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طرح دولت براى نابارورى 
متمم مى خواهد

آمریکا نگران دیپلماسى 
پهپادى ایران و روسیه است
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بن بست نرخگذارى چندگانه 
پارکینگ ها

3
آغاز ساماندهى

 گلزار شهداى نایین

زیبایى چهره شهر یا کمبود آب 
مسئله این است!

باالنس حقوقى
3
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کدام موادغذایى
از لخته شدن خون
جلوگیرى مى کنند!

مشارکت همسایه ها در تکمیل سالن اجالس
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وقتى بخت 
طالق در اصفهان 

باز مى شود

سالمتى براى پیشگیرى از تشــکیل لخته و بروز ترومبوز که براى 
بسیار خطرناك اســت، باید در تغذیه دقت 

کنید و مواد غذایى مفیدى که کلسترول 
را کنترل و جریان خــون را روان 

مى کنند استفاده کنید...

آنهایى که بدبیارى آورده اند یا حســاب و کتاب هاى 
زندگیشــان به بن بست رسیده اســت، همان هایى 
هستند که تکه هاى پازل بزرگ طالق در اصفهان را 
تشکیل مى دهند. آنهایى که به قول خودشان چشم 
و گوش بسته سر سفره عقد نشسته اند، پیوندشان را 
جشن گرفته اند اما حاال به ته خط رسیده اند و به خطبه 
طالق بله گفته اند. جمعیتى رو به افزایش که اکثرشان 
در پنج سال اول زندگى تصمیم مى گیرند به خط پایان 

زندگى زناشویى نزدیک شوند. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى...

بزرگ ترین چالش احیاى زاینده رود بزرگ ترین چالش احیاى زاینده رود 
3

معاون وزیر امور خارجه: سالن اجالس اصفهان از ساخته هاى کشورهاى پیشتاز در این زمینه هم کامل تر است

تارتار: اشتباه داور چهارم
 در نتیجه بازى مؤثر بود

سرمربى تیم ذوب آهن با انتقاد از داور چهارم، اشتباه او در انجام آخرین 
تعویض تیمش را در نتیجه بازى مؤثر دانست.

تیم ذوب آهن تا آخرین لحظات با یک گل از تراکتور پیش بود ولى در 
دقیقه 7+90 گل تساوى را دریافت کرد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

به رتبه سوم کشور رسیده ایم

آگهى مزایده
فروش فوق العاده 
اموال منقول اسقاطى

از تثبیت صدرنشینى سپاهان تا تکرار اشتباهات داورى 
هفته دوم لیگ برتر زیر ذره بین
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فرناندزفرناندز
 ناجى مورایس

احتمال بروز موج  هشتم و باالتر کرونا وجود دارد چرا باید گوشى همراه را در شب خاموش کنیم؟جهان نما سرنوشت تغییر کاربرى سیلوى اصفهانتکنولوژى 6 راه ساده براى بازگرداندن جوانى و توقف روند پیرىاستان سالمت

زمان ورود زمان ورود 
خودروهاى خودروهاى 

خارجى به خارجى به 
کشورکشور
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پیرو آگهى مناقصه عمومى نوبت اول تأمین پالت چوبى مورد نیاز شش 
ماه شرکت فرآورده هاى نسوز ایران به سایزهاى مندرج در اسناد مناقصه 
به اطالع عالقه مندان به شرکت در مناقصه مى رساند حداکثر تا تاریخ 
1401/06/07 جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت رسمى شرکت

 فرآورده هاى نسوز ایران به نشانى www.irefco.ir مراجعه و یا به آدرس 
شرکت به نشانى اصفهان کیلومتر 52 جاده مبارکه مراجعه و یا جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 52543740-031 داخلى 204 
تماس حاصل فرمایند . ضمنا پیشنهاد دهندگان مى بایست ظرف تاریخ 
مذکور نسبت به عودت اسناد تکمیل شده به دبیر خانه حراست شرکت 

فرآورده هاى نسوزایران اقدام نمایند .
روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوزایران

آگهى تمدید مناقصه

جه: سالن اجالس اصفهان از ساخت

ت

سرمربى تیم
تعویض تیم
تیم ذوب آه
0+7 7دقیقه ى
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سالمتى  و بروز ترومبوز که براى 
دقت  ذیه

سترول 
مشاور پنجمین طرح احیاى رودخانه اصفهان مى گوید وزارت نیرو یکى از مقصران وضع موجود است  مشاور پنجمین طرح احیاى رودخانه اصفهان مى گوید وزارت نیرو یکى از مقصران وضع موجود است  

آگهى دعوت نوبت دوم مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده و مجمع عمومى فوق العاده

 شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص
 به شماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و 
مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول مورخ 1401/05/11    

بدین وسیله از کلیه سهامداران شــرکت گل پونه صفاهان دعوت 
مى شود تا جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده راس ساعت 
9 مورخ 1401/06/16 و مجمع عمومى فوق العاده شــرکت که راس 
ساعت 11 مورخ 1401/06/16(نوبت دوم) که روز چهار شنبه در محل 
استان اصفهان، کنار گذر اتوبان ذوب آهن بعد از ورودى موسیان،کوى 
مهرگستر،سالن جلسات شرکت دامینه مهرگستر سپاهان برگزار مى 

گردد، حضور به هم رسانند.
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده ( ساعت 9) مورخ 1401/06/16 :

دستور جلسه:
- انتخاب بازرسان

- تصویب تراز و صورت هاى مالى
- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى باشد

مجمع عمومى فوق العاده (ساعت 11) مورخ 1401/06/16 :
دستور جلسه :

-اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت واصالح ماده مربوطه 
اساسنامه

هیئت مدیره شرکت گل پونه صفاهان  



0202جهان نماجهان نما 4392یکشنبه  30 مرداد  ماه   1401 سال نوزدهم

زمان ورود خودروهاى 
خارجى به کشور 

احتمال بروز موج  هشتم و 
باالتر کرونا وجود دارد

خبرخوان
ادعاى خشایار درباره 

خشایار
  کافه سینما |خشــایار اعتمادى که 
مدتى است از دنیاى خوانندگى خداحافظى کرده 
حرف هاى عجیبــى درباره مهــران غفوریان و 
رضا عطاران زده اســت. او تأکید کرده که براى 
تمســخر و تخریب او نام شــخصیت سرایدار 
سریال «زیر آسمان شهر» را خشایار گذاشته اند. 
اعتمادى گفته در یکى از کنسرت هایش مهران 
غفوریان و رضا عطاران را دیده که بدون دعوت 
حضور پیدا کرده اند و از رفتارهایش یادداشــت 
برداشته اند. این خواننده پاپ علت این مسئله را 
اختالف نظر با تهیه کننده سریال عنوان کرده و 
گفته که تهیه کننده سریال چند کلیپ براى او و 
خواننده هاى دیگر به کارگردانى مهران مدیرى 
ضبط کرد اما هیچگاه کلیپ آن کارها را نداده و 

دستمزد عوامل را هم پرداخت نکرده است.

قطعى آب به همدان رسید 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب   انتخاب |
اســتان همدان گفت: با توجه به تنش و محدود 
بودن منابع آبى در شهر همدان، برنامه  زمانبندى 
مدیریت فشــار و توزیع آب در مخازن و شبکه 
شهرى همدان اعالم شد. بختیارى فر با اشاره به 
اینکه براى توزیع آب شــهر همدان به دو بخش 
الف و ب تقسیم شده است، تصریح کرد: مناطق 
زیر پوشش گروه الف از ساعت 8 صبح تا ساعت 
15 و مناطق گروه ب از ساعت 15 تا ساعت 21 
و به صورت چرخشى با مدیریت توزیع آب همراه 

خواهند بود.

شهرهاى قرمز زیاد شد
  میزان |مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت اعالم کرد که بر اساس آخرین 
به روز رسانى ها، تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز 
کرونایى از 78 به 106 و تعداد شهرهاى با وضعیت 
نارنجى کرونایى از 184 به 156 شــهر رســید. 
همچنین تعداد شهرهاى با وضعیت زرد از 174 به 
173 کاهش و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 12 

به 13 شهر افزایش یافت.

مرگ گله اى
تندبــاد لحظــه اى منجر به   خبرفورى |
ریزش دیوار و تلف شدن 30 رأس گوسفند و بز در 
چشمه شیرین شهرستان بدره استان ایالم شد. در 
این حادثه دامدار آسیب دیده براثر جراحات وارده 

جان خود را ازدست داد.

حساب باز کردن
روى جام جهانى

  برنا| وزیر میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى گفت: براى استفاده از حمل و نقل 
دریایى در بازى هاى قطر حســاب خواهیم کرد. 
سید عزت ا... ضرغامى تصریح کرد: گردشگرى 
دریایى اگر شروع شــود به سرعت پیش خواهد 
رفــت و در صــورت اینکه تا جــام جهانى قطر 
انگیزه هاى الزم براى متقاضیان فراهم  شــود، 
براى استفاده از حمل و نقل دریایى در بازى هاى 

قطر حساب خواهیم کرد. 

گندم و موبایل
در صدر واردات

بررســى وضعیت 10 قلم کاالى    فارس| 
وارداتى به کشــور در فروردین ماه امسال نشان 
مى دهد که گندم معمولى و گوشــى تلفن همراه 
در صدر جدول واردات به کشور قرار دارند. دیگر 
اقالم عمده وارداتى به کشور در یک ماهه ابتداى 
امسال شامل برنج، ذرت دامى، دانه سویا تراریخته 
و تراکتورهاى جاده اى بــراى نیمه تریلرها بوده 
اســت. مهمترین مبادى واردات نیز کشورهاى 
امارات متحده عربى، چین، ترکیه، هند، آلمان و 

روسیه بوده است.

«تقارن سعدین»
مقــرر    روزنامه جمهورى اسالمى |ا
شــده دولت ســیزدهم مى تواند بدون آنکه نیازى 
به مصوبه مجلس یازدهم داشته باشد، تفاهمنامه 
[برجام] را بپذیرد. این، یعنى تقارن دولت سیزدهم 
و مجلس یازدهم «تقارن سعدین» است برخالف 
تقارن دولت دوازدهم با مجلس دهم که مصوبه اش 
در تأیید برجام کام همین حضرات را چنان تلخ کرده 
بود که گویى قهوه  قجرى به خوردشــان داده اند. 
چشم حســود، کور باشد. شــما توافق را بپذیرید و 
شر تحریم ها را از سر این مردم مظلوم کم کنید، ما 
هم این «تقارن سعدین» را به شما تبریک عرض 

خواهیم کرد.

نیازى به برجام نداریم 
  ایرنا|آیت ا... سید ابوالحســن مهدوى، امام 
جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نماز جمعه این 
شهر اظهار کرد: دستاوردها و تقویت صادرات سبب 
مى شود که نیاز چندانى به گفتگوهاى وین و برجام 
نداشته باشیم و زمان باج خواهى و امتیاز یکطرفه 

تمام شده است.

در آستانه کوپن
  خبرآنالین |به نظر مى رســد اقتصاد ایران به 
دوران حذف یارانه هاى نقدى و تولــد دوباره کوپن 
نزدیک مى شود. آنطور که از اظهارات مقامات مى توان 
برداشــت کرد، احتماًال طرح کاالبرگ الکترونیکى 
شهریورماه تعیین تکلیف خواهد شد. به نظر مى رسد 
دولت بیشتر تحت فشار مجلس به این سمت کشیده 
شده است و همچنان ترجیح به پرداخت یارانه 300 و 
400 هزار تومانى دارد. براساس آنچه بهارستان نشینان 
بر آن اصرار دارند، دولت باید پرداخت یارانه نقدى را 
متوقف و به جاى آن بــراى چهار قلم محدود کاالى 
اساسى کاالبرگ الکترونیک توزیع کند که قیمت این 

کاالها نیز باید براساس شهریور سال گذشته باشد. 

نظارت بر
دکوراسیون داخلى؟! 

  کافه سینما|توییت نرگس معززى، خبرنگار 
صداوسیما درباره دکوراسیون داخلى منازل مردم در 
نوع خود مى تواند جالب و عجیب باشــد در حالى که 
اکثریت مردم در خانه هاى تنــگ و کوچک زندگى 
مى کنند و مشکالت معیشــتى کمر آنها را خم کرده 
است: «دکوراســیون هاى داخلى منازل ایرانى داره 
خیلى شیک و بى سر و صدا، از غرب فاصله گرفته و با 
هالیوود همرنگ مى شه! در ساخت و سازهاى ایرانى 

نظارتى نیست.»

مدیر بانک باید
بازخواست شود

محمدصالح هاشمى گلپایگانى، دبیر ستاد   بهار |
امر به معروف و نهى از منکر گفته است: مردم ما وقتى 
خانم بى حجاب یا بدحجابى را براى مثال در بانک که 
ویترین کشور نیز هست مى بینند، نیازى نیست به آن 
خانم تذکرى دهند باید به سراغ مدیر بانک بروند و اگر 
مدیر از آن فرد حمایت کرد، آن مدیر به دلیل تخلف 
ادارى جریمــه و از حقوقش کم مى شــود همچنین 
بخشى از بودجه رفاهى آن مجموعه به بودجه آموزشى 

تبدیل مى شود که دلیل بى حجابى پیدا شود. 

 سناتورها علیه ایران
 ایسنا| تعدادى از قانونگــذاران آمریکا طرحى 
را بــراى دائمى کردن یکــى از قانون هاى تحریمى 
علیه ایران ارائــه کرده اند. گروهى متشــکل از چند 
ســناتور آمریکایى از هر دو حزب طرحى را موسوم 
به «مســتحکم کردن قانون تحریم هــاى ایران» 
ارائه کرده اند که هدف آن لغو حکــم انقضاى قانون 
تحریم هاى ایران است که در سال 1996 به تصویب 
رسیده بود. این قانون تحریمى به رئیس جمهور آمریکا 
اجازه اعمال تحریم هاى ثانویــه علیه ایران در حوزه 

انرژى را مى دهد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: حداکثر ظرف یک 
ماه آینده شاید بتوان به یک آیین نامه اجرایى براى واردات 
خودرو دست  یافت. بنابراین بهره بردارى از اولین محموله 
واردات خودروى خارجى مربوط به آذرماه سال جارى است. 
حجت ا... فیروزى با اشاره به تدوین سازوکارهاى واردات 
خودرو گفت: آیین نامه اجرایى توسط وزارت صمت در حال 
نهایى شدن است. طى آخرین جلسه مشترك کمیسیون و 
وزارت صمت، نقطه نظرات مجلس در آیین نامه گنجانده 
شــد. وى از امکان واردات توسط همه اشخاص حقیقى و 
حقوقى خبر داد و افزود: خودروهاى تمام برقى و هیبریدى 
ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورد استفاده قرار مى گیرد. 

خودروهاى دیگــر مربوط به حمل ونقل عمومى اســت 
که باید جایگزین خودروهاى فرســوده و تاکسى ها شود 
و قســمى دیگر خودروهایى با میانگین قیمتى متوسط و 
پایین است. وى گفت: خودروها با حجم موتور کم و رعایت 
مسائل زیست محیطى بوده و قیمتشان باید به میزانى باشد 
که جمعیت متوســط از نظر درآمدى قادر به خریدارى آن 
باشند. این نماینده مجلس تأکید کرد: قبل از مصوبه سران 
قوا عمدتًا خودروهاى لوکس وارد کشور مى شد ولى امروز 
بر اساس تصمیم گیرى ها، بخش عمده خودروهاى وارداتى 
توسط قشر متوسط جامعه خریدارى مى شود؛ ضمن اینکه 

بر واردات خودروهاى برقى نیز تأ کید شده است.

رئیس آزمایشگاه مرجع کشــورى کووید19 در انستیتو 
پاســتور، گفت: احتمال بروز موج هاى هشتم و یا بیشتر 
کرونا همچنان وجود دارد، اما همه چیز به این وابسته است 
که چه واریانتى از ویروس به وجود آید؛ بنابراین نمى توان 
گفت مــوج هفتم، آخرین مــوج کرونا در ایران اســت. 
مصطفى صالحى وزیرى گفت: زیرسویه جدید اومیکرون 
که با نام BA 2.75 شــناخته مى شــود هنــوز در ایران 
شناسایى نشده اســت . درحال حاضر بیشترین واریانت 
موجود از کووید19 در کشــور ( بیش از 90 درصد) سویه 
BA5 است. رئیس آزمایشگاه مرجع کشورى کووید19 در 
انستیتو پاستور در پاسخ به اینکه آیا ممکن است موج هاى 

بعدى کرونا با ســویه هاى قدیمى همچون دلتا مجدداً 
فراگیر شود؟ اظهار کرد: نمى توان این احتمال را منتفى 
دانست، ولى این احتمال زیاد نیست. اگر بخواهیم روند 
تکامل ویروس را درنظر بگیریم، ویروس به سمتى مى رود 
که بتواند انتشارپذیرى بیشتر و بیمارى زایى کمتر داشته 
باشــد؛ ولى برخى جهش ها مى تواند در ویروس رخ دهد 
که سویه هایى با رفتار متفاوت ایجاد شود. اگر اتفاق غیر 
منتطره اى رخ ندهد، احتماًال جهش خطرناکى نخواهیم 
داشت؛ اما این موضوع اصالً  قطعى نیست. تنها موضوعى 
که مقدار بیشترى از آن مطمئن هســتیم این است که 

مرگ و میر کمتر خواهد بود.

