2656 دانگ مشاع و خانم 
اعظم بشارتی به شناسنامه شــماره 10594 کدملی 6199145917 فرزند رحمت اله 
نسبت به 0,2656 دانگ مشاع و خانم فاطمه اکبرزاده آرانی به شناسنامه شماره 271 
کدملی 6199465083 فرزند علی نسبت به 3,875 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 256,75 مترمربع پالك شماره 3579 فرعى مفروز و مجزى از 2638 اصلى 
واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على 

اصغر مطمئن
13) رأى شماره 1179 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى سیدعباس شریفیان آرانى به 
شناسنامه شماره 10108 کدملى 6199141040 فرزند سیدرضا نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207,50 مترمربع پالك شــماره 1270 فرعى مفروز و مجزى 
از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث سیدرضا شریفیان و خانم فرخ مرنجابیان
14) رأى شماره 1180 و 1181 مورخ 1401/05/06 هیأت: آقاى سیدحسین شریفیان 
آرانى به شناسنامه شــماره 1282 کدملى 6199926927 فرزند سیدرضا و خانم مریم 
نورى محمودآبادى به شناسنامه شماره 1250129583 کدملى 1250129583 فرزند 
رمضانعلى (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 207,50 مترمربع پالك 
شماره 1271 فرعى مفروز و مجزى از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشاد بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث سیدرضا شریفیان و 

خانم فرخ مرنجابیان 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/05/22 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/06/06 – م الف: 1362107 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك آران 

و بیدگل- حامد فکریان آرانى/5/215

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 317 اصلى  واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم فاطمه بیگم کتانى نجف آبادى فرزند 
ابراهیم و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به 
عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/7/4  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روز وساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 1401/05/22 – م الف: 1351854 - رئیس ثبت اسنادوامالك شهرستان 

نجف آباد  – حجت اله کاظم زاده/5/217

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى مهدى عباســى  فرزند احمد و غیره در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه واقع در محدوده پالك 546 اصلى واقع در قطعه 7 
نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 5283 مورخ 1400/10/11 و 
راى 5287 مورخ 1400/10/12 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن 
صادر شده و تحدید حدود اولیه پالك 546 تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شــماره 9 فرعى از 546 اصلى واقع در قطعه 
7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام آقاى مهدى عباســى فرزند احمد و غیره در 
روز شنبه مورخ 1401/07/02 ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردر 
این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضــات مالکین مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضاى تحدید حدود بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 
1401/05/22 - م الف: 1354117 - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/5/218

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001814- تاریــخ: 1401/04/16- برابر راى شــماره 
2931 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 1814 آقاى/ خانم محمدرضا اعالئى به 
شناسنامه شــماره 13660 کدملى 1140135341 صادره فرزند یداهللا در 3,40 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301,67 مترمربع پالك شماره 765 و 676 
و 677 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 

موجب سند شماره 34803 مورخ 1357/1/31 دفترخانه 61 و سند شماره 34655 مورخ 
1336/12/17 دفترخانه 61 و سند شماره 32190 مورخ 56/1/16 دفترخانه 61 و سند 
شماره 33177 مورخ 56/1/10 دفترخانه 61 و سند شماره 81203 مورخ 1390/2/29 
دفترخانه 46 و سند شماره 25439 مورخ 1374/9/25 دفترخانه 35 و مالحظه نقشه 

ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 
برابر راى شماره 2934 مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 1815 آقاى/ خانم ناهید 
نعمتى ورنوســفادرانى به شناسنامه شــماره 376 کدملى 114053939 صادره فرزند 
رمضانعلى 2,60 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 301,67 مترمربع 
پالك شماره 765 و 676 و 677 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر موجب سند شماره 34803 مورخ 1357/1/31 دفترخانه 61 و سند 
شماره 34655 مورخ 1336/12/17 دفترخانه 61 و سند شماره 32190 مورخ 56/1/16 
دفترخانه 61 و سند شماره 33177 مورخ 56/1/10 دفترخانه 61 و سند شماره 81203 
مورخ 1390/2/29 دفترخانه 46 و سند شماره 25439 مورخ 1374/9/25 دفترخانه 35 

و مالحظه نقشه ملک 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/06/06- م الف: 1361502 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/5/219

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008001585 - تاریخ ارســال نامــه: 1401/05/13 – 
نظر به اینکه ســند مالکیت به شــماره چاپى 126725- 94/ج نســبت به تمامیت 
ششــدانگ پالك ثبتى 4606 فرعى از 3 اصلــى ثبت دفتر الکترونیکى به شــماره 
139520302008005646 بنام عفت السادات رضوان فرزند سیدمحمدحسین ثبت 
و سند صادر گردیده اســت و پالك فوق الذکر طى سندهاى 4602 مورخ 95/9/22 و 
5436 مورخ 96/9/22 و 6137 مورخ 97/3/12 دفترخانه اسناد رسمى 347 شهرضا در 
رهن بانک مسکن شعبه صاحب الزمان قرار گرفته است. هم اکنون خانم: عفت السادات 
رضوان با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده 140121702008007240 مورخ 
1401/05/12 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود ذیل شماره 
13229 مورخ 1401/05/12 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده اســت مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از 
بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1401/05/22 
- م الــف: 1362953- مدیــر واحد ثبتــى حوزه ثبــت ملک شــهرضا – مرتضى