دریا قدرتى پور
خبرى خوش براى نابارورانى که تاکنون زیر بار فشــارهاى هزینه هاى درمان 
کمر خم کرده بودند. خبرى که از زبان على بهادرى جهرمى، ســخنگوى دولت 
به صراحت عنوان شــد و به معنى این بود که از این پــس هر کس که از طریق 
سازمان بیمه سالمت ایران بیمه شده است براى درمان نابارورى تحت پوشش 

قرار خواهد گرفت. 
در حالى که بخشى از هزینه هاى درمان نابارورى پیش از این نیز توسط بیمه هایى 
مانند بیمه تأمین اجتماعى پرداخت مى شد، اما با اجرایى شدن این مصوبه قرار 

است تمامى هزینه هاى درمان نابارورى از طریق بیمه تکمیلى پرداخت شود.
به گفته ســخنگوى دولت، پس از این هزینه هاى خدمات تشخیصى و درمانى 
نابارورى و خدمــات تخصصى نابارورى، بر اســاس ضوابــط ابالغى وزارت 
بهداشت، در بخش دولتى، عمومى غیر دولتى و خیریه و خصوصى طرف قرارداد 
با خودپرداخت معافیت (فرانشیز) مطابق دستوراالعمل مندرج در مصوبه شوراى 
عالى بیمه سالمت، تحت پوشش سازمان هاى بیمه گر پایه قرار گرفته است و

 ســازمان هاى بیمه گر مکلفند با همکارى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى نسبت به پوشــش 100 درصد تعرفه زایمان طبیعى در مراکز دولتى و 
عمومى غیر دولتى و معادل 100 درصد تعرفه عمومى غیردولتى در مراکز خیریه 

و خصوصى، معادل تعرفه بخش دولتى اقدام کنند. 
این مصوبه در پى سیاست افزایش جمعیت کشــور که در سال هاى اخیر شتاب 
بیشترى گرفته اکنون به شکل جدى به اجرا مى رسد؛ تالش هایى که نقطه امیدى 
براى زوج هاى نابارورى شده است که تا پیش از این از پس هزینه هاى مربوط 

به درمان برنمى آمدند.
هزینه هاى درمان نابارورى بدون بیمه تکمیلى بســیار زیاد است، به طورى که 
هزینه هر چرخه در مراکز درمانى دولتى 7 تا 8 میلیون تومان و دوره کامل آن بین 
21 تا 24 میلیون تومان برآورد مى شود؛ بماند که این هزینه ها در مراکز خصوصى 
براى هر چرخه 18 میلیون تومان و هزینه دوره کامل 49 تا 54 میلیون تومان است. 
البته این مبلغ شامل هزینه داروهاى کمکى، هزینه سفر از شهرى به شهر دیگر، 

اقامت و غذا و سایر هزینه ها نمى شود.
به عبارت دیگر، طبق آمارهاى رسمى، با توجه به متوسط درآمد هر خانوار ایرانى، 
آنها باید هزینه هاى نزدیک به یکسال از زندگى خود را کنار بگذارند تا دوره کامل 
درمان پیشرفته را در سال پشت سر مى گذاشتند. مطمئناً این هزینه براى طبقات 
متوسط و پایین جامعه هزینه سنگینى محســوب مى شد و بسیارى از زوج هاى 

نابارور به دلیل مشکالت مالى ممکن بود قید بچه دار شدن را بزنند.
حاال این کمک دولتى بارقه اى است در زندگى زوج هایى که با این مشکالت روبه 

رو بودند، زوج هایى که حاال در صدر آمار جهانى هم قرار گرفته اند. 

نابارورى ایرانى ها بیشتر از جهان
طبق آمارهاى منتشر شده در سال هاى اخیر و همگام با تغییر سیاست دولت در 
ارتباط با کنترل جمعیت، میزان نابارورى در ایران در مقایسه با دیگر نقاط جهان 
افزایش بیشترى را نشان مى دهد. افزایشى که باعث تأسف پژوهشگر پژوهشگاه 
رویان هم شده است. او در این رابطه چندى پیش از عددهایى پرده برداشت که 
نشان مى دهد وضعیت ایران به نسبت دیگر نقاط جهان نامناسب تر است. به گفته 
مریم جوام، در جهان به طور میانگین، حدود 15 درصد از زوج ها نابارور هستند، 
یعنى از هر شش زوجى که تالشى براى بچه دار شدن مى کنند، یک زوج موفق به 
فرزندآورى نمى شود و این در حالى است که این آمار در ایران بین 15 تا 20 درصد 

است، یعنى از میانگین جهانى هم کمى باالتر رفته است.
جالب اینجاســت که نزدیک به یک دهه پیش این آمار به حــدود 13 درصد در 

زوج هاى ایرانى مى رسید که از میانگین جهانى پایین تر بود.

علت اصلى نابارورى زوج هاى ایرانى
علل باالرفتن آمار نابارورى در زوج هاى ایرانى مختلف اســت؛ از فاکتورهاى 
محیطى گرفته تا مواد غذایى تراریخته اى که استفاده از آنها خیلى گسترش پیدا 

کرده و بر روى سلول هاى جنسى و بنابراین قدرت بارورى زوجین اثر مى گذارد. 
در کنار این موضوع آلودگى هاى محیطى مثل وجود فلزات سمى سنگین (جیوه، 
مس و سرب) با توجه به خشکسالى هاى اخیر روند نازایى را با سرعت بیشترى 

افزایش داده است. 
به گفته کارشناســان، با توجه به اینکه ســن ازدواج در ایران باالتر رفته است؛ 
بنابراین، این آالینده ها در سنین باالتر تأثیر بیشترى در نابارورى دارند و هر چه 
سن فرد باالتر باشد میزان مدت زمانى که با آالینده هاى محیطى مواجهه داشته 

بیشتر است.
اینکه اکنون زوج هاى نابارور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، اتفاق خوشایندى 
است اما در کنار این موضوع بحث پیشگیرى و پایین آوردن آمار مربوط به موارد 
نازایى هم عامل مهمى به شمار مى رود تا هزینه هاى مربوط به بهداشت و درمان 

کمتر هم بشود. 
تنها راهکارى که بــراى این موضوع مى توان مشــخص کــرد، پاك کردن 
غلط ها و اصالح  دیکته هاى محیط زیســت و آالینده هاست؛ مسئله اى که به 
کاهش موارد مربوط به نازایى کمک مى کند و ســایه سنگین آمارها را کمرنگ 

خواهد کرد. 

رضا احمدزاده
کارشناس مسائل روســیه در گفتگو با روزنامه «نصف جهان» گفت: جنگ 
اوکراین از حوالى ســال 2018 با انجام رزمایش زاپاد در روســیه همزمان با 

گسترش حضور ناتو در این کشور قابل پیش بینى بود.
«على ودایع» با بیان اینکه عوامل متنوعى ظرف 7 ماه گذشته روى روند جنگ 
اوکراین تأثیر گذاشته است، گفت: نبرد روسیه با متحدین غربى محدود به جنگ 
در میدان رزم نبوده است؛ جنگ اقتصادى و جنگ رسانه اى هم به عنوان عوامل 

تأثیرگذار دنبال شده است.
وى در ادامه گفت: اروپا و آمریکا تاکنون تالش کرده است فشار اقتصادى همراه 
با تحریم هاى کشنده را علیه مسکو اعمال کند که بنا بر شواهد تا اینجاى کار 

اقتصاد روسیه توانسته در مقابل فشار تاب آورى داشته باشد.
ودایع ضمن تأکید بر سیطره هژمونى انرژى گازپروم در اروپا گفت: روس ها 
معتقدند که پیروزى هاى پدرانشان در سرماى کشنده زمستان رقم خورده است؛ 
آنها مى گویند که ناپلئون در زمستان مغلوب شد، کمر ارتش آلمان نازى هم در 

زمستان لنینگراد شکست.
وى گفت: روســیه اگرچه تالش مى کرد در ابتدا با پیشــروى سریع به قلب 
کى یف برسد اما پس از تحمل تلفات، به پیشروى آرام و انتظار براى زمستان 

سخت تغییر رویه داد. 

کارشناس مسائل روسیه گفت: کرملین چشم انتظار نوامبر، زمستان سخت اروپا 
و هزینه هاى سنگین اجتماعى و سیاســى در اروپاست تا دولت هاى غربى را 

مجاب به پذیرش حکمرانى در محدوده شرقى اوکراین کند.

قدرت ایران، ضعف فاحش ارتش سرخ
ودایع در تشریح وضعیت میدانى جنگ اوکراین ظرف 7 ماه گذشته گفت: روسیه 
شاید از توان رزمى باالى یگان زرهى، جنگنده هاى قدرتمند و توپخانه برخوردار 
باشد اما آنالیز میدان رزم نشان مى دهد که فقدان قدرت پهپادى، پاشنه آشیل 

ارتش سرخ است. 
وى گفت: استرس کاخ سفید درباره احتمال صادرات پهپادى ایران به روسیه 
نشان دهنده نگرانى هاى جدى واشــنگتن درباره دیپلماسى پهپادى ایران و 

روسیه است.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: روسیه در ابتداى جنگ اوکراین هم تالش 
کرد از چینى ها پهپاد خریدارى کند اما پکن به دلیل نگرانى هاى اقتصادى در 

تجارت با آمریکا، به کرملین جواب مثبت نداد. 
وى تصریح کرد: نکته جذاب براى ارتش سرخ این است که ایران با بزرگ ترین 
شهرهاى پهپادى خاورمیانه، تجربه هاى میدانى کم نظیرى دارد که مى تواند 

براى آنها گره گشا باشد.

ودایع گفت: پهپاد مهاجر 6 با 125 مایــل برد مؤثر، پهپاد صاعقه و پهپادهاى 
خانواده شاهد این امکان را به روسیه مى دهد که ضمن افزایش قدرت نقطه 

زنى، مانع ارسال تسلیحات غربى به اوکراین شود.
وى گفت: گسترش بده و بســتان هاى نظامى بین ایران و روسیه فرآیندى 
اســت که عالوه بر تبادل تکنولوژى هاى نظامى منجر به تبادل تاکتیک و 
انسجام میدانى در تقابل با تهدیدات مى شود که بروز و ظهور آن را در مسابقات 

بین المللى نظامى ایران، روسیه، بالروس و ارمنستان مشاهده مى کنیم.
ودایع ضمن تأکید بر پیچیدگى عملکرد پهپادهاى ایرانى گفت: بنا به روایت 
رسانه هاى غربى، پهپادهاى ایرانى در آفریقا به عنوان رقیب پهپادهاى غربى 
مشاهده شده است. نکته اینجاست که پهپادهاى یمنى که بومى سازى شده 
پهپادهاى ایرانى هستند هم در عربستان و امارات سامانه هاى پدافندى آمریکا 

را تحقیر کرده اند.
وى در انتها گفت: کابوس اساسى واشنگتن و تل آویو این است که ایران در بازار 
تجارت اسلحه در جهان حرفى براى گفتن داشته باشد؛ یعنى ایران خودکفایى 
نظامى وارد تجارت تسلیحاتى شود. این اتفاق عالوه بر تثبیت پرستیژنظامى 
جمهورى اسالمى منجر به گسترش فناورى هاى جدید ایران با سرعت سرسا م 

آور خواهد شد.

یک اپیدمیولوژیســت درباره ویروس جدیدى که به عنوان النگیا در چین 
مطرح شده است گفت: ویروسى که اخیراً با نام النگیا مطرح شده، از جمله 
ویروس هایى اســت که در شــرایط تغییرات ژنتیکى و بیولوژیکى که رخ 

مى دهد، اتفاق افتاده است. 
دکتر حمید سورى افزود: آنچه به عنوان النگیا در چین دیده شده، ویروسى 
است که احتمال مى رود که در آینده به یک عامل بیمارى زایى تبدیل شود که 
منجر به یک پاندمى شود. تاکنون طبق گزارشاتى که ارائه شده، این ویروس 

ده ها نفر را مبتال کرده و 30 تا 40 نفر هم ابتالى شدید داشته اند. البته تاکنون 
فوتى نداشته است.

سورى با بیان اینکه به نظر مى رسد سرعت پخش آن باالست و مى تواند به 
اندازه کووید کشنده باشد، گفت: منشأ این ویروس از نوعى موش خاص است. 
البته در سایر حیوانات هم مانند بز، سگ و گربه و... هم ممکن است با میزان 
کمترى دیده شود. وى با بیان اینکه هنوز انتقال انسان به انسان این ویروس 
گزارش نشده است، گفت: البته این هشدار وجود دارد که با گسترش بیمارى 
در بین انسان ها انتقال انسان به انسان آن هم ایجاد شود. افرادى که تاکنون 
این بیمارى در آنها گزارش شده است، هیچ ارتباط مشترکى باهم نداشتند و 

اعضاى خانواده شان هم مبتال نشدند.
سورى ادامه داد: چین کشورى است که سرایت این بیمارى ها در آن باالست. 
یکى از دالیلش این است که در آنجا مصرف مواد مختلف و انواع حیوانات 
متداول است و بر همین اســاس طبیعتًا احتمال شکل گیرى بیمارى هاى 
خاصى در آنجا زیاد است. از طرفى هم گفته مى شود که از برخى آزمایشگاه ها 
در چین که روى این ویروس ها کار مى کنند، گاهى اوقات خواسته یا ناخواسته 

این ویروس ها به بیرون سرایت کرده و دردسر ایجاد مى کنند.

5 مرد کینه جو که به جاى ربودن شاگرد مغازه، صاحبکار وى را ربوده و شکنجه کرده 
بودند از سوى پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند.

روز چهارشنبه 26 مرداد مردى میانسال با مراجعه به پلیس از ربوده شدن خودش 
خبر داد و گفت: من 10 سال است که در بازار مغازه دارم و با کسى هم هیچ مشکلى 
نداشــتم روز 4 مرداد در مغازه ام تنها بودم و شاگردم براى انجام کار به جایى رفته 
بود که ناگهان 5 مرد جوان وارد مغازه ام شدند و پس از ضرب و جرح مرا ربودند و با 
یک خودرو به سمت محله قلعه حسن خان بردند و دستانم را به یک درخت بزرگ 
بستند و به مدت 24 ساعت من را شــکنجه کردند. این در حالى بود که من اصًال 

متهمان را نمى شناختم!
مرد میانسال افزود: این جریان ادامه داشت تا اینکه متهمان پس از 24 ساعت پى 
بردند من را اشتباه به جاى شاگرد مغازه ام ربوده و به قلعه حسن خان آورده اند! به 
همین خاطر سریع، آزادم کردند.بازپرس پرونده در تحقیقات ابتدایى متوجه شد 
متهمان با کارگر مغازه به دلیل مشکالت مالى اختالف پیدا کرده بودند و در یک 
مغازه دیگر در میدان اعدام با هم درگیر شده و به همین خاطر روز حادثه قصد داشتند، 
وى را هدف آدم ربایى قرار دهند.کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهى براى 

دستگیرى متهمان آغاز شده است.

لزوم توجه ویژه به علل افزایش نازایى در کنار تسهیالت حمایتى  

طرح دولت براى نابار ورى متمم مى خواهد

کارشناس مسائل روسیه:
آمریکا نگران دیپلماسى پهپادى ایران و روسیه است

آدمربایى اشتباهى در بازار تهران! از «النگیا» هم به اندازه کرونا بترسیم؟
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کشف 50 کیلو شیشه 
از انبار ضایعاتى 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از کشف 50 کیلو شیشه خبر داد. احمد 
نیکبخت اظهــار کرد: مأمــوران اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با رصدهاى هوشمندانه خود دریافتند یکى 
از ســوداگران مرگ مقدار قابل توجهى مواد مخدر 
صنعتى شیشه را از مرزهاى شرقى کشور وارد استان 
کرده و در انبار ضایعات خود واقع در شــهر اصفهان 
دپو کرده تا به طور خرده به فروش برساند. مأموران 
با اخذ مجوزهاى الزم از مرجع قضایى از انبار مذکور 
بازرســى کردند که در نتیجه این عملیات 50 کیلو 

شیشه کشف شد.

برآورده شدن 
آرزوى 83 کودك 

به همــت اتحادیــه صنــف درودگران شهرســتان 
خمینى شهر آرزوى 83 کودك ســرطانى بیمارستان 
سیدالشهدا(ع) اصفهان برآورده شد. احمدیان رییس این 
اتحادیه گفت: با اعالم مرکز مددکارى این بیمارستان و 
با همکارى اعضا اتحادیه بیش از 200 قلم کاال ازجمله 
اسباب بازى، کیف و کفش، تخت خواب، کتاب شاهنامه 
فردوسى، لوازم التحریر و لوازم ورزشى براى این کودکان 

تهیه شد.

وضعیت 11 شهرستان 
اصفهان قرمز است

بر اساس اعالم وزارت بهداشت شهر از دیروز بیست 
و نهم مرداد ماه 11 شهرستان اســتان اصفهان در 
وضعیت قرمز کرونا و هفت شهرســتان در وضعیت 
نارنجى ثبت شد. بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، 
هفت شــهر در وضعیت نارنجى و چهار شــهر در 
وضعیت زرد کرونایى قرار گرفت. شهرســتان هاى 
اردستان، بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، دهاقان، 
سمیرم، شهرضا، فریدون شــهر، فالورجان، نائین، 
نطنزدر وضعیت قرمز و بسیار پر خطر کرونا هستند. 
شهرســتان اصفهان، در وضعیت نارنجى و پرخطر 

کرونا ثبت شده است.

آغاز به کار 6 نیروگاه 
خورشیدى در اصفهان

معاون محیط زیســت و خدمات شــهرى شــهردار 
اصفهان از آغاز به کار شــش نیروگاه خورشــیدى در 
این کالنشهر خبر داد. مهدى بقایى اظهار کرد: از سال 
85 تاکنون حدود 600 کیلووات نیروگاه خورشیدى در 
شهر اصفهان ایجاد شده است و در این در حالى است 
که امسال به همان اندازه (600 کیلووات) نیروگاه در 
اصفهان ایجاد مى کنیــم، یعنى ماحصل یک روند 15 
ساله، طى تنها یک سال در اصفهان انجام مى شود. وى 
با بیان اینکه احداث 19 نیروگاه در اصفهان برنامه ریزى 
شده است که در حال حاضر شــش نیروگاه در مرحله 
برگزارى مناقصه قرار دارد و از شهریورماه سال جارى 
آغاز به کار مى کند، افزود: سایر نیروگاه ها نیز به ترتیب 

تا پایان سال راه اندازى مى شود.

این روزهاى
 بازار گوشت

بازار گوشت قرمز و مرغ در اصفهان از جمله بازارهایى 
است که این روزها با کمترین خرید مردم روبه رو شده 
است. این کاهش به ویژه در محالتى که مولفه هاى 
اقتصادى پایینى دارند بیشــتر به چشــم مى  خورد تا 
جایى که برخى مردم حتى براى چنــد ماه هم اقدام 
به خرید کمترین میزان گوشــت و مرغ نمى کنند. در 
عین حال مغازه هاى فروش گوشــت و مرغ در نقاط 
مرفه شهر ثبات نسبى در تعداد مشتریان خود دارند و 
مشکلى در فروش آنها مشاهده نمى شود. اما درحالى 
که قیمت گوشت قرمز و سفید با کاهش قدرت خرید 
مردم بازار را با رکود مواجه کرده است تولیدکنندگان 
نیز متحمل ضرر شده و از قیمت تمام شده این اقالم 

راضى نیستند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
دستور وزیر جهاد کشاورزى براى تبدیل سیلوى اصفهان 
به کارخانه نوآورى کشــاورزى و امنیت غذایى روى زمین 

مانده است.
مهدى طغیانى به بازدید از امالك معروف به سیلوى اصفهان 
اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که موقعیت این زمین و 
امالك بسیار مناسب است و مدتى است طرحى براى استفاده 
از این امالك براى کارخانه نوآورى کشاورزى و امنیت غذایى 
به وزارت جهاد کشاورزى پیشنهاد شده که مورد تائید وزیر نیز 
قرار گرفته و به مدیران میانى براى اجرا ابالغ شده است.از 
سویى باید توجه داشت که این امر مى تواند به امنیت غذایى 

در استان نیز کمک قابل توجهى داشته باشد.
طغیانى اضافه کرد: از سویى باید توجه داشت که ساختمان 
ســیلوى اصفهان ثبت میراثى شــده و نباید کاربرى آن 

نامتناسب با ساختار قبلى تعریف شود.
وى ادامه داد: از آنجایى که طرح تفکیک وزارت صمت در 
دستور کار است و مجموعه بازرگانى دولتى که در حال حاضر 
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزى است و با تفکیک وزارت 
صمت این بخش نیز از وزارت جهاد کشاورزى جدا مى شود، 
توجهى به دســتور وزیر مبنى بر ایجاد کارخانه نوآورى در 
سیلوى اصفهان نشده اســت و مى توان گفت به بهانه اى 

مدیران میانى کار را رها کرده اند.

معاون دیپلماســى اقتصادى وزیر امــور خارجه گفت: این 
آمادگى در وزارت امور خارجه و به ویژه بخش اقتصادى آن 
وجود دارد که با کشورهاى همسایه براى تکمیل این سالن 

وارد مذاکره شود.
مهدى صفرى با اشــاره به بازدید از مرکــز همایش هاى 
اصفهان اظهار کرد: با اینکه ســال ها به عنوان سفیر چین، 
روســیه، آلمان و اتریش فعالیت کردم و تقریباً 120 کشور 

جهان را دیده ام، اما چنین مجتمعى را ندیده بودم.
وى افزود: مى توان گفت که ســالن اجــالس اصفهان از 
ساخته هاى کشورهاى پیشتاز در این زمینه نیز کامل تر بوده و 
باعث افتخار جمهورى اسالمى ایران و حتى یکى از بهترین 

سازه ها در منطقه است. معاون دیپلماسى اقتصادى وزیر امور 
خارجه اظهار امیدوارى کرد: به زودى این مجتمع تکمیل و 

اجالس بین المللى در این مکان برگزار شود.
وى گفت: درخواســتم از مسئوالن این اســت که هر چه 
زودتر این مجتمع را تکمیل کنند تا براى برگزارى مجامع 
 WTO بین المللى از جمله اجالس شــانگهاى، اکو و حتى

بتوانیم از آن استفاده کنیم.
در همین حال عباس مقتدایى، نماینده اصفهان در مجلس 
هم اظهار کرد: اگر ایده کنسولگرى ها مفید تشخیص داده 
شود، شهردار اصفهان نیز براى واگذارى زمین در این منطقه 

اعالم آمادگى کرده است.

مشارکت همسایه ها
 در تکمیل سالن اجالس

سرنوشت تغییر کاربرى 
سیلوى اصفهان

آنهایى که بدبیارى آورده اند یا حساب و کتاب هاى زندگیشان 
به بن بست رسیده است، همان هایى هستند که تکه هاى 
پازل بزرگ طالق در اصفهان را تشکیل مى دهند. آنهایى 
که به قول خودشــان چشم و گوش بســته سر سفره عقد
 نشسته اند، پیوندشــان را جشــن گرفته اند اما حاال به ته 
خط رســیده اند و به خطبه طالق بله گفته اند. جمعیتى رو 
به افزایش که اکثرشان در پنج ســال اول زندگى تصمیم

 مى گیرند به خط پایان زندگى زناشویى نزدیک شوند. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان به 
عنوان دستگاه باالدستى در رابطه با آخرین وضعیت ثبات 
خانواده هــاى اصفهانى با اعداد و ارقــام توضیح داده که 
در ســال 1400، 27 هزار ازدواج در استان اصفهان ثبت 
شــده که برابر 5 درصد از ازدواج هاى کل کشور است. او 
همچنین گفته در این ســال 11 هزار طالق در اصفهان 

ثبت شده است. 
اگر این ارقام را در کنار نسبت طالق به ازدواج در تهران که 
رقم 53 درصدى و در البرز که عدد 60 درصدى را نشــان 
مى دهد بگذاریم به خوبى پى خواهیم برد که اصفهان رتبه 
سوم کشور را در زمینه طالق به خود اختصاص داده است. 
گرچه از اینکه طى چهار ماه امسال چه اتفاقى در دفاتر ثبت 
ازدواج و طالق در اصفهان افتاده اطالعى در دست نیست 

و هنوز از زبان مسئوالن مربوطه آمارى ارائه نشده است. 
آخرین مقایســه هاى آمارى کشــورى نیز از زبان معاون 
برنامه ریزى و هماهنگى معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهورى اعالم شده، آمارى که مى گوید بیش از 45 درصد 
از ازدواج ها ناموفق است و از سال 1390 تا 1399 طالق 28 

درصد رشد داشته است که سه عامل بى توجهى، بى تعهدى و 
بى احترامى از مهمترین عوامل آن به شمار مى رود.

آمار ها همچنین نشان مى دهد که از هر سه ازدواج در سال 
1400 یک مورد به طالق منجر شده است. مجموع ازدواج 
در تابستان 1400، 134 هزار و 208 مورد بود و محاسبات 
نشان مى دهد که ازدواج در ایران در فاصله 1390 تا 1399 
بیش از 36 درصد کاهش یافته اســت و حدود 80 درصد از 

طالق ها توافقى انجام مى شود. 
عددهایى که نشان مى دهد رشد طالق در سال هاى اخیر 
همیشه شتابان تر از رشد ازدواج ها بوده و این پیشى گرفتن 
اصًال موضوع تازه اى نیســت که تنها براى اصفهان اتفاق 
افتاده باشد، گرچه به غیر از سه استان اول که در این رابطه 
گوى سبقت را از بقیه استان ها ربوده اند، در بقیه استان ها 
هم وضعیت چندان تعریفى ندارد و همواره رشد ازدواج ها 
به نســبت طالق ها کندتر بوده است؛ عددهایى که اکنون 
با فراز و فرودهایشان چهره خانواده ایرانى را در عصر جدید 

ترسیم کرده اند. 
به این ترتیب وقتى پاى طالق وسط آمده 24 درصد طالق ها 
رسیده به مردان 30 تا 34 ســال و زنان 25 تا 29 ساله که 
همه در اوج جوانى اند؛ همه نیروى کار و در ســن فعالیت و 
مشارکت اند اما کسانى که درگیر طالق شده اند، وقتى کانون 
خانوادگى شان سرد شده و ارکانش از هم پاشیده، لقب هاى 
دیگرى به خود گرفته اند و شده اند آسیب دیده، ُمشتى زن و 
مرد مطلقه، زن خودسرپرست یا سرپرست خانواده و جماعتى 
که در آینده نامشان مى شود فرزند طالق با تمام آسیب هایى 

که برایشان متصور است.
به گفته رئیس ســازمان ثبت اسناد کشــور، آنهایى که از 

فروردین تا شهریور امســال براى نشاندن مهر طالق پاى 
شناسنامه هایشان راهى دفترخانه ها شده اند، گفته اند که یا با 
زوجشان تفاهم نداشته اند یا همسرشان معتاد به موادمخدر 
و الکل بوده یا شریک زندگیشان، خانه را ترك کرده است. 
همین موضوع است که تبعات طالق براى فرزندان حاصل 
از چنین ازدواج هایى را سنگین مى کند و اساساً ازدواج هایى 
را که با چشم هاى بسته و بدون آینده نگرى و مالحظه ثبت 

مى شوند، به چالش مى کشد.
در خصوص بیشــترین دالیل طالق در شهر اصفهان پاى 
همین علت ها در میان است و در مجموع بیشترین دالیل 
طالق در اصفهان بــه ترتیب 5 درصــد بى توجهى مرد، 
4درصد بى احترامى، 4درصد پایین بودن آستانه تحمل مرد، 
3/5 درصد بددهنى مردان و 2/5 درصد ضرب وشتم و آزار 
فیزیکى، 4/14 عدم سازگارى مردان، 2 درصد اعتیاد و 2/7 

درصد ناتوانى در مسائل زناشویى بوده است.
با این احوال مى شود گفت که این روزها نبود مهارت ها و 
تصمیم هاى درست براى ازدواج و در کنار آن وضعیت اقتصاد 
نابسامان و پایین آمدن آستانه تحمل و عدم رویکرد و مهارت 
کنترل این وضعیت باعث شده که طالق بتواند مچ زندگى 
مشترك خیلى ها را بخواباند. در کنار این مسئله باز هم موانع 
هستند که باعث شده اند تنها گروه کمى از جوانان حاضر به 
ازدواج  شوند و بنابراین اگر قرار باشد چاره اندیشى شود باید 
هم براى سیر نزولى آمارهاى ازدواج و هم براى سیر صعودى 
آمارهاى طالق فکرى جدى بشود. زیرا اگر بسترهاى درست 
و مناسب ازدواج و تداوم زندگى هاى مشترك مهیا نباشد، هر 
راهکار دیگرى براى باال بردن عددهاى ازدواج مثل کوبیدن 

میخ بر سنگ است و آب در هاون کوبیدن.

به رتبه سوم کشور رسیده ایم

وقتى بخت طالق در اصفهان
 باز مى شود 

زیبایى چهره شهر یا کمبود آب، مسئله این است!
نصف جهــان   نظافت جداول کنــار خیابان ها یکى 
از مواردى اســت که مى تواند به زیباتر شدن شهر 
کمک کند اما حاال این ســئوال پیــش مى آید که 
آیا در ایــن زمینه از افــراد متخصصى اســتفاده

 مى شود که با صرف کمترین میزان آب و با کیفیت 
بهترى بتوانند اقدام به شستشو و نظافت جداول و 

معابر کنند؟
در حال حاضر بــه دلیل وضعیت نامناســب آب، 
شستشــوى این جداول و معابر باید با دقت بیشتر 
و صرف کمترین میزان آب صــورت گیرد و این در 
صورتى است که شهردارى در این زمینه محاسبه 

میزان استفاده از آب را کرده باشد و نسبت به با صرفه 
بودن این موضوع دقت الزم را داشته باشد؛ چرا که 
اگر این اتفاق نیافتد شاهد فاجعه بدترى خواهیم بود 
و با کمبود آب در زمانى که خشکسالى یقه اصفهان 

را گرفته است روبه رو خواهیم شد.
گرچه تمیزى معابر، الیروبى جوى هاى کنار خیابان 
و جدول ها و شستشوى چهره آنها از گرد و غبار از 
وظایف شهردارى به شــمار مى رود اما در کنار این 
مسئله شهردارى هم باید با دقت نظر بیشترى نسبت 
به ایفاى نقش خود برآید تا در کنار نظافت شهر شاهد 

نگرانى براى کمبود آب نباشیم.

عضو شوراى شهر مبارکه 
رئیس شوراى شهرستان شد

نصف جهان   نمایندگان مردم در شهرها و روستاهاى 
شهرستان مبارکه، سید امین موسوى مبارکه، عضو 
شــوراى شــهر مبارکه را به عنوان رئیس شوراى 
شهرســتان، نورا... رحیمى،عضو شــوراى شــهر 
زیباشــهر را به عنوان نایب رئیــس و محمدرضا 
سلمانى از شوراى بخش مرکزى را به عنوان خزانه 

دار انتخاب کردند.

شــایان ذکر است شــوراى اســالمى شهرستان 
مبارکه متشکل از نمایندگان هفت شهر و دو بخش 
«مرکزى» و «گرکن جنوبى» در شــوراهاى شهر 
و روســتا با 9 عضو وظیفه ارائه پیشنهادهاى الزم 
در زمینه توســعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و 
عمرانى شهرستان به دستگاه هاى اجرایى و کمیته 

برنامه ریزى شهرستان را دارد.

نگاه روز

مریم محسنى
 چند نرخــى بودن و عــدم شــفافیت در نرخگذارى 
پارکینگ هاى اصفهان از جمله مشــکالتى است که 

باعث گالیه شهروندان اصفهانى شده است.
این موضوع با توجــه به افزایش تعــداد خودروها در 
کالنشهر اصفهان مســئله اى جدى تلقى مى شود و 
شهردارى اصفهان باید در این زمینه رویکرد یکسانى 

را در دریافت حق الزحمه پارکینگ ها تعیین کند.
برخى از این پارکینگ ها که در دست بخش خصوصى 
و پیمانــکاران اســت اقدام بــه دریافت نــرخ هایى 
مى کنند که با مابقى پارکینگ ها همخوانى نداشــته 

و این موضوع گالیه شــهروندان اصفهانى را در پى 
داشته است. 

شــهروندان اصفهانى مى گویند، مــالك تعیین نرخ 
پارکینگ ها براى شــهروندان مشخص نشده است و 
گاهى هزینه هر ســاعت اجاره پارکینگ هاى بخش 

خصوصى از ده هزار تومان هم فراتر مى رود.
این در حالى است که بارها از سوى مسئوالن شهرى 
تأکید شده که پارکینگ هاى خصوصى اجازه دریافت 
مبلغى خارج از نرخ هاى مصــوب را ندارند و به همین 
خاطر باید نظارت هاى بیشترى در این زمینه صورت 

گیرد.

بن بست نرخگذارى چندگانه پارکینگ ها 

دریا قدرتى پور

باالنس حقوقى 
نصف جهــان  روزنامه «زاینده رود» در شــماره روز 
شنبه 29 مردادماه خود در گزارشى با عنوان «میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان اعالم شد؛ 38 درصد + 
515 هزار تومان؛قول ها بر مدار قرار؟» به باالرفتن 
حقوق بازنشســتگان پرداخته و در بخشــى از این 
گزارش آورده است: «باالخره ابالغ شــد؛ روز بیست 
وهفتم مردادماه، محمد زاهدى وفا، سرپرست وزارت 
کار در جمع بازنشســتگان و در حضور مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعى، مصوبه شــورایعالى کار 
براى افزایش مستمرى بازنشستگان را ابالغ کرد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «زاهدى وفا 
از افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مطابق 

مصوبه شــوراى عالى کار یعنى 38 درصد به اضافه 
مبلغ ثابت 515 هزار و 166تومان خبر داد و گفت: 
افزایش حقوق و احکام اصالح شده بازنشستگان از 
شهریورماه اعمال شــده و افزایش مطابق با سقف 
مصوبه شوراى عالى کار و هیئت مدیره ســازمان 
تأمین اجتماعى به بازنشستگان پرداخت خواهد شد. 
سرپرست وزارت کار گفت :«در زمینه پرداخت حقوق 
افزایش یافته بازنشستگان مشــکل کمبود منابع 
نداریم؛ اما منابع تأمین اجتماعى بیشــتر "تعهدى" 
است و بحث نقد شدن این منابع نیاز به کار و زمان 
داشــت و به همین علت کار با تأخیر انجام شــد تا 

پرداخت ها صورت گیرد.»

1/300/000 مترمربع تملک و آزادسازى در گلپایگان
نصف جهان  شــهردار گلپایگان با اشاره به افزایش 
قابل توجه بودجه شــهر گلپایگان در دو سال اخیر 
گفت: بودجه امسال شهردارى گلپایگان با سرعت 
مطلوبى در حال تحقق است و بودجه مصوب تا پایان 

سال جارى به صورت 100 درصد محقق مى شود.
پیمان شکرزاده همچنین به ارائه 300نوع خدمت 
توسط شهردارى به شــهروندان به صورت روزانه 
اشاره کرد و بیان داشت: روزانه یک میلیون و 829 
هزار مترمربع از معابر شهر نظافت و ماهانه 800 هزار 

کیلوگرم زباله از سطح شهر جمع آورى مى شود.

شهردار گلپایگان با بیان اینکه تعریض بلوار «آیت 
ا...محمدى» و احداث پارك هــاى محله اى هم 
در دســتور کار شــهردارى گلپایگان است، افزود: 
در یکســال گذشــته بیش ازیک میلیــون و 300 
هزار مترمربــع تملک و آزادســازى جهت اجراى

 پروژه هاى خدمات عمومى در شهر به ثمر نشسته 
و آزادسازى خیابان «آیت ا... خوانسارى» حد فاصل 
میدان فردوسى به سمت میدان ولیعصر(عج) تکمیل 
شده است و در صدد آزادسازى سمت دیگر خیابان 

هستیم.

آغاز ساماندهى گلزار شهداى نایین 
نصــف جهــان   شــهردار ناییــن از آغــاز طــرح 
ســاماندهى گلزار شــهداى نایین واقع در آستان 
مقدس امامزاده سلطان ســید على(ع) با اعتبارى 
بالغ بــر 8 میلیارد ریــال با مشــارکت فرماندارى 
و اداره بنیــاد شــهید و امورایثارگــران ناییــن 

خبر داد.
حسن شفیعى در ادامه به کف سازى و سنگ فرش 
بازارچه نو نایین نیز اشاره کرد و افزود: براى اجراى 
این پروژه اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد ریال تخصیص 

یافته است.

زاینــده رود به رغم منازعــات پیچیده اســتانى، مطالبات 
کشاورزان حقابه دار، رقابت بخش هاى مختلف براى استفاده 
از آب، خشکى زاینده رود و تاالب گاوخونى، همچون ارومیه 
در کانون توجهات ملى قرار نداشته است، ولى سابقه تالش ها 
براى احیاى آن دست کمى از دریاچه ارومیه ندارد. اخیراً هم 
صحبت هایى در خصوص ادامه ایــن فعالیت ها (این بار با 
مشارکت وزارت نیرو) مطرح شده است. برنامه هایى که در هر 
یک محوریت با یک سازمان یا ارگان بخصوص متعدد بوده 
ولى نتیجه کما فى السابق خشکى زاینده رود و تاالب، مناقشه 
بر سر آب، فرونشست هاى دهشتناك، تخلیه سکونتگاه هاى 
شهرى و ... بوده است. در این رابطه سجاد انتشارى، مشاور 
پنجمین طرح احیاى زاینده رود با خبرگزارى مهر گفتگو کرده 

که بخش هایى از آن را مى خوانید.