قدیرى/5/221

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 494 مورخ 1401/01/27 آقاى محمد رضا امامى نجف آبادى فرزند احمد 
ششدانگ یک درب باغ   به مســاحت 990/75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 975  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/05/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/06 - م الف: 1362690 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/223

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006004063 - تاریخ ارسال نامه: 1401/05/03 – آقاى/ 

خانم محمدعلى علیرضایى فرزند حســن به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك 
شماه 4302 فرعى از 87 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 
الکترونیــک 140020602006002039 امالك ذیل ثبــت 802765 به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال قطعى 172079 مورخ 1386/04/03 
دفترخانه 73 خمینى شهر یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفتر 
ـ نزدـ  رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده 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 کتبًا ضمن 
ارایه 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. 
تاریخ انتشــار: 1401/05/22 - م الف: 1361349- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده/5/225

اگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالك اردستان
شماره نامه: 140185602032001417 – تاریخ: 1401/05/20 - آراء که در اجراى 
ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند. در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى 
واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند 
ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1) راى شماره 140160302032000096 مورخ 1401/05/13 آقاى مجید احمدى 
فرزند رضا کدملى 1189320241 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه حسین آباد 
الکویه پالك 69 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 448.32متر 
مربع مالک رسمى مشــاعى. تاریخ انتشــار اول : 1401/05/22 - تاریخ انتشار دوم : 
1401/06/06 – م الف: 1362985 - ذبیح اله فدائى اردستانى-  مدیرواحدثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان/5/226

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 140103902121000007 - تاریخ آگهى: 1401/05/06- شماره 
پرونده: 139904002003003204 آگهى مزایده اموال منقول پرونده 140100296 
به موجب پرونده اجرائى 140100296 له اعظم مارنانى علیه محسن پورخادمى خودرو 
پژو پارس به شــماره انتظامى 897  ق 95 ایران 53 مدل 1391 به رنگ سفید روغنى 
به شماره موتور 12491041201 و شماره شاسى 60882 که وضعتى ظاهرى خودرو 
مذکور بدین شرح مى باشد: رنگ اتومبیل سالم است اتاق مستعمل و فاقد رادیو ضبط 
مى باشــد و اعالم گردید اتومبیل بیش از مدت یک سال است که در پارکینگ متوقف 
است باترى فرسوده و غیرقابل استفاده است و با گذشت زمان اتومبیل فاقد بیمه معتبر 
مى باشد و وضع موتور برحسب ظاهر سالم به نظر میرسد و به علت غیرقابل روشن شدن 
وضع دســتگاه هاى انتقال نیرو نامشخص است. الســتیک ها حدود 40 درصد داراى 
عاج مى باشد. ششدانگ خودرو مزبور به نام محســن پورخادمى مى باشد که در قبال 
مطالبات اعظم مارنانى بازداشت گردیده اســت و برابر نظریه کارشناس رسمى م به 
مبلغ 1,550,000,000 (یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیــون ریال) ارزیابى گردیده 
از طریق مزایده به فروش مى رســد. مزایده از ســاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1401/6/8 در محل واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شــهر از مبلغ ارزیابى آغاز و به 
باالترین قیمت پیشــنهادى نقداً فروخته خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رســمى غیرمترقبه گردد، مزایده روز ادارى بعــد از تعطیل در همان محل و 
ساعت انجام مى شــود و حقوق دولتى و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده 
ثبت (اعم از اینکه بســتانکار باشــد یا ثالث) مى باشــد برنده مزایده مکلف است مابه  
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع؛ در غیر 
اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات 
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد. تاریخ انتشار: 1401/05/22 
- م الف: 1358050- مسئول واحد اجراى اسناد رســمى خمینى شهر – هاجر حاجى 

حیدرى/5/222

آگهى تغییرات
فرهنگ ســازان معاصر موسســه غیر تجارى به شماره 
ثبت 143 و شناســه ملى 10860053040 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ1401/01/25 و 
نامه شماره 13/42/01/1646 مورخ 1401/03/29 اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: احمدشــریعتى نجف آبادى به کدملى1091135827 و 
الهام شکرانه به کدملى 1091161593 و مطهرشکرانه 
به کدملى 1091618135 براى مدت پنج ســال بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى موسسه انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1360766)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى بازرگانى توان آوران اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 38187 و شناسه ملى 
10260557658 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله قلعه طبره ، کوچه مســجد قصر منشى[13] ، 
خیابان نشــاط ، پالك 189- ، طبقــه اول ، واحد 3 
کدپستى 8154653548 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1360746)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص فنى و مهندسى پارت 
سگال سپانو به شناسه ملى 14004529914 
و به شماره ثبت 53081 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومــى عــادى ســالیانه مورخ 
1401/04/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 
به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1360740)