 برنامه هاى احیاى زاینده رود همگى بر روى کاغذ بوده و 
اراده اى براى اجراى آنها وجود نداشته است. این برنامه ها 
عمدتاً تا زمان طراحى پیش رفته است ولى به محض رسیدن 
به نقطه اجرا متوقف شده اســت. همچنین این طرح ها در 

دستور کار مسئولین سیاسى نبوده اســت. به عنوان مثال 
روى میز اســتاندارى تنها طرح هاى انتقــال یا بازگردانى 
آب قرارداشته است. همه مســئولین سیاسى به دنبال حل 
مســأله از طریق اجراى یک طرح یا ســازه بزرگ بوده اند. 
در نتیجه طرح هاى قبلى، به دلیل عدم برخوردارى از یک 
چنین ماهیتى چندان مورد توجه مســئولین سیاسى قرار 
نمى گرفت. نگاه سیاسیون عمدتٌا سازه اى و مهندسى بود. 
البته خوشبختانه در دوره جدید این نگاه تعدیل شده است و 
مسئولین تا حدى متقاعد شده اند که طرح هاى سازه اى به 

تنهایى راهگشا نیست.
 از آذرماه 1400 مجموعه اى تحــت عنوان «قرارگاه 
آب» در استاندارى تعریف شــده و احیاى زاینده رود این 
مجموعه دنبال مى شــود. پنجم اردیبهشت ماه 1401 
طى جلسه اى با تمامى دســتگاه هاى ذیربط در استان، 
برنامه هاى اقدام به صورت رسمى ابالغ گردید و کار به 

صورت رسمى آغاز شد. 
 یکى از بزرگترین مشکالت حوضه زاینده رود، تعارض بین 
ذینفعان است. هم تعارض بین کشاورزى استان اصفهان و 

استان چهارمحال و بختیارى و هم تعارض بین بخش هاى 
مختلف کشاورزى، صنعت، شــرب و محیط زیست داخل 
اســتان اصفهان. قطعًا اولین اقدام براى حل تعارض این 
است که حق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد، به 
همین دلیل یکى از اولین اقدامات در برنامه احیاى زاینده رود 
شفاف سازى حقوق آب است که تا کنون هم پیشرفت نسبتًا 

مناسبى داشته است.
 موضوع حق آبه ها یک موضوع فقهى و قانونى و مبتنى 
بر برخى مواد قانون مدنى و قانون توزیع عادالنه آب است. 
ولى متأسفانه در ســطح وزارت نیرو فهم حقوقى دقیقى 
نسبت به آب وجود ندارد. وزارت نیرو این تفکر را دارد که 
طبق ماده 1 قانون توزیع عادالنه آب متولى آب است و هر 

گونه بخواهد مى تواند آن را توزیع کند.
 منطقاً وقتى یک خانه به چند نفر فروخته شده است، خود 
فروشنده باید جبران خسارت کند. در نتیجه وزارت نیرو که 
مجوز بیش از اندازه صادر کرده اســت ولى در حال حاضر 
امکان تأمین آب ندارد باید این حقوقــى را که ایجاد کرده 

بازخرید کند. 

بزرگ ترین چالش احیاى زاینده رود 
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گوگل مپ داراى بسیارى از ویژگى هاى مفید براى آسان تر 
کردن زندگى روزمره شماست، یکى از آن ها سرعت سنج 
است. گزینه سرعت سنج در صورت تجاوز از سرعت مجاز 
هنگام رانندگى به کاربران هشــدار مى دهد. هنگامى که 
سیستم ناوبرى شما سرعت سنج را فعال کرده باشد، سرعت 
فعلى شــما را در جاده بر روى نقشه ها نشان مى دهد و اگر 
از سرعت مجاز تجاوز کنید، نشانگر سرعت تغییر رنگ مى 
دهد. اگر ویژگى Speed   Limits در منطقه شما در دسترس 
باشد، سرعت سنج در برنامه به شما هشدار مى دهد. برنامه 
گوگل مپ شما این ویژگى را به طور پیش فرض غیرفعال 
کرده است. بنابراین، در اینجا یک راهنماى گام به گام براى 

فعال کردن ویژگى هشــدار محدودیت سرعت آورده شده 
است:1.برنامه گوگل مپ را در گوشى هوشمند خود باز کنید.

روى عکس نمایه حساب Google خود که باید در سمت 
راست باالى صفحه نمایش باشد ضربه بزنید.3.به گزینه 
 Navigation " بروید.4.به سمت پایین به گزینه "setting"

settings " بروید.5.به برگه  Driving options به پایین 

بروید.6.گزینه " Speedometer " را روشن/خاموش کنید.
نکاتى که باید به خاطر بسپارید:ســرعت سنج هاى برنامه 
گوگل مپ فقط براى اهــداف اطالعاتى نمایش داده مى 
شوند. براى تأیید سرعت واقعى رانندگى خود، حتماً سرعت 

سنج ماشین را بررسى کنید.

متا به زودى قابلیتى بســیار کاربردى را به واتســاپ 
اضافه خواهد کــرد. طبق گزارش ردیاب واتســاپ 
WABetaInfo، کاربران نسخه اندروید این اپلیکیش 

به زودى مى توانند شــماره تلفن خود را از مخاطبین 
مخفى کنند.

پیام رسان هاى محبوبى مانند تلگرام، مدت هاست که 
به طور پیش فرض امکان مخفى کردن شماره تلفن 

را ارائه مى دهند.
 پس از ارائه این قابلیت به طور پیش فرض در واتساپ 
غیرفعــال خواهد بــود و کاربران در صــورت تمایل 

مى توانند آن را فعال کنند.
در هنگام پیوســتن به گروه، شــماره تلفن شــما به 

طور خودکار از همــه اعضاى گروه پنهان 
مى شود، اما در صورت تمایل مى توانید 
انتخاب کنید کــه آن را با یک گروه 
خاص به اشــتراك بگذاریــد. این 
قابلیت هنوز عمومى نشــده است 

و در حال توسعه است. 
طبق برخى گزارش ها، این پیام 
رســان، قابلیت مخفى کردن 
شماره تلفن را از طریق برنامه 
بتاى گوگل پلى و در نسخه 

بتاى 2.22.17.23 اندروید منتشر خواهد کرد. تصویرى 
از این ویژگى نیز به اشتراك گذاشته شده است که در 

ادامه مشاهده خواهید کرد.
این اپلیکیشــن همچنین اخیرا قابلیــت دیگرى نیز 
بــراى گروه هــاى واتســاپ منتشــر کرده اســت.

 این ویژگــى به مدیر گــروه این امــکان را مى دهد 
تــا پیام هــاى گــروه را بــراى همه اعضــا حذف
 کنــد. ایــن قابلیــت اکنــون در نســخه بتــاى

 2.22.17.12 اندروید واتساپ در دسترس قرار گرفته 
است.

 اکنون مدیران گروه هاى واتساپ با استفاده از گزینه 
Delete for everyone یــا «حــذف 

براى همــه» به 
ایــن قابلیــت 
دسترسى دارند 
و پس از حذف 
پیــام توســط 
همــه  مدیــر، 
کاربــران متوجه 
خواهند شد که پیام 
مورد نظر توســط او 

حذف شده است.

طبق تحقیقات دانشــمندان، استفاده از گوشى در شب 
باعث کاهش کیفیت خواب مى شود.

پیمایش در شــبکه هاى اجتماعى، چک کردن ایمیل، 
یافتن آخرین اخبار و بازى کردن، همگى از ویژگى هایى 
هستند که دارندگان گوشى هاى هوشمند از آن استفاده 
مى کنند. با این حال، اگرمراقب اســتفاده از گوشــى 
هوشمند خود نباشید ممکن است به آن اعتیاد پیدا کنید 

و تلفن را همیشه در دست خود نگه دارید.
 طبق داده هاى منتشر شده توســط Asurion در سال 
2019، نیمــى از آمریکایى ها گفتند که گوشــى هاى 

هوشمندشان به آن ها کمک مى کند تا تعادل بهترى 
در کار و زندگى داشته باشند. 

اما کارشناســان توصیه مى کنند که کاربران نباید 
همیشه از گوشى هاى هوشمند استفاده کنند. 

به گفته دانشمندان، استفاده از تلفن در شب ممکن 
اســت ســالمت افراد را به خطر 

بیانــدازد. خاموش کردن برخى 
از ویژگى هاى تلفن همراه در 

شــب باعث بهبود عملکرد 
مغز و بدن مى شود.

گوشــى هاى همراه، 
داراى طول موج نور 

آبى هستند که توسط منابع نور مصنوعى در این دستگاه 
تولید مى شوند. آزمایش ها نشان مى دهد که قرار گرفتن 
در معرض نور آبى، به ویژه قبل از خــواب مى تواند بر 

کیفیت آن تأثیر بگذارد. 
طبق گفته بنیاد خواب، نور آبى ترشح مالتونین، هورمون 
مسئول ایجاد احساس خواب آلودگى را مختل مى کند. 
این هورمون براى ما که در طول روز فعال هستیم مفید 

است.
پس از غروب خورشــید، نور آبى ریتم شــبانه روزى 
طبیعى بدن را به هــم مى زند و منجر 
به مشکالت سالمتى مانند چاقى، 
ســرطان، بیمارى قلبى و دیابت 

مى شود. 
همچنین نور هاى آبى ممکن است 
بینایى شــما را به خطر بیندازند. 
مطالعات نشان داده اند که از بین 
تمام نور هاى موجود در طیف، 
نور آبى بیشــترین انرژى را 
حمل مى کند و اگــر افراد 
بیش از حــد در معرض نور 
قرار بگیرند چشمشان دچار 

آسیب مى شود.

تنها در چند مرحله ســاده، مى تــوان از به خطر افتادن 
حساب کاربرى اینستاگرام محافظت کرد. این قابلیت 
در هر دو برنامه موبایل و نســخه دسکتاپ اینستاگرام 
وجود دارد. در این مطلب نحوه انجام این کار را به شما 

آموزش مى دهیم.

الگین اکتیویتى اینستاگرام چیست؟
الگین اکتیویتى راهى براى شناسایى تمام دستگاه هایى 
است که در گذشته براى ورود به حساب اینستاگرام شما 
مورد استفاده قرار گرفته اند. این قابلیت تاریخچه ورود 
به حساب اینستاگرام شــما را ثبت کرده و یک گزینه 
نیز براى خروج از فعالیت هاى مشکوك ارائه مى دهد. 
براى اطمینان از حداکثر ایمنى در برابر هک حســاب 
اینستاگرام، همیشه مى توانید فعالیت ورود به سیستم را 
بررسى کنید و هرگونه دسترسى ناشناخته را مستقیماً از 

تلفن همراه خود لغو کنید.

نحوه حذف الگین اکتیویتى از طریق تلفن 
همراه

1- ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام را روى گوشى هوشمند 
خود باز کنید.2- روى تب نمایه خود در گوشــه پایین 

سمت راست ضربه بزنید.3- حال منوى همبرگر (سه 
خط) را در گوشه باال ســمت راست انتخاب کنید.4- از 
این منو، گزینه Settings را انتخاب کنید.5- در مرحله 
بعد، گزینه Security را انتخاب کنید و سپس بر روى 
گزینه Login Activity ضربه بزنید.6- در این قسمت 
مى توانید تمام دستگاه هایى که با آن ها وارد حسابتان 
شــده اید را به همراه تاریخ و مکان تقریبى مشــاهده 
کنید. براى دسترسى سریعتر به این قسمت مى توانید 
 Settings با استفاده از نوار جستجوى موجود در باالى
آن را جستجو کنید.7- براى خروج یا حذف دسترسى به 
حساب از این دســتگاه ها، دکمه 3 نقطه مربوط به هر 

دستگاه را انتخاب کرده Log out را بزنید.

نحوه بررســى الگین 
اکتیویتــى اینســتاگرام در 

نسخه دسکتاپ
کاربران اینستاگرام مى توانند الگین 

اکتیویتى را از طریق نســخه دســکتاپ 
اینستاگرام نیز بررســى کنند. این قابلیت زمانى مفید 
خواهد بود که گوشى گم یا دزدیده شود. در چنین مواقعى 
صاحب حساب باید پیش از اینکه شخصى سعى کند به 

اکانت اینستاگرام او دسترسى پیدا کند، فورا الگین هاى 
موجود را لغو کند.

1- از طریق دسکتاپ وارد instagram.com و سپس 
حساب کاربرى خود شوید.2- سپس روى تب پروفایل 
در گوشه باال سمت راست کلیک کنید.3- در منوى باز 
 Login را انتخاب کنید.4- از این قست Settings شده
Activity را انتخاب کنید.5- در این قسمت مى توانید 

تمام دســتگاه هایى که با آن ها وارد حســاب کاربرى 
اینستاگرامتان شده اید را به همراه تاریخ و مکان تقریبى 
مشــاهده کنید.6- با ضربه زدن بر روى پیکان رو به 
پایین دستگاهى را که مى خواهید از حسابتان خارج کنید 

انتخاب کنید.7- سپس بر روى Logout ضربه بزنید.

شرکت شیائومى رویداد بزرگى را در چین برگزار کرد. 
این شرکت سال گذشــته از گوشى هوشمند شیائومى 
میکس فولد به عنوان اولین گوشى هوشمند تاشو این 

شرکت رونمایى کرد. 
 به تازگى وب ســایت Weibo پوسترى از این دستگاه 
منتشر کرده اســت که طراحى بدنه پشــتى گوشى را 
نشــان مى دهد. در همان زمان نیز یکى از کاربران این 
وب سایت مشخصات کلیدى این دســتگاه را منتشر 

کرده است.
پوستر منتشر شــده نشــان مى دهد که طراحى عقب 
شــیائومى میکس فولد 2 با مدل قبلى متفاوت است. 
این دستگاه یک واحد دوربین سه گانه طراحى شده با 
همکارى الیکا و یک فالش LED را در خود جاى داده 
است. به نظر مى رسد در لبه سمت راست دستگاه کنترل 
کننده صدا و دکمه پاور مجهز به اسکنر اثر انگشت قرار 

گرفته باشد.

مشــخصات شــیائومى میکس فول 2 
(شایعه شده)

این دســتگاه به یک صفحــه نمایــش 6.56 اینچى
 AMOLED E۵ سامســونگ با رزولوشن فول اچ دى 

پالس و نرخ رفرش 120 هرتز مجهز شــده است. در 
قسمت داخلى نیز یک پنل OLED Eco۲ تاشو 8.02 
اینچى با رزولوشــن 2,۵K، نرخ تازه سازى 120 هرتز، 
UTG (شیشه فوق العاده نازك) و دوربین زیر نمایشگر 

قرار دارد.
یچ اطالعاتى در خصوص دوربین جلوى این دســتگاه 
ارائه نشده است. پنل پشتى این دستگاه به یک دوربین 
سه گانه متشکل از یک دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى 
Sony IMX۷۶۶، یک دوربین 13 مگاپیکســلى فوق 

عریض و یک دوربین تله فوتو 8 مگاپیکســلى با زوم 
اپتیکال 2 برابر مجهز شده است. این دستگاه 

با سیستم عامل اندروید 12 و رابط کاربرى
 MIUI 13 ارائه مى شود. شیائومى میکس 

فولد 2 از یک باتــرى 4500 میلى آمپر ســاعتى با 
پشتیبانى از شارژ سریع 67 واتى تغذیه 

مى شود.
مشــخص نیســت که آیا این 

دستگاه از شارژ بى سیم پشتیبانى 
مى کند یا خیر. تراشــه پرچمدار اسنپدراگون 

8 پالس نسل 1 انرژى این گوشى هوشمند را تامین 
خواهد کرد. پیش از این، این دســتگاه در وب ســایت 

TENAA در انــواع مختلــف 12 گیگابایت رم + 512 

گیگابایت فضاى ذخیره سازى و 12 گیگابایت رم + 1 
ترابایت فضاى ذخیره سازى دیده شده بود. این گوشى 
هوشــمند در حالت باز 5.4 میلى متر و در حالت تاشده 
11.2 میلى متر ضخامــت دارد و 
وزن آن حدود 262 گرم 

است.

 iOS 16 تغییرات
به کدام آیفون 
قدیمى عمر دوباره 
مى بخشد؟

دومین گوشى تاشو شیائومى معرفى شدچگونه از حساب اینستاگرام خود در دستگاه هاى دیگر خارج شویم؟

نحوه فعال کردن هشدار محدودیت سرعت
 در گوگل مپ

کاربران واتساپ به زودى مى توانند 
شماره تلفن خود را مخفى کنند

چرا باید گوشى همراه را در شب 
خاموش کنیم؟

 تغییرات iOS 16  قدم بزرگى براى طرفداران آیفون و پیروزى بزرگتر براى 
دشمنان قسم خورده اپل است. گروه اول سال ها از یک سرى امکانات کامال 
ســاده و پیش پا افتاده محروم بودند و گــروه دوم بابت همین 
مسئله آن ها را تحقیر مى کردند. شاید باور نکنید، اما یکى از 
مهمترین تغییرات iOS 16   امکان شخصى سازى صفحه 
قفل آیفون است تا کاربران بتوانند امکاناتى مثل اضافه 
کردن ویجت و حتى تغییر تصویر الك اسکرین را 

در اختیار داشته باشند!
زمان عرضه iOS 16طبق رســم و رســوم 
معمول، با رونمایى از آیفون 14 یعنى پاییز 
امسال مصادف اســت و اپل قول داده 
مانند سال هاى گذشته امکان نصب 
و استفاده از iOS 16   را در بخش 
قابل توجهــى از آیفون هــاى 
قدیمــى فراهم کنــد. پس 
اگر قصــد خرید یک آیفون 
دست دوم یا قدیمى را دارید، 
این نوشته مى تواند مانند 
نور یک فانــوس در دل 

تاریکى شب عمل کند.

6 تغییراتiOS16  قدم بزرگى براى طرفداران آیفون و پیروزى بزرگتر
دشمنان قسم خورده اپل است. گروه اول سال ها از یک سرى امکاناتک
ســاده و پیش پا افتاده محروم بودند و گــروه دوم بابت ه
مسئله آن ها را تحقیر مى کردند. شاید باور نکنید، اما یک
6مهمترینتغییرات iOS16   امکان شخصى سازى ص
قفل آیفون است تا کاربران بتوانند امکاناتى مثل اض
کردن ویجت و حتى تغییر تصویر الك اسکر

در اختیار داشته باشند!
iOSطبق رســم و رس 16 6زمان عرضه
4معمول، با رونمایى از آیفون14 یعنى
امسال مصادف اســت و اپل قول
ن مانند سال هاى گذشته امکان

iOS   را در بخ 6و استفاده از 16
آیفون هـ قابل توجهــى از
قدیمــى فراهم کنــد.
اگر قصــد خرید یک آی
دست دوم یا قدیمى را د
این نوشته مىتواند
نور یک فانــوس د
تاریکى شب عمل ک

اپل مى گوید iOS ۱۶  روى آیفون هشــت و آیفون هشت پالس نصب 
مى شود. هر دو گوشى در 31 شهریور ســال 1396 معرفى شده اند یعنى 
تقریبا پنج سال از عمر آیفون هشت و آیفون هشت پالس مى گذرد. آیفون 
هشت با یک دوربین 12 مگاپیکسل کار مى کند و به نمایشگر 4.7 اینچى 
مجهز است. در دو نسخه 64 گیگابایتى و 256 گیگابایتى عرضه شده و از 
دو گیگابایت حافظه موقت برخوردار است. در بازار دست دوم ها مى توان آن 
را با رنگ هاى نقره اى، خاکسترى و طالیى پیدا کرد. آیفون هشت پالس با 
دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل کار مى کند و به نمایشگر 5.5 اینچى مجهز 
است. برایش سه گیگابایت حافظه موقت در نظر گرفته اند و در دو نسخه 64 
یا 256 گیگابایتى در بازار دست دوم ها پیدا مى شود. آیفون هشت و آیفون 
هشت پالس آخرین گوشى هاى ساخته شده توسط اپل با دکمه فیزیکى 

Home هستند که حسگر اثرانگشت را در خود مخفى کرده است.

قیمت: آیفون هشت کارکرده نســبتا تمیز را با حافظه 64 گیگابایتى در 
حال حاضر مى توان حدود هشت تا 9 میلیون تومان خریدارى کرد. قیمت 
آیفون هشت پالس کارکرده تمیز با حافظه 64 گیگابایت، حداقل 9 میلیون 
تومان است. قیمت آیفون هشــت پالس کارکرده با فضاى ذخیره سازى 

256 گیگابایت ممکن است به حدود 12 میلیون و 500 هزار تومان برسد.

کرده و آیفون 11 را در عالوه بر رنگ هاى مرسوم با رنگ سبز، زرد، بنفش دوربین سه گانه خود شناخته مى شوند. اپل براى اولین بار سنت شکنى 11 دوربین دوگانه 12 مگاپیکسلى دارند و آیفون 11 پرو و پرومکس با و ابعاد صفحه نمایش آیفون 11 پرومکس به 6.5 اینچ مى رسد. آیفون اینچى مجهز اســت، آیفون 11 پرو با نمایشگر 5.8 اینچى عرضه شده و ویژگى هاى مختلف به نمایش گذاشــت. آیفون 11 به نمایشگر 6.1 که اپل براى اولین بار آیفون جدید خود را در قالب ســه دستگاه با ابعاد نسخه جدید ارتقا دهند. آیفون 11 در پاییز سال 1398 عرضه شد. سالى که صاحب آیفون 11 هستند مى توانند سیستم عامل گوشى خود را به زمان عرضه iOS 16   شهریور امسال خواهد بود. در این روز آن هایى 
ذخیره سازى تقریبا 26 تا 28 میلیون تومان مى فروشند.است. آیفون 11 پرومکس نو را هم بسته به میزان فضا و گنجایش حافظه میلیون تومان مى رسد. قیمت آیفون 11 پرو آکبند حدود 24 میلیون تومان که قیمت آیفون 11 کارکرده با همین میزان فضاى ذخیره سازى به 17 نمونه 128 گیگابایتى باید حدود 22 میلیون تومان پول بدهید در حالى قیمت: آیفون 11 آکبند را هنوز مى توان در بــازار پیدا کرد. براى یک و قرمز به بازار فرستاده است.

اپل مى گویدiOS 16  روى آیفون 10 یا همان iPhone X نصب مى شود. 
عرضه آیفون 10 در دوازدهمین روز آبان سال 1396 آغاز شده و در آن 
زمان براى خودش کلى سروصدا کرد. آیفون 10 با گذشت پنج سال هنوز 
یک موبایل زیبا و کامال منطبق با مد روز است. نمایشگر 5.8 اینچى آن 
به شکل تمام صفحه و با حذف حاشیه هاى اضافى طراحى شده است. 
مقدار حافظه موقت موجود روى آیفون 10 سه گیگابایت است و کاربران 
براى ذخیره عکس و فیلم یا نصب اپلیکیشن و بازى حداقل 64 گیگابایت 
و حداکثر 256 گیگابایت فضا در اختیار خواهند داشــت. دوربین آیفون 
10 دوگانه است و از دو حسگر 12 مگاپیکسل تشکیل شده. آیفون 10 
کارکرده را مى توان در دو رنگ خاکسترى و نقره اى خریدارى کرد. آیفون 
10 اولین گوشى اپل است که حسگر اثرانگشت در آن حذف شده و جاى 

خود را به Face ID داده مى دهد.
قیمت: آیفون 10 کارکرده بســته به میزان کارکرد، سالمت باترى، 
انصاف فروشنده قیمت متفاوتى پیدا مى کند. یک نمونه کارکرده تمیز 
با حافظه 64 گیگابایت را ممکن است 12 تا 13 میلیون تومان بفروشند. 
نمونه هاى کارکرده آیفون 10 با فضاى ذخیره سازى 256 گیگابایت هم 

بین 13 تا 14 میلیون تومان قیمت دارد.

گیگابایت تقریبا 34 میلیون تومان است.50 میلیون تومان پیدا کنید. قیمت آیفون 12 پرومکس کارکرده با حافظه 256 بعید است آیفون 12 پرومکس را با قیمتى کمتر از 36 میلیون تومان و بیشتر از براى آیفون 12 پرو مجاز هستید حدود 30 میلیون تومان پول خرج کنید، اما 64 و 128 در حالت منصفانه به ترتیب 24 میلیون و 27 میلیون تومان اســت. ممکن است آن را تا 28 میلیون تومان قیمت دهند. قیمت آیفون 12 با حافظه قیمت: آیفون 12 مینى نو در حال حاضر کمیاب است؛ بنابراین فروشنده ها در رنگ هاى مشکى، سفید، قرمز، سبز و آبى عرضه شده اند.نوك مدادى، طالیى و آبى سفارش داد در حالى که آیفون 12 مینى و آیفون 12 است. آیفون 12 پرو و آیفون 12 پرومکس را مى توان در چهار رنگ نقره اى، حافظه موقت و باترى ســه هزار و 687 میلى آمپر ســاعتى روانه میدان شده از گوشى هاى اپل به حساب مى آید و با نمایشگر 6.7 اینچى، شش گیگابایت شش گیگابایت حافظه موقت مجهز است. آیفون 12 پرومکس غول این سرى آیفون 12 پرو عالوه بر نمایشگر 6.1 اینچى، به سه حسگر 12 مگاپیکسلى و دارد. آیفون 12 تقریبا همین است، اما اندازه نمایشگر آن به 6.1 اینچ مى رسد. نمایشگر 5.4 اینچى، دو دوربین 12 مگاپیکسل و چهار گیگابایت حافظه موقت نمایش درآمد و از آن روز تا حاال همین روال ادامه داشته است. آیفون 12 مینى نام هاى آیفون 12، آیفون 12 مینى، ایفــون 12 پرو و آیفون 12 پرومکس به آیفون 12 پاییز 1399 عرضه شــد. در مراســم رونمایى اپل چهار گوشى با 

آیفون Xs و آیفــون Xs مکس در ابتداى پاییز ســال 1397 به عنوان 
نسخه هاى ارتقا یافته آیفون 10 معرفى شده اند. آیفون Xs به نمایشگر 
5.8 اینچى مجهز است، دو دوربین 12 مگاپیکسلى دارد و در سه نسخه 
64، 256 و 512 گیگابایتى با رنگ هاى خاکســترى، نقره اى و طالیى 
عرضه شده است. آیفون Xs و آیفون Xs مکس اولین گوشى هاى اپل 
با حافظه چهار گیگابایت هستند. مشخصات آیفون Xs مکس دقیقا با 
برادرش شباهت دارد، اما اندازه نمایشــگر در آن به 6.5 اینچ ارتقا پیدا 

کرده است.
قیمت: قیمت آیفون Xs کارکرده با توجه بــه ظرفیت حافظه تعیین 
مى شــود. یک مدل 64 گیگابایتى را باید حدود 12 میلیون و 500 هزار 
تومان بخرید. قیمت آیفون Xs با حافظه 256 گیگابایت در حالت منصفانه 
13 میلیون و 500 هزار تومان اســت و براى آیفون Xs با حافظه 512 
گیگابایت به شرط سالمت باترى و تمیزى زیاد ظاهر، اجازه دارید حدود 
14 میلیون و 500 هزار تومان پول خرج کنید. قیمت آیفون Xs مکس 
کارکرده با حافظه 256 گیگابایت را حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان در 
نظر بگیرید و براى خرید آیفون Xs مکس کارکرده با حافظه ذخیره سازى 

512 گیگابایت بیشتر از 16 میلیون و 850 هزار تومان پول خرج نکنید.

خریدارى کرد. آیفون SE مدل 2022 نو را هم بین 16 تا 18 میلیون است. نمونه آکبند این گوشى را مى توان بین 11 تا 14 میلیون تومان قیمت: آیفون SE مدل 2020 کارکرده حدود 10 میلیون تومان گوشى ها را به عنوان موبایل ارزان اپل مى شناسند.را به چهار گیگابایت حافظه موقت مجهز کرده اند. در تمام دنیا این مدل 2020 با سه گیگابایت حافظه موقت عرضه شده و مدل 2022 نمایشگر 4.7 اینچى هم در هر دو گوشى مشترك است. با این حال عکس هاى سلفى را با حســگر هفت مگاپیکسلى ثبت مى کنند و مدل 2022 جاى خود را به فناورى شارژسریع  20 وات داده است. دارید. فناورى شارژسریع 18 واتى آیفون SE مدل 2020 در نسخه 12 مگاپیکسلى، تنها چیزى اســت که در بخش عکاسى پیش رو مدل 2020 همین ظاهر را دارد با سخت افزار ضعیف تر. یک حسگر سروشکل ظاهرى آیفون هشــت را به ارث برده است. آیفون SE مجهز اســت و با چهار گیگابایت حافظه موقــت کار مى کند، اما عرضه شد. اگرچه به پردازنده نسبتا جدید A۱۵ و فناورى شارژسریع آیفون SE جدید با نام iPhone SE 2022 اســفند ســال 1400 
تومان مى فروشند.

قیمت iPhone Xs و
 iPhone Xs Max کارکرده

قیمت آیفون هشت قیمت آیفون 10 کارکرده
و آیفون هشت پالس کارکرده

قیمت آیفون 11 کارکرده و نو
قیمت آیفون SE مدل 

2020 و 2022

قیمت آیفون 12 نو و کارکرده
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4هوشــمند در حالت باز 5.4 میلى متر و در حالت تاشده 
11.2 میلى متر ضخامــت دارد و 
آن حدود 262 گرم 2ووووزن

است.
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براى پیشگیرى از تشــکیل لخته و بروز ترومبوز که 
براى سالمتى بسیار خطرناك اســت، باید در تغذیه 
دقت کنید و مواد غذایى مفیدى که کلسترول را کنترل 

و جریان خون را روان مى کنند استفاده کنید.
ترومبوز و آمبولى به معناى انسداد عروق خونى است 
که مى تواند منجر به مرگ فرد شود. ترومبوز به معناى 
لخته شدن خون در قسمتى از ورید ها یا سیاهرگ ها 
است و آمبولى زمانى رخ مى دهد که این لخته از جاى 
خود کنده شــده و به حرکت درمى آید و وارد جریان 

خون مى شود.
براى پیشگیرى از تشــکیل لخته و بروز ترومبوز که 
براى سالمتى بسیار خطرناك اســت، باید در خورد 
و خوراکتان دقــت کنید و مواد غذایــى مفیدى که 
کلســترول را کنترل و جریان خون را روان مى کنند 
استفاده کنید. اگر سابقه خانوادگى ترومبوز و آمبولى 
دارید الزم است که بیشتر مراقب سالمتى تان باشید. 
به این ترتیب که باید تغییراتى در عادت هاى خود داده 
و تغذیه سالم و مناسبى داشــته باشید. در این مطلب 
شــما را با علل و عوامل بروز ترومبوز و آمبولى آشنا 
کرده و مواد غذایى مناســب براى پیشگیرى از آن را 

ارائه مى دهیم.

علل و عوامل بروز ترومبوز و آمبولى
واقعیت این است که یک علت واحد و دقیق براى بروز 
لخته هاى خونى وجود ندارد. در واقع ترومبوز و آمبولى 
نتیجه عوامل متعددى است و متأسفانه هیچ کس از 
آن در امان نیست. باید بدانید که این لخته ها نتیجه 
شیوه زندگى نادرست، ژنتیک و همچنین بیمارى هاى 

متعدد است.
به طور کلى عوامل زیر جزو علل اصلى بروز لخته هاى 

خونى است:.
-کلســترول و تــرى گلیســیرید بــاالى خون.-

نشســتن هاى طوالنى مدت.-مصــرف دارو هاى 
ضدباردارى یا هورمون هاى استروژن بخصوص در 
بین زنان ســیگارى.-انجام برخى اعمال جراحى.-

حاملگى.-چاقى مفرط.-ابتال به مشــکالت قلبى یا 
ریوى.-داشتن سابقه خانوادگى لختگى خون

همان طور که مشاهده کردید برخى از عوامل اشاره 
شــده اجتناب ناپذیر هســتند. 

البته توجه داشته باشید این 
بدین معنى نیســت 

که اگر کسى 
باردار شده و 
کلسترول  یا 

خــون باالیى 
داشته باشد الزامًا 

دچار لخته هاى خونى 
مى شــود. اما موارد ذکر شده 

جزو علل احتمالى بروز ترومبوز و 
آمبولى به شمار مى روند.

مواد غذایى مناســب 
براى پیشگیرى از ترومبوز و 

آمبولى
لیموترش

ما همیشــه در خصوص فواید بى شــمار لیموترش 
صحبت کرده ایم. بدون شک مى دانید که لیموترش 
بــراى تقویت دســتگاه ایمنى بدن، دفع ســموم و 
همچنین مقابله با رادیکال هاى آزاد بسیار مؤثر است.

بهتر اســت بدانید که این ماده غذایــى ترش براى 
بهبود جریان خــون نیز فوق العــاده عمل مى کند. 
نتایج پژوهشــى که محققان ژاپنى انجــام داده اند 
مشــخص کرده اســت که مصرف لیموترش و در 
کنار آن پیــاده روى روزانــه باعث بهبــود جریان 
خــون مى شــود؛ بنابرایــن اگــر مى خواهیــد از
 مشکل لخته خون و عوارض ناشــى از آن در امان 
باشید بشتابید و هیچ روزى را بدون مصرف لیموترش 

سپرى نکنید.
توصیه مى کنیم یک عدد لیموترش را در یک 
لیوان آب چکانده و میل کنید. 
همچنیــن مى توانیــد 
ســاالدهایتان را بــا 
مصرف  لیموتــرش 

کنید.

روغن 
زیتون

روغن زیتون بکر یک هدیه 
واقعى از دل طبیعت اســت که 
منبع فوق العاده اســید هاى چرب 
امگا 9 محســوب مى شــود. نتایج بررسى هاى 
محققان اسپانیایى انجام داده اند نشان داده است که 
این روغن گیاهى براى کاهش کلسترول بد خون مؤثر 
عمل مى کند.مصرف روغن زیتون رگ هاى خونى را 
نرم نگه مى دارد و خطر بروز پالك هاى مسدودکننده 
عروق کاهش پیدا مى کند. حتمًا مى دانید که تجمع 
پالك ها باعث بسته شدن عروق خونى شده و خطر 

بروز ترومبوز را افزایش مى دهند.

آووکادو
صرف منظم و متعــادل آووکادو نه تنها باعث چاقى 
نمى شود بلکه به اندازه و حتى بیشتر از روغن زیتون 
براى سالمت رگ ها مفید اســت. شما مى توانید هر 
هفته سه مرتبه نصف آووکادو را به همراه صبحانه تان 
میل کنید. در این صورت بدنتان ممنون شما خواهد 

بود.

یک حبه سیر در روز
نتایج پژوهشى که در دانشــگاه ایالت واشنگتن در 
آمریکا انجام شده است نشــان مى دهد که مصرف 
روزانه حداقل یک حبه سیر براى بدن و عروق خونى 
مفید است و ســیر خواص ضدباکتریایى فوق العاده 
دارد. در واقع سیر سرشار از آلیسین است که یک آنزیم 
درمانى بوده و براى سالمت قلب و عروق و همچنین 
دستگاه ایمنى بدن مفید اســت. این ماده غذایى در 
عین حال خاصیت ضدانعقــادى خون دارد؛ بنابراین 

بهتر است از مصرف سیر غافل نشوید.

آرتیشو
مصرف آرتیشوى پخته شده با مقدارى کمى سرکه، 
روغن زیتون و لیموترش یک انتخاب فوق العاده براى 
ســالمت عروق خونى و در امان ماندن از ترومبوز و 
آمبولى است. در واقع نتایج پژوهشى که در دانشگاه 
پاویاى ایتالیا انجام شده است نشان مى دهد که آرتیشو 
یکى از بهترین ســبزیجات براى پیشگیرى از بروز 

ترومبوز و آمبولى است.

کرفس
نتایج پژوهشــى که در دانشــگاه علوم پزشــکى 
جندى شاپور اهواز انجام شده است نشان مى دهد که 
کرفس یک ماده غذایى سرشار از آنتى اکسیدان ها، 
ویتامین ها و ترکیبات مغذى است که باعث کنترل 

فشارخون مى شوند.
 اگر به طور منظم کرفس را به صورت معمولى یا آب 
کرفس میل کنید رگ هایتان نرم، انعطاف پذیر و باز به 
همراه کمترین میزان پالك هاى آترواســکلروتیک 

باقى مى مانند.

آب زغال اخته
در میان مواد غذایى طبیعى، زغال اخته بدون شک 
جایگاه بســیار مهمى در بهبود جریان خون به خود 
 Southern اختصاص داده است. نتایج پژوهشى که
Medical University چین انجام شده است نشان 

مى دهد که این میوه باعث روان شدن جریان خون 
مى شــود، چون خاصیت ضدانعقادى دارد؛ بنابراین 
توصیه مى شود که از مصرف زغال اخته غافل نشوید. 
مى توانید این میوه را به صورت آبمیوه، میوه خشک و 

به صورت 
نیســت- میــل یــخ زده- در فصلى کــه موجود 

کنید.

هویج
به نظر مى آید کســى را پیدا نکنید که هویج دوست 
نداشته باشد. این نارنجى پوش شــیرین، خوشمزه 
و پرخاصیت تقریبًا با اکثر ســبزیجات جور هست و 
به راحتى مى توان آن را مصــرف کرد. باید بدانید که 
هویج به پیشــگیرى از بروز ترومبوز و آمبولى کمک 

زیادى مى کند.
نتایج پژوهشى که در دانشــگاه فدرال ریو دو ژانیرو 
برزیل انجام شــده است نشــان مى دهد که هویج 
منبع باورنکردنى بتاکاروتن اســت و این ترکیب به 
کاهش خطر بروز سکته قلبى و متعادل کردن میزان 
کلســترول خون کمک مى کنــد؛ بنابراین توصیه 
مى کنیم که از این پس مصرف هویج را افزایش داده 

و از خواص بى شمار آن بهره مند شوید.