آگهى تغییرات
شرکت آستانه صنعت ســپاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 62473 و شناسه ملى 14008363370 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1398/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
شهرك میالد ، بلوار شقایق 6 ، بلوار شکوفه ، پالك 23 
، طبقه اول به کدپستى 8196311178 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1360737)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص کاوه پیمان تکین به شناسه 
ملى 14009123490 و به شــماره ثبت 64530 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد پارمیدا قرائى به شماره ملى 
1273744713 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
شروین قرائى به شماره ملى 1815603453 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مهدى 
سهرابى دهنوى به شماره ملى 4640088795 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر 
عامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1360729)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى اصفهان پرلیت نو سهامى خاص به 
شماره ثبت 3425 و شناســه ملى 10860114296 
بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1399/12/16 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : صاحب 
رضایى1142436853 به سمت رئیس هیات مدیره 
و مسلم رضایى1142438325 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و صالح رضایى 1140679422 به سمت 
مدیر عامل وعضو هیات مدیره مدت دو ســال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیر 
عامل همراه با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1359660)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پاسارگاد آهن نقش جهان به شناســه ملى 14011134910 و به شماره ثبت 2505 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدرضا طباطبائى فخار به شماره ملى 1288958501 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/02/06 و آقاى محمد هادى حسین آبادى به شماره ملى 1289208778 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/02/06 
و آقاى مهدى هادى حسین آبادى به شماره ملى 1292789352 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/02/06 به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره میباشد./ اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1359655)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر کاوان نقش جهان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18400 و شناسه ملى 10260393060 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میرا شاه محمدى حیدرى با پرداخت مبلغ 4950000000ریال سهم الشرکه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5000000000 ریال سهم الشرکه افزایش 
داد . احمد عرب زاده با پرداخت مبلغ 4950000000ریال سهم الشرکه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5000000000 ریال سهم الشرکه افزایش داد . و در نتیجه سرمایه افزایش 
یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید. ماده 3 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 10000000000ریال نقدى است که تماماً ونقدا پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار 
گرفته است و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نمود . سمیرا شاه محمدى حیدرى به شماره ملى 1288994249 دارنده مبلغ 5000000000یال سهم الشرکه واحمد عرب زاده به شماره 
ملى 1289475008 دارنده مبلغ 5000000000ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1359671)

آگهى تغییرات 
فرهنگ سازان معاصر موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 143 و شناسه ملى 10860053040 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/01/25 و 
نامه شماره 13/42/01/1646 مورخ 1401/03/29 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمدشریعتى نجف آبادى با کدملى 
1091135827 به سمت رئیس ومدیرعامل و الهام شکرانه باکدملى 1091161593 به سمت نائب رئیس و مطهرشکرانه باکدملى 109161835 
به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت پنج سال انتخاب گردیدند.کلیه اسنادمالى وتعهدآورازقبیل چک-سفته-براوات وغیره باامضاءمدیرعامل به 
همراه مهرموسسه معتبرمى باشد ومدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1360752)

آگهى تغییرات
شرکت آریا بهداشت پرتو سهامى خاص به شماره ثبت 59739 و شناسه ملى 14007288728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقاى سید محمد على نائل به کدملى 1286563380 و آقاى سید على محمد نائل به کدملى 1292264772 
وآقاى على طالئى فرد به کدملى 1271277514به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.خانم رضوان پورعابدین به 
کدملى 1285733037 واقاى امیرحسین شــیبانى طهرانى به کدملى 1271381222بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1359666)
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فرهاد مجیدى، سرمربى فصل گذشته آبى پوشان پایتخت 
بعد از قهرمان کردن این تیم در لیگ ایران راهى امارات شد 
و کمتر از یک ماه دیگر باید پا به دومین چالش جدى زندگى 
حرفه اى خود در عرصه مربیگرى بگذارد. فرهاد مجیدى در 
حالى با اتحاد کلبا فصل جدید لیگ امارات را آغاز مى کند 
که باید با مربیان با تجربه اى رقابت کند. مجیدى دومین 
مربى جوان لیگ امــارات در فصل پیــش رو خواهد بود. 