سندروم پاى بى قرار یک اختالل سیستم عصبى است که سبب مى شود بیمار تمایل بسیار 
شدیدى را براى تکان دادن پا هاى خود احساس کند. این بیمارى به عنوان بیمارى ویلیس 
اکبوم نیز شناخته مى شود. سندرم پاى بى قرار را یک اختالل خواب مى دانند، زیرا معموال 

زمانى که در حال استراحت هستید رخ مى دهد یا تشدید مى شود.
در این شرایط ممکن است براى خوابیدن یا نشستن به مدت طوالنى (براى مثال در تئاتر 
یا ماشین) مشکل داشته باشید. در صورت عدم درمان، این بیمارى مى تواند تشدید شود. 
همچنین با گذشت زمان، کمبود خواب مى تواند مشکالتى را در محل کار یا خانه براى 

شما ایجاد کند.

عالئم سندروم پاى بى قرار
رایج ترین عالمت ســندروم پاى بى قرار، حرکت مداوم پا خصوصا بعد از درازکشیدن یا 

نشستن است. سایر عالئم این اختالل عبارت اند از:
1- تســکین این وضعیت بعد از حرکت: ســندروم پاى بیقرار معموال بعد از 
حرکت دادن ناحیه مربوطه (همچون کشش، آهسته تکان دادن پاها، قدم زدن یا راه رفتن) 

کاهش پیدا مى کند.
2- تشدید عالئم هنگام غروب: عالئم معموال هنگام غروب یا شب رخ مى دهند.

3- انقباض ناگهانى عضله پا در شب: RLS ممکن است با اختالل رایج ترى به 
نام اختالل حرکت دوره اى اندام (PLMD) مرتبط باشد که باعث مى شود در طول شب و 

هنگامى که خواب هستید، پاهایتان تکان بخورند و لگد بزنند.
4- اختالل خواب: از آنجا که فرد براى تسکین وضعیت اذیت کننده اى که احساس 
مى کند، مدام پاهایش را تکان مى دهد، مدت بیشترى طول مى کشد تا بتواند به خواب 

برود. گاهى اوقات خواب ماندن نیز ممکن است براى این افراد دشوار باشد.
افراد معموال عالئم RLS را به عنوان احساســات ناخوشایند و قوى اى در پا ها توصیف 
مى کنند. این وضعیت معموال در هر دو طرف بدن اتفاق مى افتد، اما گاهى فقط یک سمت 
بدن تحت تاثیر قرار مى گیرد. اگرچه به ندرت، اما گاهى این وضعیت دست ها را نیز تحت 

تاثیر قرار مى دهد. اغلب بیماران این احساس را به این صورت توصیف کرده اند:
خارش-احساس تپیدن و تیر کشیدن عضو همراه با درد-احساس کشیده شدن عضله.

گاهى اوقات توصیف این که این وضعیت سبب بروز چه حاالتى مى شود دشوار است. اما 
بهتر است بدانید که افراد مبتال به پاى بى قرار اغلب این وضعیت را به عنوان گرفتگى یا 

بى حسى عضالنى توصیف نمى کنند.
به طور کلى نوسان در شدت عالئم رایج است. گاهى اوقات، عالئم براى یک دوره زمانى 

ناپدید مى شوند و سپس دوباره عود مى کنند.

سرطان روده یکى از شایع ترین انواع سرطان است 
و در ســال هاى اخیر موارد ابتال به آن به خصوص 
در میان جوانان در بســیارى از کشــورها افزایش 

چشمگیرى پیدا کرده است.
در ادامه به نقل از سایت تخصصى "مایو کلینیک" 
به برخى از شایع ترین عالئم این نوع سرطان اشاره 

شده است:
* وجود خــون در مدفوع بدون علــت خاص* تغییر 
در شــکل طبیعى و عادت هاى معمول اجابت مزاج* 
احساس درد در ناحیه تحتانى شکم یا احساس نفخ و 
فشار* کاهش وزن* احساس کامل خالى نشدن روده 
بعد از اجابت مزاج* خستگى و سرگیجه بیش از معمول.

داشتن این عالئم حتماً به معنى ابتال به سرطان روده 
نیست اما توصیه مى شــود با دیدن این نشانه ها به 

پزشک مراجعه کنید. 

کدام موادغذایى از لخته شدن خون جلـــــــوگیرى مى کنند!
وکادو

ل آووکادو نه تنها باعث چاقى 
ه و حتى بیشتر از روغن زیتون 
مفید اســت. شما مى توانید هر 
ووکادو را به همراه صبحانه تان 
ممنون شما خواهد  رت بدنتان

سیر در روز
 دانشــگاه ایالت واشنگتن در 
ت نشــان مى دهد که مصرف 

کرفس
نتایج پژوهشــى که در دانشــگاه علوم پزشــکى 
به صورت جندى شاپور اهواز انجام شده است نشان مى دهد که 

ک ل لف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوگیرى مى کنند!
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و آمبولى

ن باشید. 
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ن مطلب 
ولى آشنا 
ى از آن را 

ى

ر ل و ز ى ر ر ور ن
شــده اجتناب ناپذیر هســتند. 

این داشته باشید البته توجه
بدینمعنى نیســت 

کسى اگر که
باردار شده و 
کلسترول یا
خــون باالیى

داشته باشد الزامًا 
دچار لخته هاى خونى 

مى شــود. اما موارد ذکر شده 
جزو علل احتمالى بروز ترومبوز و

آمبولى به شمار مى روند.

مواد غذایى مناســب 
براى پیشگیرى از ترومبوز و 

رش و ر ون چروزىر و
سپرى نکنید.

یک عدد لیموترش را در یک مى کنیم توصیه
لیوان آب چکانده و میل کنید. 
همچنیــنمى توانیــد 
ســاالدهایتان را بــا 
مصرف لیموتــرش 

کنید.

روغن 
زیتون

روغن زیتون بکر یک هدیه 
از دل طبیعت اســت که  واقعى
منبع فوق العاده اســید هاىچرب

نتایج بررسىهاى  9امگا 9 محســوب مى شــود.

نتایج
آمریک
روزانه
مفید ا
دارد. د
درمانى
دستگا
عین ح
بهتر اس

مصرف

عالئم سندروم پاى بى قرار چیست؟ نشانه هاى سرطان روده چیست؟

دکتر بهزاد امیرى نکات بهداشتى براى پیشگیرى از بیمارى هاى قابل انتقال از دام 
به انسان را تشریح کرد.

دکتر بهزاد امیــرى، رئیس گروه مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال میان انســان و 
حیوان وزارت بهداشت  نکات بهداشتى براى پیشگیرى از بیمارى هاى قابل انتقال 

میان دام و انسان را تشریح و اظهار کرد: براى پیشگیرى از انتقال بیمارى 
از دام به انســان، مردم از خرید دام زنده و یا گوشت هایى که 

خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکى ذبح و عرضه 
مى شــوند، خوددارى کنند و دام زنده را از مراکز 

عرضه مجاز دام زیر نظر سازمان دامپزشکى 
خریدارى کنند.

وى افــزود: افــرادى کــه بــه ذبح 
دام مشــغولند بایــد از وســایل 
محافظت کننــده ماننــد چکمه، 
دستکش و لباس مناسب استفاده 
کنند و ابزار خــود را بعد از ذبح، 

ضدعفونى کنند.
وى بــا تأکید بــر اینکــه باید 
خونابه ها به طریق بهداشــتى 
دفع شود؛ تصریح کرد: مردم ذبح 

دام را فقط در کشتارگاه هاى زیر 
نظارت ادارات کل دامپزشکى انجام 

دهند و به هیچ وجه دام را در منازل و 
معابر عمومى ذبح نکنند.

امیرى گفت: جگر و سایر امعا و احشاى دام، 
باید پس از 48 ساعت نگهدارى در دماى چهار 

درجه سانتى گراد، مصرف شود؛ همچنین گوشت 
دام ذبح شده باید قبل از مصرف به مدت حداقل 24 ساعت 
در دماى چهار درجه سانتى گراد در یخچال قرار داده شود.

پیر شــدن حقیقت زندگى است. اما 
این حقیقت ما را از تالش براى فرار 

و جلوگیرى از پیرى باز نمى دارد.
یک ”رژیم غذایى طوالنى 
مــدت“ جدیــد کــه 
و  کربوهیدرات هــا 
روزه را در اولویــت 
قرار مى دهــد جدیدترین 
ترفندى اســت که ادعا مى کند 
طول عمر ما را 20 ســال افزایش 

مى دهد.
در ادامه خواهیــد خواند که چگونه 
قسمت هایى از بدن را که در معرض 

خطر هستند در بهترین وضعیت نگه دارید.

مفاصل قدیمى
خود را تســلیم مفاصل دردناك و پوسیده نکنید. قانون طالیى این 

است که در حرکت بمانید؛ هر چه بیشتر حرکت کنید، کمتر احساس 
سفتى مى کنید.

شنا بهترین تمرین کم تأثیر است که تحرك شما را افزایش مى دهد، 
اما آیا به شناى همزمان فکر کرده اید؟ این کار باعث ایجاد استقامت 

و تقویت مفاصل مى شود.

چین و چروك
هیچ راه حل یک شبه اى براى رفع چین و چروك ها وجود ندارد، اما 
مى توانید روى درخشش پوست خود کار کنید. کرم ضد آفتاب بزنید 

و رژیم غذایى خود را ارزیابى کنید.
غذا هاى چرب، روغنى، شور و شیرین مى توانند پوست شما را خراب 
کنند. غذا هاى پخته شده در روغن در دماى باال مى توانند خاصیت 

ارتجاعى پوست را کاهش دهند و روند پیرى را تسریع کنند.

سالمت گوش
بیش از 40 درصد افراد باالى 50 سال دچار کم شنوایى هستند که به 

70 درصد افراد باالى 70 سال افزایش مى یابد.

تصور مى شــود ســلول هاى مویى در گوش داخلى مــا که صدا را 
تشخیص مى دهند به مرور زمان از بین مى روند. اما آسیب ناشى از 
قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدا هاى بلند قابل پیشگیرى ترین 

علت است.

سالمت کمر
کمرى که در 20 ســالگى داشتید از بین رفته اســت، اما مى توانید 
زوال بیشتر را به حداقل برســانید، و همیشه با وضعیت بدنى خوب 

شروع کنید.
صاف بنشینید، دو پا صاف روى زمین بنشــینید و میانه بدن خود را 
فعال نگه دارید. چند حرکت ددلیفت اضافه کنید تا کمرتان محکم 
شود. بایستید و پا هاى خود را به اندازه عرض لگن باز کنید، با پشتى 
صاف خم شوید. حاال یک شى مانند وزنه کتل بل را بردارید. سپس با 
استفاده از قدرتى که در پا هاى خود دارید، بلند شوید. این کار را هشت 

تا ده بار در روز تکرار کنید.
سالمت چشم

خطر ابتال به بیمارى هاى چشمى با افزایش سن افزایش مى یابد.

همه باید از عینک آفتابى پالریزه استفاده کنند. 
پلک بزنید. پلک زدن براى هیدراته نگه داشتن چشم ها الزم است. 
صفحه نمایش موبایل، تلویزیون، کامپیوتر و تبلت را کنار بگذارید تا 

از خستگى، خشکى چشم و تارى دید جلوگیرى شود.

قدرت مغز
ورزش، فعالیت هاى بیرون از منزل، مدیتیشن و تعامالت اجتماعى در 

بهینه سازى سالمت مغز به اندازه تغذیه مهم هستند.
اضافه وزن در اواسط زندگى مى تواند خطر ابتال به آلزایمر را دو برابر 
کند. در حالى که تنهایى نیز مى تواند در بروز آلزایمر نقش داشته باشد. 
ارتباط انسان براى یک مغز سالم، مهم است. یک کالس رقص را 
امتحان کنید تا چیز هاى جدیدى یاد بگیرید و با افراد جدید آشنا شوید. 

باغبانى را هم مى توانید امتحان کنید.
مطالعات نشان مى دهد که سطح پایین ویتامین D با افزایش خطر 
زوال عقل مرتبط است. مقدار مناســبى از نور خورشید به افزایش 
ســطح شــما کمک مى کند، همانطور که یک مکمل نیز مى تواند 

مفید واقع شود.

دندان قروچه مشکلى است که اغلب در کودکان با آن مواجهیم. در 
مورد دندان قروچه کردن در خواب دو نکته را باید در نظر بگیریم 

که در ادامه مطلب خواهید خواند.
در مورد دندان قروچه کردن در خواب دو نکته را باید در نظر بگیریم: 
اوال، حتما باید آزمایش انگل از کودك گرفته شود، زیرا انگل هم 
عامل دندان قروچه کردن است. اگر کودك انگل نداشت، بحث 
آســیب شناســى روانى به میان مى آید. چنیــن کودکى حتما از 
موضوعى رنج مى برد و روانش در واقع آزرده شــده است. اغلب 

بررسى ها نشان مى دهد که این کودکان خودشان را تحت فشار 
قرار مى دهند. به نظر آن ها مشکل الینحلى وجود دارد که گمان 

مى کنند کسى نمى تواند آن را حل کند.
کودکى را در نظر بگیرید که همواره از برادرش کتک مى خورد و 
همیشه مغلوب بردار بزرگتر مى شود. این کودك احساس مى کند 
که چاره اى جز تحمل ندارد و، چون نمى توانــد بر برادر بزرگتر و 
قوى تر خود غلبه کند، چاره اى نمى بیند جز اینکه آزار و اذیت هاى 

او را تحمل کند.

به عالوه شاهد بوده که تا این زمان کســى براى نجات او کارى 
نکرده و مطمئن اســت که اگر اعتراض هم بکند کســى کارى 
نمى تواند بکند. چنین بچه اى شــب دنــدان قروچه مى کند. این 
مشکالت ممکن است در ارتباط با درس و مدرسه یا دوستان باشد.
در مــورد بچه هایى کــه در طــول روز عصبانى مى شــوند و 
دندان هایشان را به هم مى فشــارند باید از فنون ورزشى استفاده 
کنیم و آن ها را ودار کنیم که بیشــتر ورزش کنند تا هیجانشان از 

طریق حرکات ورزشى تخلیه شود.

بهترین زمان براى مصرف 
گوشت دام ذبح شده

 بهداشتى براى پیشگیرى از بیمارى هاى قابل انتقال
ظهار کرد: براى پیشگیرى از انتقال بیمارى

ید دام زنده و یا گوشت هایى که 
دامپزشکى ذبح و عرضه 

دام زنده را از مراکز
ان دامپزشکى

ذبح  ــه
ــایل 
کمه، 
اده
ح،

ید
ى
ح
زیر
نجام

نازل و

 احشاى دام، 
ى در دماى چهار 

همچنین گوشت  ود؛
4ف به مدت حداقل 24 ساعت 
د در یخچال قرار داده شود.

با دندان قروچه کودکان چه کنیم؟
دکتر بهزاد
به انسان را
دکتر بهزاد
حیوان وزار
میان دام و
از دام به انس
خارج از نظ
مى شــوند

تاو کارى 
ــى کارى

ى کند. این 
ستان باشد.
ى شــوند و 
ىاستفاده 
جانشان از 

ب

6 راه ساده براى بازگرداندن جوانى و توقف روند پیرى
پیر شــدن حقیقت
این حقیقت ما را از
و جلوگیرى از پیر
یک ”رژ
مــد
کر
ر
قرار
ترفندى اس
طول عمر ما

مى دهد.
در ادامه خو
قسمت های
خطرهستند در بهترین
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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  اصالحى شــماره 6608 مورخ 1400/12/14پیرو راى شماره 02/24-1192/ 
1399 آقاى اسداله جوزى نجف آبادى فرزند محمد ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
171/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1107  اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان – مبایعه نامه عادى مع الواســطه خریدارى از مالک رسمى 
آقاى احمد یزدانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/14 – م الف: 1366773 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/259 

آگهى تغییرات
شرکت سپاهان فراز پاسارگاد ســهامى خاص به شماره 
ثبت 37538 و شناســه ملى 10260551063 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/24 
مرکز اصلى شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى 
خمینى شهر بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى 
شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله جوى آباد 
، کوچه (محمدى 2) ، بلوار شــهید فهمیده ، پالك 0 ، طبقه 
همکف - کدپســتى8417973413 انتقال یافت و ماده 
مربوط در اساسنامه اصالح شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1363211)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى فیدار فوالد نقش جهان 
به شناسه ملى 14010935220 و شماره ثبت 70479 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شــهر اصفهان، مفتح، خیابان شــهیدمفتح 
غربى، بن بست اول، پالك -6، ساختمان پارسا، طبقه 
3، واحد 8 کدپستى 8156735989تغییر یافت و ماده 
مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1363917)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص همکاران آهن اسپادانا به شناسه 
ملى 14010569825 و شماره ثبت 69440 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى ســعید مرادمند به 
شماره ملى 1284993280 به سمت بازرس اصلى و 
آقاى مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1363920)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آسان ژنراتور دانیال به 
شناسه ملى 14007029294 و به شماره ثبت 
59083 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/04/29 محمود رفیعى بشماره 
ملى1286794692 بعنــوان رئیس هیات 
مدیره - ســیدمهدى سعیداالسالم موسوى 
بشــماره ملى1281654108 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره - سید دانیال سعیداالسالم 
موسوى بشماره ملى1270082132 بعنوان 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره - فاطمه رفیعى 
بشــماره ملى1271819600 بعنوان عضو 
هیات مدیره بعنوان اعضاى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل یا 
رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر است . مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1364310)