سرمربى تیم خور فکان «عبدالحسین الیاسى» 
جــوان ترین مربى با 44 ســال سن 
روى لیگ امارات فصــل پیــش 
فرهاد مجیدى با است و بعد از او 
قرار دارد.46 ســال سن 

مجیدى، دومین مربى جوان
 لیگ امارات

دومین دیدار مهیج هفته نخســت لیگ بیســت و دوم 
هم بین دو نماینده اصفهانى و تهرانــى این رقابت ها 
برگزار خواهد شــد؛ این بار یک روز پس از دمیده شدن 
در سوت آغاز این مسابقات و نه در تهران که در ورزشگاه 
فوالدشهر دیار نصف جهان. در این بازى برخالف دیدار 
روز گذشــته که در آن شاگردان دو ســرمربى تازه وارد 
پرتغالى سپاهان و استقالل در استادیوم آزادى به مصاف 
هم رفتند قرار است ذوب آهن و پرسپولیس در برابر هم 

صف آرایى کنند. 
نکته جالب اینکه این دو تیم بدون تغییر در رأس کادر 
فنى خود پاى به این دوره از رقابت ها گذاشته اند؛ با این 
حال، نیمکت مربیگرى آنها دستخوش تغییراتى شده 
و جالب تر آنکه کاپیتان هاى سابق این تیم ها هم در 
فصل جارى به جاى بســتن بازوبند کاپیتانى، پیراهن 
مربیگرى تیمشان را برتن کرده اند. به همه اینها اضافه 
کنید محرومیت سکانداران پرسپولیس و ذوب آهن در 
این مسابقه از نشستن روى نیمکت سرمربیگرى را تا 
به یکسان بودن شرایط آنها در گام نخست رقابت هاى 

لیگ 22 پى ببرید.
با تمام این تفاسیر نباید این نکته را از نظر دور داشت که 
این دو نماینده اصفهان و تهران در حالى امشب به تقابل 
هم مى روند که تفاوت عمده و چشــمگیرى در ترکیب 
بازیکنان آنها دیده مى شود. پرسپولیسى ها اگرچه نقل و 
انتقاالت را با توپ پر شروع کردند اما حاصل فعالیت آنها 
در این بازار تابستانى به جذب ستاره هاى مسن ختم شد. 
در ســوى مقابل اما ذوبى ها خیلى با برنامه و آهسته به 
تقویت تیم خود پرداختنــد و اکثر بازیکنانى که به جمع 
شاگردان تارتار افزوده شدند از بین فوتبالیست هاى جوان 

و ناشناخته انتخاب شده بودند. 

آنچه مهم است اینکه ذوب آهن با همین یاران جوان و 
بى ادعاى خود با شعار «کار، تالش سخت و تعهد در کنار 
هم شکست ناپذیر هستیم» براى کسب رتبه و جایگاهى 
باالتر از فصول اخیر در لیگ بیست ودوم خیز برداشته 
اســت و براى نیل به این منظور آنها باید قدم نخست را 
هرچه محکم تر بردارند. فرقى هم نمى کند که حریف 

آنها یکى از مدعیان کهکشانى لیگ باشد یا تیمى که تازه 
به لیگ برتر راه یافته است.

اما قرعه براى گاندوها طورى رقم خورد که حاال براى 
اثبات «شکست ناپذیرى» خود محکوم به تسلیم نشدن 
در برابر تیم پرطمطراق یحیى هستند. سربازان تارتار با 
تحمیل تساوى تلخ در هفته بیست و ششم رقابت هاى 

فصل گذشته به پرسپولیس نشان دادند که فعل خواستن 
را خوب صرف مى کنند. سعید باقرپسند، مهاجم گلزن 
سبزپوشــان اصفهان هم با گلى کــه در دومین دقیقه 
آن دیدار زد ثابت کرد راه عبــور از دیوار دفاعى محکم 

قرمزپوشان پایتخت و نفوذ به دروازه آنها را بلد است. 
این مهاجم موقعیت شــناس براى فروریختن ســنگر 

پرســپولیس نیاز به همکارى و همراهى هافبک ها و 
وینگرهاى سبزپوش در این مسابقه دارد. ضمن اینکه 
ذوبى ها حاال براى خطرآفرینى روى دروازه تیم حریف 
مى توانند روى توانایى پرتاب اوت هاى منحصر به فرد 
نادر محمدى و محمد قریشى هم حساب ویژه اى بازکند. 
عالوه بر همه اینها باید به غیبت پنج ســتاره مصدوم و 
محروم پرسپولیس در بازى امشــب نیز اشاره کرد که 
گاندوها قادرند از آن به عنوان برگ برنده خود در نبرد با 

سرخپوشان استفاده کنند. 
اما ماجرا به همینجا ختم نمى شود و غلبه بر شاگردان 
گل محمدى به این راحتى ها هم امکانپذیر نیســت. 
چراکه اگر پنج سرباز در جبهه حریف امکان حضور در 
میدان بازى امشب را ندارند در سوى مقابل، خط دفاع 
ذوبى ها هم در غیاب یکى از بهترین مدافعان این تیم با 
مشکل مواجه خواهد شد. بدون شک پرکردن خأل حامد 
نورمحمدى در مسابقه امشب یکى از دشوارترین چالش 
هاى ســرمربى ذوب آهن براى این مصاف پرهیجان 
خواهد بود، چه اینکه تارتار خــوب مى داند مهاجمان 
پرســپولیس در کنار هافبک هــاى توانمندى چون 
ســروش رفیعى، مهدى ترابى، سیامک نعمتى، میالد 
سرلک و کمال کامیابى نیا چه خط آتش زهردارى براى 
هر تیمى به حساب مى آیند. عالوه بر اینکه آنها براى به 
رخ کشیدن توانایى هاى خود در نخستین رقابت فصل 
از انگیزه مضاعفى برخوردارند و تجربه هم ثابت کرده 
با توجه به شش گلى که در سال گذشته در لیگ و جام 
حذفى به ذوبى ها زده اند راه یافتن به دروازه گاندوها 
براى آنها خیلى هم دور از دسترس نیست، مگر اینکه 
سربازان تارتار مصمم باشند از همین گام اول با مغلوب 
نشدن برابر تیم پرآوازه یحیى «شکست ناپذیرى» خود 

را به همه رقباى خود دیکته کنند.

01 پرسپولیسى سابق
 در لیگ دسته یک

05

هفته نخست لیگ فوتبال پرتغال در حالى به پایان رسید که 
تیم پورتو مدعى کسب عنوان قهرمانى با درخشش مهدى 
طارمى مهاجم ایرانى خود برابر ماریتیمو 5 بر 1 پیروز شد 
و طارمى دو گل تیمش را به ثمر رساند. این مهاجم ایران 
از سوى سایت Goal point در ترکیب تیم منتخب هفته 
نخست لیگ پرتغال قرار گرفته است. طارمى از سوى این 
سایت نمره 9/3 را دریافت کرد. البته «باراکلى» دروازه بان 
تیم بواویشتا که بهترین دروازه بان هفته شده، با امتیاز 9/6 
باالتر از طارمى قرار دارد. از تیم بنفیکا هم چهار بازیکن در 

ترکیب تیم منتخب هفته قرار دارد.

طارمى در ترکیب
 تیم منتخب

دومین روز لیگ بیست و دوم، ذوب آهن-پرسپولیس؛ امشب در فوالدشهر

«شکست ناپذیرى»، رمز نبرد نخست سربازان تارتار
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در ادامه هفته دوم لیگ ســتارگان قطــر الوکره با هدایت 
اســتراماچونى در حالى که امید ابراهیمى را 90 دقیقه در 
ترکیب اصلى خود داشت برابر الغرافه با تساوى یک بر یک 
متوقف شد. امید ابراهیمى بازیکن ایرانى الوکره در ترکیب 
اصلى تیمش به میدان رفت و تک گل الوکره روى پاس او 
به ثمر رسید. ابراهیمى هفته قبل 
هم موفق به گلزنى شده بود تا 
تیمش برابــر الدحیل قدرتمند 
یک پیروزى ارزشمند را به دست 
آورد. الوکــره و الغرافه در حالى 
در این بازى به تساوى 
دســت پیدا کردند 
که در بازى قبلى 
خود به پیروزى 
دســت پیــدا 

کرده بودند.

توقف الوکره
 با حضور ابراهیمى

03

دیدار امروز ذوب آهن و پرســپولیس تحــت تاثیر جدایى 
نابهنگام سینا اسدبیگى از ذوب آهن به مقصد پرسپولیس 
برگزار خواهد شد؛ بازیکنى که مهدى تارتار حساب زیادى 
براى فصل جدید روى او باز کرده بود و انتظار داشــت که 
در طول فصل براى تیمش به میدان برود اما او ناگهانى و 
بى خبر به پرسپولیس رفت. با این حال ذوب آهن در ابتدا 
شکایت خود را براى طرح در کمیته تعیین وضعیت تنظیم 
کرد اما حاال قصد دارد در صورت حضور اسدبیگى در دیدار با 
پرسپولیس، شکایت جدیدى را طرح کند. باشگاه ذوب آهن 
از پرسپولیس بخاطر استفاده از بازیکن غیرمجاز شکایت 
خواهد کرد که مى تواند دردســرهایى را براى سرخ پوشان 
ایجاد کند. باید دیــد یحیى گل محمــدى از این بازیکن 

استفاده خواهد کرد یا خیر؟

سرخ ها زیر 
ذره بین ذوب آهن 

مرضیه غفاریان

سرمربى ذوب آهن با جذب بازیکنان پیشین خود 
قصد دارد پروژه  تیم ســابق خــود را در ذوب آهن 

پیاده کند.
مهــدى تارتار در راســتاى ترمیم تیــم خود نادر 
محمدى و محمدعلى فرامــرزى را جذب کرد و 
با محمد ســلطانى مهر تمدید کرد تا تیم فوتبال 
ذوب آهن در آســتانه تکمیل بازیکنانش باشد. با 
جدایى سینا اسدبیگى و محمد خدابنده لو دو بازیکن 
موثر ذوب آهن کار براى این تیم سخت شده است 
اما با توجه به استراتژى مهدى تارتار تیم ذوب آهن 