آگهى تغییرات
 شــرکت تجارت چهار باغ ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 52698 و شناســه ملى 
10103301606 به اســتناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/10/20 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شــد : حســن اخبارى یون به کدملى 
1284627421 و علیرضــا اخبارى یون به 
کدملى 1271479214 و حمیدرضا اخبارى 
یون بــه کدملــى 1271771063 بعنوان 
اعضاى اصلــى هیات مدیره بــراى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. منصوره غفارى به 
کدملــى1289704244 و امیــر رضایى به 
کدملــى 0559033400 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1364309)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آســان ژنراتور دانیال 
بشناســه ملى 14007029294 و بشماره 
ثبت 59083 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مورخ 1401/04/29 ســید 
دانیال سعیداالسالم موســوى بشماره ملى 
1270082132 و سید مهدى سعیداالسالم 
موسوى بشماره ملى 1281654108 و محمود 
رفیعى بشماره ملى 1286794692 و فاطمه 
رفیعى بشماره ملى 1271819600 بعنوان 
اعضاى اصلــى هیات مدیره براى دو ســال 
انتخاب گردیدند . مســعود محمدى بشماره 
ملى 1292429194 بسمت بازرس اصلى - 
سید میالد سعیداالسالم موسوى بشماره ملى 
1292508116 بســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1364308)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسى پیشگامان بهین 
صنعت نوین به شناسه ملى 10260407338 
و شماره ثبت 19849 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مــورخ 1401/03/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - آقاى علیرضا قاضى به شماره 
ملى 1292019638 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى امیر مختارى اصل به شــماره ملى 
0058080031 به سمت مدیرعامل (خارج از 
اعضا)، آقاى میثم کاظمى بیدهندى به شــماره 
ملــى 1272369250 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقاى صابر ثنائى به شــماره ملى 
1189950278 به ســمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، 
ســفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و کلیه 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1364288)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص مهندسى پیشگامان 
بهیــن صنعــت نوین بــه شناســه ملى 
10260407338 و شماره ثبت 19849 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1401/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ماده 25 اساســنامه بدین شرح اصالح 
شد: ســهام وثیقه مدیران: هریک از مدیران 
باید در مدت مدیریــت خود مالک حداقل یک 
سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور 
را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که ممکن 
است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر 
شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد 
وثیقه بودن ورقه ســهم مانع استفاده مدیر از 
حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأى و دریافت 
سود نمى باشــد ولى مادامى که مدیر مفاصا 
حساب دوره تصدى خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق 
شرکت باقى خواهد ماند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1364285)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى پیشگامان بهین 
صنعت نوین به شناسه ملى 10260407338 
و شماره ثبت 19849 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى مــورخ 1401/03/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقاى صابر ثنائى به 
شماره ملى 1189950278، آقاى میثم کاظمى 
بیدهندى به شماره ملى 1272369250 و آقاى 
علیرضا قاضى به شــماره ملى 1292019638 
به ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیــره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقاى احسان 
افشارى به شماره ملى 1200006143 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى ســپهر ورد به شماره ملى 
1271297795 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364284)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص توان نیرو اصفهان فشار قوى به شناســه ملى 10260662766 و به شماره ثبت 48120 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -خانم طناز بیگى به شماره ملى 1270201328 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و خانم شهرزاد 
عمرانى به شماره ملى 1289321159 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و آقاى محمد رضا بیگى دارگانى به شماره ملى 1289382093 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -خانم نسرین فالمرز فوالدى به شماره ملى 1289704279 به سمت بازرس على البدل و آقاى 
بهروز فالمرز فوالدى به شماره ملى 1292923921 به سمت بازرس اصلى براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364322)

آگهى تغییرات
 موسسه انجمن حمایت از زندانیان اصفهان به شماره ثبت 4758 و شناســه ملى 14006087693 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/20 و نامه شماره ص / 1400/129 - 1400/07/17 مدیر کل زندان هاى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على اصفهانى به شماره ملى 1291019456 
(سمت دادستان عمومى و انقالب اصفهان ) و علیرضا بابائى فارسانى به شماره ملى 4679007958 ( سمت مدیرکل سازمان زندانهاى استان اصفهان ) و حسین سیستانى 
به شماره ملى1291681000 (فرماندار شهرستان اصفهان ) و یداهللا سعیدى به شماره ملى 1111176345 و محمدرضا کجانى به شماره ملى 1286465737 و مسعود 
صرامى به شماره ملى 1282230662 و علیرضا حق شناس به شماره ملى 5110244618 به عنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفى 
متین راد به شماره ملى 1287600761 به سمت بازرس اصلى و سعید بخشى به شماره ملى 1284907481 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 

گریددند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364351)

آگهى تغییرات
 شرکت رمزینه ساز آسایش شرکت تعاونى به شماره ثبت 2206 و شناســه ملى 10260214890 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/15 و نامه شماره 338 - 1401/01/24 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پوریا ذکرتى بشماره ملى 1280412224 و بهمن 
ذگرتى بشماره ملى 1818721732 و پریوش ذگرتى بشماره ملى 1818798905 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و سیناذکرتى بشماره ملى 1290489432 و 
سروش ذکرتى بشماره ملى 1282735527 بسمت اعضاى على البدل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. سرور ذکرتى بشماره ملى 1270975900 بسمت بازرس 
اصلى و زهره نهایت فخار بشماره ملى 1280880333 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

انخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1364851)

آگهى تغییرات
شرکت تیوان فوالد پاسارگاد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 66351 و شناسه ملى 14009638073 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - آقاى بشیر على مهاجر زفرهء به شــماره ملى 1293076937 به سمت مدیرعامل و عضو 
اصلى هیئت مدیره و خانم فردوس مهاجر زفرهء به شماره ملى 1271429500 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى حسین مهاجر زفره به 
شماره ملى 1285496043 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند .ـ  کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1363922)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط کیان نوید آســایش به شناسه ملى 14010039488 و به شماره ثبت 67862 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/21 و نامه شماره 1401/403/61556 مورخ 1401/5/2 بیمه مرکزى تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد محل شرکت به واحد ثبتى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شــهر به آدرس استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش 
مرکزى، شهر خمینى شهر، آیت اله صهرى، خیابان پلیس، بلوار شهید آیت اله صهرى، پالك 0، مجتبى تقى پور، طبقه همکف به کدپستى: 8413615818 
انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1363169)

آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى و دامدارى میثم علویجه شرکت تعاونى به شماره ثبت 4735 و شناسه ملى 10260216704 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/10/20 و نامه 6050 مورخ 1400/11/5 اداره تعاون نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمجتبى طوسى زاده 1280282088 و میثم کریمى 
1288437404 و اکبرکریمى علویجه 1091898960 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و مهدى جنتى پور 1290792895 و مسعود کریمى علویجه 1270364375 
به سمت اعضا على البدل هیات مدیره به مدت سه سال تعیین و مریم کریمى علویجه اکبر 1288230907 26/05/1359 بسمت بازرس اصلى و مریم السادات طوسى 
زاده 1282906682 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1364850)

آگهى تغییرات
 موسسه انجمن حمایت از زندانیان اصفهان به شماره ثبت 4758 و شناسه ملى 14006087693 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/22 و نامه شماره ص / 1400/129 
- 1400/07/17 مدیر کل زندان هاى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على اصفهانى به شماره ملى.1291019456 به ســمت رییس هیات مدیره (سمت دادستان عمومى و انقالب 
اصفهان) و علیرضا بابائى فارسانى به شماره ملى 4679007958 به سمت نایب رییس هیات مدیره ( سمت مدیرکل سازمان زندانهاى استان اصفهان ) و حسین سیستانى به شماره ملى 
1291681000 به سمت عضو هیات مدیره (فرماندار شهرستان اصفهان ) و یداهللا سعیدى به شــماره ملى 1111176345 به سمت عضو هیات مدیره و خزانه دار و محمدرضاکجانى به 
شماره ملى 1286465737 به سمت عضو هیات مدیره و مسعود صرامى به شماره ملى 1282230662 به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا حق شناس به شماره ملى 5110244618 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گریددند. مجید نایب زاده به شماره ملى 1284586995 را به عنوان مدیرعامل براى مدت یک سال انتخاب نمودند. به استناد اساسنامه 
مصوب امضاى کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح ذیر است: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364350)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص توان نیرو اصفهان فشار قوى به شناسه ملى 10260662766 و به شماره ثبت 48120 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم طناز بیگى به شماره ملى 1270201328 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهرزاد عمرانى به شماره 
ملى 1289321159 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى محمدرضا بیگى دارگانى به شماره ملى 1289382093 به سمت مدیرعامل و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى و تعهدات شرکت و 
سایر اوراق ادارى و عادى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364319)

آگهى تغییرات
 شرکت مبنا پیام سدید اســپادانا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 42555 و 
شناسه ملى 10260603531 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد سهام شرکت شرکت از 200 سهم 
45000000ریالى به 900 ســهم 10000000ریالى تغییر یافت در نتیجه در میزان 
سرمایه شــرکت هیچ تغییرى حاصل نشــدو ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح 
اصالح شد: سرمایه شــرکت مبلغ 9000000000ریال است که به 900 سهم با نام 
عادى 10000000ریالى منقســم گردید و تماما پرداخت شده است . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1364313)

فقدان مدارك
سند، برگ سبز و کارت سوخت و کارت موتورسیکلت یک دستگاه موتور 
ســیکلت جت رو بى کالج  130CCمدل 1392 بنزینى به شماره موتور 
*NCW 130*HA 32201 و شماره تنهNCW*** 130H9210100به 

شــماره پالك 59126 /626 ایران متعلق به ســیدمحمد سیاه پوش به 
شماره ملى 1280404957 فرزند سیدمحمود مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

تاسیس
 شرکت سهامى خاص آژند فوالد فعال درتاریخ 1401/05/18 به شماره ثبت 71755 به شناسه ملى 14011399095 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش مقاطع فلزى و آهن آالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، خیابان امام خمینى، خیابان مشیر الدوله، پالك 116، 
پالك قدیم 89، طبقه همکف کدپستى 8195113517 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى 
تعداد 10000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 24 مورخ 1401/05/03 نزد بانک ملى ایران شعبه خیابان مشیرالدوله 
اصفهان با کد 3065 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا بهنام نژاد به شماره ملى 1271077681 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى بهنام نژاد به شماره ملى 1288202725 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید 
بهنام نژاد به شماره ملى 1288286376 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى جعفر رجائى نیا به شماره ملى 1270278886 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم ندا علیرضائى علویجه به شماره ملى 1272374890 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1363926)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پوران پودر سپاهان به شناسه ملى 10260432472 
و شماره ثبت 22419 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/12/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موسسه حسابرسى 
آگاه تدبیر حســابداران رسمى به شناســه ملى 10100592389 به سمت 
بازرس اصلى و خانم زهرا حسین زاده جوزدانى به شماره ملى 1284663248 
به سمت بازرس على البدل براى سال مالى 1400 انتخاب گردیدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1364295)

آگهى تغییرات
 شــرکت ســهامى خاص مهندســى بازرگانى گراد انرژى آپادانا به شناسه ملى 
10260659392 و به شماره ثبت 47795 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلى شرکت در 
واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، 
شهر اصفهان، ملک، کوچه شهید ابوسعید کافى[26]، خیابان شریف واقفى، پالك 
0، طبقه همکف ، کد پستى 8154717954 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بدین نحو اصالح شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364282)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص امیر پمپ سپاهان به شناسه ملى 10260342530 
و به شماره ثبت 13237 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/04/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: -نام شرکت به فنى و 
مهندسى آلومینیوم پویش ایرانیان تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1363924)

آگهى انحالل
شرکت با مسئولیت محدود بهسا طب تجهیز سپاهان به شناسه ملى 14009636597 
و به شماره ثبت 66340 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فوق منحل گردیدو رسول ابوفاضلى 
به کدملى 1286625009 به سمت مدیر تصفیه براى مدت دو سال انتخاب شد و آدرس 
شرکت منحله در حال تسویه استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه عالم آرا[21 ، [خیابان شمس آبادى ، پالك 103 
، -ساختمان عالم آرا ، طبقه ســوم ، واحد 303 و کدپستى 8134659979 مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1364312)

آگهى انحالل 
شرکت با مسئولیت محدود مرکز لیزر مهر آسا آدرین به شناسه ملى 14010386852 و 
شماره ثبت 69003 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/18: 
شرکت مذکور منحل اعالم گردید و فریبا عمادى به کدملى 1130127540 به سمت مدیر 
تصفیه براى مدت دو سال انتخاب شد. آدرس محل تصفیه استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله بهار آزادى ، بلوار کارگر ، کوچه نریمان 
، پالك 13 ، ســاختمان تندیس ، طبقه پنجم ، واحد جنوبى و کدپستى 8173939395 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1364297)

آگهى تغییرات
 شرکت نگین سنگ کریمى سهامى خاص به شــماره ثبت 65776 و شناسه ملى 
14009483459 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/12/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسى بهین تراز آریا (حسابداران رسمى) 
به شناسه ملى 14010848201 و محمد کاکائى به کدملى 1141320967 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1364291)

آگهى تغییرات
شرکت مبنا پیام ســدید اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 42555 
و شناســه ملى 10260603531 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ســرمایه شرکت از محل مطالبات حال 
شده و صدور سهام جدید از مبلغ 9000000000 ریال به مبلغ 20000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
20000000000 ریال اســت که به 2000سهم 10000000 ریالى با نام عادى 
منقسم شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364274)

آگهى تغییرات
 شرکت تجلى وحدت شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 11462 و شناسه 
ملى 10260325134 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى محسن قدرخواه به شماره ملى 
1287671276 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 ســال آقاى احمد رحمانى به 
شماره ملى 5409846435 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب 
گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1364316)
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01 محمدى از العربى
 جدا مى شود

02

وینگر ســپاهان در رابطه با بازى تیمش مقابل نســاجى 
اظهار کرد: مى توانستیم بازى بهترى را به نمایش بگذاریم 
و گل هاى بیشتر به ثمر برســانیم؛ ترکیب نسبت به قبل 
متفاوت بود و به همین دلیل پروژه اى که مربى مى خواست 
پیاده سازى کند، نسبت به قبل متفاوت بود. الویس کامسوبا 
افزود: آى تى سى من صادر نشد تا در بازى اول در خدمت 
تیم باشم، احساس مى کردم بین بازى کردن هایم فاصله 
افتاده بود، خیلى خوب بود که به این بازى رسیدم و مطمئنم 
روز به روز بهتر خواهم شــد. کامســوبا در رابطه با حضور 
هواداران گفت: هواداران فوق العاده و دوست داشتنى بودند 
و امیدوارم تعداد آن ها هر هفته بیشتر شود. با توجه به دانشى 

که ژوزه مورایس دارد، کار کردن با او فوق العاده است.

کار کردن با مورایس
 فوق العاده است

سایت الرایه قطر عنوان کرده که مهرداد محمدى بازیکن 
ایرانى تیم فوتبال العربى درخواست جدایى خود از این تیم 
را خواستار شده و مسئوالن این باشگاه نیز در حال بررسى 
خواسته او  هستند. قرار اســت تا عمر السوما از تیم فوتبال 
االهلى عربستان جایگزین محمدى در تیم فوتبال العربى 
شود. پیش از این از پرسپولیس به عنوان یکى از مشتریان 
مهرداد محمدى صحبت شــده بود. باتوجه به اینکه سرخ 
پوشان در خط حمله خود نیاز به یک بازیکن در کنار لوکادیا 

هستند.

04

سرمربى تیم فوتبال سپاهان درباره دیدار با نساجى گفت: 
با تیمى روبه رو شدیم که از ســازماندهى تیمى برخوردار 
بود و براى برنده شدن باید کیفیت خوبى نشان مى دادیم. 
ژوزه مورایس خاطرنشان کرد: از ســازمان تیمى خودم و 
عکس العمل بازیکنان برابر گلــى که خوردیم و بازى را در 
نیمه نخست درآوردند، راضى هستم، معموال تیم ما تیمى 
نیســت که این گل ها را بخورد اما اتفاق است و مى افتد. 
سرمربى تیم فوتبال سپاهان در مورد اشتباه رشید مظاهرى 
گفت: تمام بازیکنان تمام توان خود را گذاشــتند، اشتباه 
پیش مى آید، بازیکن مى خواست بهترین عملکرد خود را به 
نمایش بگذارد؛ باید کارهاى مثبت را ادامه دهیم و از کارهاى 
منفى درس بگیریم،  همه اشتباه مى کنند و برخى اشتباهات 
واضح است، هیچ انسانى کامل نیست؛ از این بابت خوشحالم 
که مى توانیم همدیگر را حمایت کنیم تا بهتر و بهتر شویم.

خوشحالم مى توانیم 
همدیگر را حمایت کنیم 

03

تیم فوتبال ســپاهان در دومین هفته از لیگ ایران مقابل 
نســاجى قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزى رسید. 
نشریه «رکورد» پرتغالى به دومین برد سپاهان با هدایت 
ژوزه مورایس پرداخت و نوشــت: مانوئل فرناندز هافبک 
پرتغالى ســپاهان با گلزنى اش به مورایس کمک کرد تا 
به دومین بردش در لیگ ایران برســد و صدرنشینى را از 
آن خود کند. این دومین برد مورایس با هدایت سپاهان در 
لیگ ایران بود. مورایس اکنون با کسب 6 امتیاز از دو بازى 
صدرنشــین لیگ ایران است. مورایس 
دستیار ســابق مورینیو اســت که در 
ابتداى فصل با قراردادى 3 ساله هدایت 
تیم ســپاهان ایران را برعهده 
گرفت تا ماجراجویى 
جدیــدش را در 
لیگ  یــک 
ل  تبــا فو
آســیایى 

آغاز کند.

فرناندز، ناجى مورایس

مرضیه غفاریان

باشگاه فوالد رسما نسبت به حضور سینا اسدبیگى در دیدار این تیم برابر پرسپولیس شکایت کرد.
پیوستن سینا اسدبیگى به پرسپولیس یکى از موضوعات جنجالى بازار نقل و انتقاالتى لیگ برتر بود. در 
شرایطى که این بازیکن با ذوب آهن تمدید کرده بود و در بازى هاى دوستانه پیش فصل نیز حضور یافته 

بود، ناگهان راهى ساختمان باشگاه پرسپولیس شد و قراردادش را با این تیم به ثبت رساند.
این مسئله با اعتراض ذوبى ها همراه شد و آنها اعتقاد داشتند که فسخ قرارداد اسدبیگى غیرقانونى بوده اما 
این بازیکن معتقد بود طبق یکى از بندهاى موجود در قراردادش، به صورت قانونى به قراردادش با ذوب 

آهن پایان داده و به پرسپولیس پیوسته است.
در شرایطى که هنوز پرونده اعتراض ذوب آهن به حضور اسدبیگى در جمع شاگردان یحیى گل محمدى 
باز است، او در دیدار روز جمعه برابر فوالد به میدان رفت و همین مسئله بهانه اى شد تا خوزستانى ها نسبت 

به حضور این بازیکن در زمین معترض باشند.
عارف عارف نیا مدیر حقوقى فوالد با انتشــار پستى در صفحه اینســتاگرام خود از شکایت این تیم علیه 
پرسپولیس و اعتراض به حضور اسدبیگى در زمین مسابقه خبر داد و نوشت: بادرود و احترام. پیرو پیامهاى 
مکرر هواداران فهیم تیم محبوبم فوالد خوزستان به استحضار میرساند که بعد از بازى پرسپولیس و فوالد، 
طى نامه اى به کمیته محترم انضباطى در خصوص حضور آقاى سینا اسد بیگى اعتراض کردیم تا در صورت 
پیروزى تیم ذوب آهن در دعواى فسخ غیرموجه بازیکن و ابطال احتمالى قرارداد پرسپولیس، بتوانیم از 
قانون استفاده از بازیکن غیر مجاز توسط پرسپولیس اســتفاده و نتیجه را به سود فوالد تغییر دهیم. واحد 

حقوقى باشگاه مانند همیشه مدافع حق و حقوق باشگاه فوالد خوزستان است. زنده باد فوالد و فوالدى.
پس از اینکه در فصل گذشته پرونده هاى انضباطى متعددى درخصوص شکایت تیم هاى لیگ برترى از 
یکدیگر در اعتراض به حضور بازیکنان مختلف در زمین تشکیل شده بود، حاال در لیگ بیست و دوم نیز این 

اعتراضات با شکایت فوالد از پرسپولیس آغاز شد و باید دید رأى این پرونده چه خواهد شد.