ترمیم شده است.
ســرمربى ذوب آهن با جذب بازیکنان سابق خود 
در پیکان قصــد دارد تیمى هماننــد تیم دو فصل 
پیش خود بسازد. پیکان با مهدى تارتار تیم بسیار 
باکیفیتى نشــان داده بود و مقابل تیم هاى مدعى 
عملکرد درخشانى از خود به نمایش مى گذاشت. پنج 
بازیکن آن تیم اکنون در ذوب آهن حضور دارند و 
شنیده مى شود حسین پورامینى هافبکى که نیامده 
از مس رفسنجان جدا شد، گزینه خرید بعدى تارتار 

براى تیمش است.
با حضــور نــادر محمــدى مدافعى که بــا اوت 
دستى هایش به شهرت رسید و مهاجمان سر زن 
ذوب آهن، بایــد منتظر تیمى زهر دار باشــیم که 
یقه  لیگ برترى ها را خواهد گرفت. تارتار احسون 

پنشمبه، هافبک تاجیکســتانى را نیز جذب کرده 
است که در تمرینات پیش فصل ذوب آهن عملکرد 
خوبى از خود به نمایش گذاشت و مى تواند جانشین 

مناسبى براى محمد خدابنده لو باشد.
ابراهیم رضازاده، شهرام ســاالرى و آرمان آکوان 
سه بازیکن دیگرى هستند که به جمع سبزپوشان 
اصفهانى پیوسته اند. باید دید ذوب آهنى ها در لیگ 
پیش رو مى توانند عملکرد بهترى نسبت به فصل 
گذشــته ارائه دهند یا خیر. تیم فوتبال ذوب آهن 
در اولین دیدار خود از لیــگ پیش رو باید امروز در 
اصفهان به مصاف پرسپولیس 
برود. بازى حساســى که 
مى تواند عیار شــاگردان 

تارتار را مشخص کند.

همه منتظر رونمایى از تیم زهردار تارتار

در تازه ترین به روز رســانى سایت ترانسفرمارکت 
ســتاره ملى پــوش ســپاهان در صدر لیســت 
ارزشــمندترین بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران 

قرار گرفت.
امید نورافکن ســتاره ملى پوش سپاهان با ارزشى 
معادل 1/2 میلیون یورو ارزشمندترین بازیکن شاغل 

در فصل جدید لیگ برتر ایران محسوب مى شود.
بعد از نورافکن 4 بازیکن با ارزش یک میلیون یورو 
مشترکا در رتبه دوم قرار دارند.گوستاوو ستاره جدید 
تراکتور، مهدى ترابى و علیرضا بیرانوند از پرسپولیس 
و رافائل سیلوا مدافع برزیلى استقالل ستارگان یک 

میلیون یورویى لیگ بیست و دوم هستند.
بعد از این نفرات میالد سرلک و سعید صادقى هر 
دو از پرسپولیس با 900 هزار یورو مشترکا رتبه سوم 
ارزشمندترین ستارگان لیگ بیست و دوم را به خود 

اختصاص داده اند.
سایت ترانسفرمارکت روى کوین یامگا 850 هزار 

یورو قیمت گذاشته تا ستاره فرانسوى استقالل در 
رتبه چهارم قرار بگیرد.

ریکاردو آلوز خرید پرتغالى تراکتور،دانیال اسماعیلى 
فر ســتاره جدید پرســپولیس و مهدى مهدى پور 
هافبک استقالل نیز به ترتیب در رتبه هاى بعدى 
ارزشمندترین بازیکنان لیگ بیست و دوم قرار دارند.

ستاره ملى پوش سپاهان
 گران ترین بازیکن لیگ

باشــگاه دریا با خرید امتیاز رایکا به عنوان نماینده بابل در 
لیگ دســته اول فوتبال ایران حضور خواهد یافت. مهدى 
شریفى که ســابقه ســال ها حضور در لیگ برتر را دارد، 
جدیدترین و مهمترین خرید این باشگاه به شمار مى رود. 
دریاى بابل از چند روز پیش مذاکره با مهدى شــریفى را 
شروع کرد و سرپرست این تیم، از توافق با این بازیکن خبر 
داد که فصل گذشته در شهرخودرو بازى مى کرد. او که به 
تازگى طلب خود از پرســپولیس را دریافت کرد باید فصل 
آینده نه با شهرخودرو بلکه با تیم نوپاى دریاى بابل، بازى 

در لیگ یک را تجربه کند.

ثمر رسید. ابراهیم به
به گلزنى هم موفق
تیمش برابــر الدح
یک پیروزى ارزشم
آورد. الوکــره و الغ

در این بازى
دســت
که د
خود
دس
ک

سرمربى تیم خور فکان «عبدالحسین الیاسى» 
44 ســال سن جــوان ترین مربى4با
روى لیگ امارات فصــل پیــش 
فرهاد مجیدى با است و بعد از او 
قرار دارد.46 ســال سن 

قخود 
فصل
 بسیار

مدعى 
پنج  ت.
ارند و 
نیامده 
 تارتار 

اوت  ا
سر زن 
یم که 
حسون 

اصفهان به مصاف پرسپول
برود. بازى حساســى
مى تواند عیار شــاگر
را مشخصکند تارتار

برخالف برخى شایعات فضاى مجازى، بازیکن سابق استقالل بازیکن 
شارلوا است و او به استقالل برنمى گردد.

نخستین خرید تابستانى فصل گذشــته فرهاد مجیدى، امیرحسین 
حسین زاده بود. بازیکن جوانى که از ســایپا به استقالل آمد و چهره 

شد. درخشش این بازیکن در لیگ قبل سبب شــد تا باشگاه شارلوا 
براى جذب این بازیکن اقدام کند و در نهایــت نیز این وینگر جوان 

راهى بلژیک شد.
در قرارداد حسین زاده بندى وجود داشت مبنى بر اینکه او مى تواند با 
پرداخت مبلغ 250 هزار دالر از استقالل جدا شود و او نیز با استناد به 
همین موضوع، راهى بلژیک شد اما با وجود گذشت بیش از یک ماه، 

هنوز رقم مذکور به حساب آبى ها ننشسته است.
یک رسانه بلژیکى چند روز پیش از مشکالت شارلوا براى پرداخت این 
مبلغ سخن گفت و شایعاتى درخصوص احتمال بازگشت حسین زاده 

به استقالل نیز به میان آمد که البته این مسئله صحت ندارد.
طبق اعالم مدیربرنامه هاى حسین زاده، شارلوا توانسته است مبلغ بند 
فسخ این بازیکن را به حساب استقالل واریز کند و اکنون تنها مسئله 

زمان در میان است و اینکه چه زمانى 250 هزار دالر اعالم شده، به 
حساب آبى ها بنشیند.

بدین ترتیب پیوســتن حسین زاده به شــارلوا قطعى است و این تیم 
بلژیکى در انتظار تأییدیه نهایى از نشســتن مبلغ 250 هزار دالر به 
حساب استقالل است تا قرارداد وینگر جوان خود را به صورت رسمى 

اعالم کند.

پدیده لیگ به استقالل برنمى گردد
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شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد امالك خود واقع در اصفهان، شاهین شهر و یزد را از طریق مزایده عمومى نوبت اول (1401/3) به فروش برس اند. متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ 1401/05/22 به وبسایت www.maskanesfahan.ir و یا به صورت حضورى (شنبه تا چهارشنبه) جهت دریافت لوح فشرده اسناد به آدرس اصفهانـ  میدان فیضـ  خیابان آپادانا اولـ  بن بست قدر 
ـ شرکت عمران و مسکن اصفهانـ  واحد دبیرخانه مراجعه نمایند. آخرین مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 مى باشد. جلسه بازگشایى پاکات ساعت 
10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 در محل دفتر مرکزى شرکت عمران و مسکن اصفهان برگزار مى گردد. سپرده شرکت در مزایده براى هر ردیف معادل 5٪ قیمت پایه کل ملک مى باشد. شرکت در 

قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
(شماره تلفن دفتر فروش 36622001-031 داخلى 323، 322، 321) 

آگهى مزایده عمومى امالك نوبت اول (1401/3)

شرکت عمران و مسکن اصفهان

شماره بلوكنام پروژهکاربرىردیف
متراژ طبقهواحد

(مترمربع)
"قیمت پایه هر 

مترمربع
( ریال)"

تعداد 
پارکینگ

"قیمت هر باب 
پارکینگ
( ریال)"

متراژ 
انبارى

"قیمت کل انبارى
قیمت پایه کل( ریال)( ریال)"

"ضمانت شرکت در مزایده 
معادل 5 درصد قیمت 

پایه(ریال)"
آدرسشرایط فروش

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه110,743,600,0005,537,180,000 316/00329,600,00023,000,000,0005/90590,000,000اول BB104سرزمین سبز 1مسکونى1

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه83,683,137,5004,184,156,875 230/45334,750,00023,000,000,0005/40540,000,000دومBB203سرزمین سبز 1مسکونى2

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه85,036,900,0004,251,845,000 231/00339,900,00023,000,000,0005/20520,000,000سومBB302سرزمین سبز 1مسکونى3

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه99,695,257,5004,984,762,875 270/15345,050,00023,000,000,0004/80480,000,000چهارمBB401سرزمین سبز 1مسکونى4

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه95,561,440,0004,778,072,000 270/15329,600,00023,000,000,0005/20520,000,000اول AA101سرزمین سبز 1مسکونى5

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه83,807,250,0004,190,362,500 231/00334,750,00023,000,000,0004/80480,000,000دومAA202سرزمین سبز 1مسکونى6

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه86,176,772,5004,308,838,625 230/45345,050,00023,000,000,0006/60660,000,000سومAA303سرزمین سبز 1مسکونى7

 یزد - صفائیه بلوار دانشگاه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه117,203,200,0005,860,160,000 316/00350,200,00023,000,000,0005/40540,000,000چهارمAA404سرزمین سبز 1مسکونى8

*زمین 9
مسکونى

(سرزمین سبز2) 
یزد- محله صفاییه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه1,319,505,000,00065,975,250,000 4362302,500,000000/000---صفاییه یزد

*زمین 10
مسکونى

صفاییه یزد(مجاور 
یزد- محله صفاییه50٪ نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه2,002,000,000,000100,100,000,000 5720350,000,000000/000---رزلند)  

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههA1B14-158/00515,000,0002850,000,00010/501,050,000,000 32,620,000,0001,631,000,000شاهین ایرانیان تجارى11

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههA1B15-158/00515,000,0002850,000,0009/00900,000,000 32,470,000,0001,623,500,000شاهین ایرانیان تجارى12

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,768,000,0001,438,400,000 41/00618,000,0003850,000,0008/80880,000,000همکفA1G40شاهین ایرانیان تجارى13

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه22,588,400,0001,129,420,000 39/00535,600,0002850,000,0000/000اولA1F19شاهین ایرانیان تجارى14

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه36,635,952,0001,831,797,600 58/48597,400,0002850,000,0000/000اولA1F20شاهین ایرانیان تجارى15

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه38,582,384,0001,929,119,200 64/57571,200,0002850,000,0000/000اولA1F21شاهین ایرانیان تجارى16

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه36,828,800,0001,841,440,000 61/50571,200,0002850,000,0000/000اولA1F22شاهین ایرانیان تجارى17

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه37,623,176,0001,881,158,800 65/22550,800,0002850,000,0000/000اولA1F23شاهین ایرانیان تجارى18

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه41,812,520,0002,090,626,000 74/20540,600,0002850,000,0000/000اولA1F24شاهین ایرانیان تجارى19

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه45,056,120,0002,252,806,000 80/20540,600,0002850,000,0000/000اولA1F25شاهین ایرانیان تجارى20

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه53,062,032,0002,653,101,600 103/17489,600,0003850,000,0000/000اولA1F26شاهین ایرانیان تجارى21

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه97,104,000,0004,855,200,000 154/50612,000,0003850,000,0000/000اولA1F27شاهین ایرانیان تجارى22

شاهین شهر - میدان امام حسین(ع)60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه87,607,800,0004,380,390,000 134/50632,400,0003850,000,0000/000اولA1F28شاهین ایرانیان تجارى23

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه35,123,375,0001,756,168,750 127/00268,125,0001480,000,0006/50591,500,000چهارمCC410پارسینا مسکونى24
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه29,463,850,0001,473,192,500 114/00249,375,0001480,000,0006/10555,100,000پنجمCC501پارسینا مسکونى25
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه34,280,375,0001,714,018,750 119/00275,625,0001480,000,00011/001,001,000,000پنجمCC502پارسینا مسکونى26
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,475,450,0001,423,772,500 110/00249,375,0001480,000,0006/20564,200,000پنجمCC503پارسینا مسکونى27
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه33,658,950,0001,682,947,500 118/00275,625,0001480,000,0007/20655,200,000پنجمCC504پارسینا مسکونى28
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,906,825,0001,445,341,250 111249,375,0001480,000,0008/20746,200,000پنجمCC505پارسینا مسکونى29
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه47,086,762,5002,354,338,125 169269,062,5002480,000,0007/20655,200,000پنجمCC506پارسینا مسکونى30
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,743,025,0001,437,151,250 111/00249,375,0001480,000,0006/40582,400,000پنجمCC507پارسینا مسکونى31
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه47,228,425,0002,361,421,250 170/00269,062,5002480,000,0005/80527,800,000پنجمCC508پارسینا مسکونى32
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه31,129,062,5001,556,453,125 107/00282,187,5001480,000,0005/00455,000,000پنجمCC509پارسینا مسکونى33
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه38,394,187,5001,919,709,375 127/00295,312,5001480,000,0004/50409,500,000پنجمCC510پارسینا مسکونى34
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB3-186/00350,000,0003480,000,00019/002,090,000,000 33,630,000,0001,681,500,000پارسینا تجارى35
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60� نقد و الباقى (40�) اقساط 12 ماههB9-142/00438,600,0002480,000,00016/001,760,000,000 21,141,200,0001,057,060,000پارسینا تجارى36
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB28-1107/50350,000,0004480,000,00014/151,556,500,000 41,101,500,0002,055,075,000پارسینا تجارى37
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB34-1103/50370,000,0002480,000,0000/000 39,255,000,0001,962,750,000پارسینا تجارى38
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB35-145/15408,000,0002480,000,0000/000 19,381,200,000969,060,000پارسینا تجارى39
فالطورى

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و 60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB36-132/30370,000,0002480,000,0000/000 12,911,000,000645,550,000پارسینا تجارى40
فالطورى

* طبق الزامات موجود در توافق نامه با مسکن و شهرسازى