اسدبیگى
سوژه شکایت رسمى فوالد از پرسپولیس

قطار شماره 22 لیگ در حالى جمعه شب دومین ایستگاه 
را پشت سر گذاشت که تنها مسافران واگن شماره یک 
آن تغییر نکردند. شــاگردان مورایس با برترى 2 بر یک 
بر حریف شــمالى خود در ورزشگاه نقش جهان با اقتدار 
صدرنشین این رقابت ها باقى ماندند. طالیى پوشان تا 
اینجاى کار تنها تیم 6 امتیازى لیگ هستند. سرنشینان 
دومین و ســومین واگن این قطار هم از جاى خود تکان 
نخوردند؛ امــا هر دو تنها موفق به کســب یک امتیاز از 
دومین دیدار خود شدند. نفت مسجد سلیمان که در هفته 
گذشته با سه گل از سد مس کرمان گذشته بود در هفته 
دوم در تهران با یک گل در برابر هوادار 3  امتیازى متوقف 
شد اما شانس آورد که گل گهر سیرجان همسایه دیوار به 
دیوار این تیم و دیگر تیم 3 امتیازى جدول یعنى پیکان 
هم موفق به شکست رقباى خود نشدند و بدین ترتیب، 
ترتیب سه تیم اول جدول دوره بیست و دوم لیگ در پایان 

هفته دوم بدون تغییر باقى ماند.
اما سرنشینان واگن هاى دیگر قطار شماره 22 دستخوش 
تغییر شدند و آبى پوشــان پایتخت جاى خود را در واگن 
آخر به تیمى دادند که موفق شدند با یک کامبک رؤیایى 
3 بر یک از سد آنها بگذرند. استقاللى ها با این نتیجه 3 
امتیازى شدند و رتبه خود را 10 پله در جدول لیگ ارتقاء 
دادند. ملوان رقیب تازه لیگ برترى شده شاگردان ساپینتو 
هم با شکست برابر این تیم در پایان هفته دوم با یک رده 
سقوط در قعر جدول جا خوش کرد و تنها تیم بدون امتیاز 

لیگ تا به اینجاى رقابت ها لقب گرفت.
این درحالى اســت که دیگر تیمى که در فصل جارى به 
همراه انزلى هاى بندرنشــین به لیگ برتر صعود کرده 
موفق شد با سه گل  از سد حریف تهرانى خود پیکان عبور 
کند و از رده دوازدهم جدول این رقابت ها تا رده پنجم خود 

را باال بکشد. جالب آنجاست که یکى از گل هاى این تیم 
را عارف رستمى، مهاجم سابق ذوب آهن به ثمر رساند. 
آقاى گل لیگ آزادگان در دو دوره پیش که فصل گذشته 
با رؤیاى تکرار این عنوان در لیگ برتر به جمع شاگردان 
مهدى تارتار پیوســت و هیچ بعید نیست این فصل به 
آرزویش برسد. البته او براى کسب کفش طال در لیگ برتر 
رقابت نفســگیرى با مهاجمان نام آشناى این مسابقات 
در پیش خواهد داشــت. در حال حاضر هم گوى سبقت 
این رقابت را امین کاظمیان هم تیمى رستمى و یاسین 

سلمانى، پدیده سپاهان از ســایر فورواردهاى توانمند و 
کارکشته لیگ با دو گل ربوده اند.  

کاظمیان که فصل گذشته بهترین وینگر لیگ یک شد 
و با گلزنى در بازى اول تیمش امیدوارکننده نشان داد در 
مصاف مس برابر پیکان هم با حرك تکنیکى و تماشایى 
خود دروازه حریف را گشود. ستاره طالیى کویر تصمیم 
دارد  پدیده لیگ شود. یاسین سلمانى پدیده طالیى پوشان 
هم که با بغل پاى دقیق خود برابر استقالل و گلزنى به 
این تیم سرمنشأ طوفان ســپاهانى ها درتهران شد، در 

ورزشگاه نقش جهان هم با حرکت تماشایى خود و عبور 
از مدافعان حریف و الیى که به حقیقى زد، هم با دو گل در 
جمع بهترین گلزنان لیگ جاى گرفت و هم تیمش را در 

برابر شاگردان مطهرى 3 امتیازى کرد.
سپاهانى ها در حالى با دو گل برابر حریف شمالى خود به 
پیروزى رسیدند که در دقیقه 5 بازى نخستین گل دیدار 
وارد دروازه آنها شــده بود اما آنها با یک کامبک طالیى 
به بازى برگشتند. در سوى دیگر اما دیگر نماینده شهر 
اصفهان در حالى کــه تا دقیقه 97 بــازى با گل صادق 

صادقى یک بر صفر از تراکتور در خانه حریف پیش بود 
با کامبک تبریزى ها تنها به سوغات یک امتیازى از این 
بازى اکتفا کرد. تارتار البته اشــتباه داور چهارم را یکى از 
عوامل تأثیرگذار بر توقف تیمــش در آخرین ثانیه هاى 
بازى دانست. اشــتباهاتى که حاالحاالها قرار نیست با 
فوتبال ما خداحافظى کند و مربوط به یکى دو بازى خاص 
هم نیست. حساس ترین صحنه داورى هفته دوم هم در 
مسابقه همشهرى گاندوها و نساجى اتفاق افتاد؛ جایى که 
برخى اعتقاد به اخراج مظاهرى داشتند حتى خود این گلر 
طالیى پوشان و برخى مى گفتند قبل از آن یک پنالتى 
به نفع شاگردان مورایس از چشم داور پنهان مانده است.

این تنها سپاهانى ها نبودند که معتقد بودند یک پنالتى 
آنها در محوطه جریمه حریف ســوخته، پرسپولیسى ها 
هم درباره صحنه مشــکوکى که در دقیقه 70 بازى آنها 
برابر فوالد رخ داد به تصمیم داورى اعتراض داشتند اما 
به زعم اکثر کارشناســان، قاضى آن دیدار در آن لحظه 
جاگیرى خوبى داشت و تصمیم درستى گرفت، همانطور 
که در دقیقه 6 بازى به درستى مهاجم فوالدى ها را اخراج 
کرد. جالب آنجاست که پرسپولیسى ها در این دیدار هم 
همچون بازى هفته اول زورشان به حریف 10 نفره خود 
نرسید و بازى آنها در ورزشگاه آزادى همچون مسابقه آنها 
با گاندوها در فوالدشهر بدون رد و بدل شدن گلى از خط 

دروازه ها به اتمام رسید.
این نتایج و عدم موفقیت مهاجمان تیم یحیى سرنوشت 
مسافران سرخپوش قطار بیســت و دوم لیگ را در ادامه 
راه تهدید مى کند. چه بسا اگر آنها با همین فرمان پیش 
روند، از قافله مدعیان عقب بمانند و در نتیجه یا سکاندار 
آنها مجبور شود در میانه هاى راه از قطار پیاده شود یا در 
حالى سوت آخر خط به صدا در آید که نام پرسپولیسى ها از 

لیست مسافران قطار شماره 23خط خورده باشد.

آخرین دیدار تدارکاتى ســپاهان پیش از آغاز 
رقابت هاى لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شد؛ جایى که آنها موفق شدند با نتیجه 
4 بر صفر خوشــه طالیى ســاوه که با مهدى 
پاشازاده آماده حضور در رقابت هاى لیگ دسته 

اول مى شود را پشت سر بگذارند.
اما یکــى از اتفاقات جالب توجه این مســابقه 
نگاه ویــژه ژوزه مورایس پرتغالى به عیســى 

مرادى مهاجم تیم فوتبال خوشه طالیى  بود که 
درنهایت انتقال او به سپاهان به صورت رسمى 

از سوى باشگاه اعالم شد.
یکى  از نقاطى که مورایس در پنجره تابستانى 
در صدد تقویت آن بود ولى موفق نشــد، راس 
خط آتش سپاهان بود که حاال باید دید عیسى 
مرادى چقدر مى توانــد جواب اعتماد مورایس 

را بدهد.

مهاجم خوشه طالیى، طالیى پوش شد

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در مورد تساوى با تراکتور 
گفت: واقعًا یک سرى مسائل قابل هضم نیست و یک 
جا مى گوییم اشــتباه داورى ولى یک سرى مسائل 
دیگر اشتباه نیســت و آدم احســاس مى کند برخى 

اتفاقات عمدى است.
محمد قریشــى افزود: ما قصد داشتیم تعویض هاى 
آخرمان را انجام دهیم ولى داور چهارم اجازه حضور 
بازیکنان در زمین را نداد و همان دقیقه گل تساوى را 
خوردیم و اگر بازیکنان وارد زمین شده بودند اوضاع 
فرق مى کرد و مى توانستیم با 3 امتیازى که حق مان 
بود از زمین مســابقه خارج شــویم. واقعًا یک سرى 
مسائل قابل هضم نیست و یک جا مى گوییم اشتباه 

داورى ولى یک سرى مســائل دیگر اشتباه نیست و 
آدم احساس مى کند برخى اتفاقات عمدى است.

مدافع ذوب آهن در مورد دو تساوى ارزشمند این تیم 
در دو دیدار ســخت ابتداى فصل عنوان کرد: بله دو 
بازى خیلى ســخت و مهم در ابتداى فصل داشتیم و 
در هر دو بازى هم شــاید با توجه به شرایطى که بود 
نتیجه مساوى بد نباشد. یک تیم پرسپولیس مدعى 
قهرمانى بود و دیگرى تراکتــور پرمهره که در خانه 
خودشان بازى مى کردند ولى با توجه به شرایط هر دو 
بازى مستحق پیروزى بودیم خصوصًا این دیدار که 
واقعًا زور داشت بازى برده را به این شکل با تساوى 

عوض کنیم.

گاهى فکر مى کنیم برخى اتفاقات داورى
 عمدى است

هفته دوم لیگ برتر زیر ذره بین

از تثبیت صدرنشینى سپاهان تا تکرار اشتباهات داورى 

ســرمربى تیم ســپاهان با حضور در اســتادیوم آزادى بازى دو تیم 
پرسپولیس و فوالد را از نزدیک تماشا کرد و این حضور نشانگر اعتقاد 
این مربى به این موضوع که تماشاى بازى از نزدیک بهتر از فیلم است 

مى باشد.
این دو تیم رقباى تیم سپاهان در مسیر قهرمانى در لیگ برتر هستند. 
اما چرا ژوزه مورایس براى تماشاى این بازى به تهران آمد در حالى که 
مى توانست این بازى را از تلویزیون تماشــا و براى شاگردانش آنالیز 
کند. واقعیت این است خیلى از مربیان بر این عقیده اند تماشاى بازى از 
نزدیک بهتر از مرور فیلم بازى است و به همین خاطر هر گاه زمان داشته 
باشند بازى حریفان را از نزدیک تماشا مى کند و یا یکى از دستیاران مورد 

اطمینان خود را براى تماشاى بازى حریفان راهى استادیوم ها مى کنند. 
به نظر مى رسد در هفته هایى که مورایس به خاطر بازى هاى سپاهان 
قادر به تماشاى بازى هاى حریفان سپاهان نیست یکى از دستیاران خود 

را به استادیوم ها مى فرستد.
دوربین هاى تلویزیونى فیلم بازى را براى تماشاگران پخش مى کنند اما 
فیلم بازى هایى که از سوى آنالیزور ضبط مى شود یک تصویر باز از بازى 
است که فعالیت همه بازیکنان را در زمین نشان مى دهد. به هر صورت 

براى سرمربى تماشاى بازى از نزدیک به مراتب بهتر از تماشاى فیلم  
بازى است. به خصوص که دوربین هاى تلویزیونى تنها منطقه اى که 
توپ در جریان است را به تصویر مى کشند و گاهى تصویر چنان بسته 
مى شود که تنها صورت بازیکن را نشان مى دهد و از حرکات عمقى و 

عرضى تیم و هم چنین حرکات بدون توپ تصویرى پخش نمى شود.
مورایس با این حضور نشان داد تا چد حد به آنالیز از تیم هاى حریف پیش 

از رویارویى با آنها اهمیت مى دهد.

اعتقاد مورایس به تماشاى 
بازى رقبا از نزدیک

باشگاه سپاهان با انتشار پستى به شبکه تلویزیونى 
اصفهان به دلیل عدم پخش صحنه آهسته یکى از 

اتفاقات مهم بازى اعتراض کرده است.
سپاهان موفق شد با نتیجه 2 بر 1 نساجى مازندران 
را از پیش رو بردارد ولى این پیروزى شاگردان ژوزه 
مورایس تحت تاثیر صحنه جنجالى برخورد رضا 
جعفرى و رشید مظاهرى قرار گرفت که بسیارى 
از کارشناسان داورى معتقد به اخراج گلر سپاهان 

بودند.
این موضوعى است که البته سپاهانى ها به شیوه 
دیگرى به آن معترض هستند و معتقدند چند ثانیه 
پیش از برخورد مهاجم نساجى و رشید مظاهرى 
یک پنالتى براى ســپاهان گرفته نشده که البته 
کارگردان تلویزیونى مسابقه به آن هیچ اشاره اى 
نکرده تا فشار زیادى روى نماینده اصفهان پس از 
این پیروزى وارد شود. ساعاتى پس از این مسابقه 
باشگاه ســپاهان با انتشــار تصویرى از برخورد 
شهریار مغانلو و حامد شیرى در محوطه جریمه 
نساجى مازندران شــبکه تلویزیونى اصفهان و 

عملکردش را زیر سوال برده و نوشته است:
«چرا دوربین صداوســیماى مرکــز اصفهان از 
پخش تصاویر آهســته این دوصحنه خوددارى 
مى کند؟ در صحنه اول که از دریچه دوربین روابط 
عمومى باشگاه برداشت شده، اگر خطاى مدافع 
تیم نساجى بر روى شهریار مغانلو به درستى اعالم 
مى شد، شاید جریان بازى به گونه اى دیگر ادامه 
پیدا مى کرد. چرا نگاه تبعیض آمیز و یکجانبه گرا در 
صداوسیما به تصویربردارى مسابقات هم کشیده 
شده؟ در صحنه بعد مجددا خطاى واضحى بر روى 
یاسین سلمانى در محوطه جریمه صورت گرفته، 
اما دوربین صداوســیماى مرکز اصفهان، باز هم 
از خیر پخش تصویر آهسته گذشته است. هردو 

صحنه به وضوح خطاست.»

اعتراض سپاهان
 به شبکه تلویزیونى 

اصفهان
صدرنشــین لیگ ایران است.
دستیار ســابق مورینیو اســ
3ابتداى فصل با قراردادى 3 سال
ایران ر تیم ســپاهان
گرفت تا ماج
جدیــد

یــک
فو
آ
آغ

سرمربى تیم ذوب آهن با انتقاد از داور چهارم، اشتباه 
او در انجام آخرین تعویض تیمــش را در نتیجه بازى 

موثر دانست.
تیم ذوب آهن تا آخرین لحظات با یک گل از تراکتور 
پیش بود ولى در دقیقه 7+90 گل تساوى را دریافت 
کرد تا با یک امتیاز، راهى اصفهان شود. مهدى تارتار 
در نشســت خبرى پس از این بازى گفت: یک سرى 
اتفاقات و اشــتباهاتى صورت گرفت که گل تساوى 
را خوردیم. اتفاق این بود که بازیکن ما مصدوم شد و 
با توجه به شرایطى که داشت مجبور شدیم در دقایق 
پایانى ده نفره کار کنیم. اشــتباهى که صورت گرفت 
هم این بود که داور چهــارم، در تعویض آخر ما اصال 

تابلو را باال نبرد. وقت اضافه را نشان داد، ما مى 
خواســتیم دو تعویض انجام دهیم ولى 

بعد از اینکه یک بازیکن ما وارد 
زمین شد، ایشان گفت که 

تعویض تمام شــد. این 
خیلى عجیب بود که 
یک بازیکن بدون 
اجازه داور چهارم 
وارد زمین شــود. 
بازیکــن مــا اگر 
تحت فشار بازى 
بوده، اشتباه کرده 
و داخل زمین شده 
بایــد او را بیرون 

بیاورند و با کارت زرد جریمــه اش کنند. قانون این را 
مى گوید ولى داور چهارم گفت حــاال که رفته داخل 
بگذارید تعویض انجام شود و دومى هم مى سوزد. در 
نهایت گل تساوى را دریافت کردیم. خیلى حیف شد 
بچه ها تالش زیادى کردند و با چنگ و دندان داشتند 

دفاع مى کردند.
ذوب  ســرمربى 
آهن در پاســخ به 
این ســوال که آیا 
اشتباه داور چهارم 
در نتیجــه بــازى 
تاثیر داشــت گفت: 
این تاثیر دارد و یک 
تعویض ما را سوزاند. 
داور چهارم گفت حاال 
که رفته تو، برود! شما 
تابلو نشان ندادى، 
چه طور باید برود؟ 
کــه  بازیکنــى 
اشتباه کرده باید 
کنید  صدایــش 
و کارت بدهیــد. 
تعویــض دوم ما 
باید انجــام مى 
شــد. ایــن خیلى 

عجیب بود!

تارتار: اشتباه داور چهارم
 در نتیجه بازى مؤثر بود

ری ر وى ل ی ر ى
ک امتیاز، راهى اصفهان شود. مهدى تارتار 
ت خبرى پس از این بازى گفت: یک سرى 
شــتباهاتى صورت گرفت که گل تساوى 
 اتفاق این بود که بازیکن ما مصدوم شد و 
شرایطى که داشت مجبور شدیم در دقایق 
ره کار کنیم. اشــتباهى که صورت گرفت
 که داور چهــارم، در تعویض آخر ما اصال 

 نبرد. وقت اضافه را نشان داد، ما مى 
 دو تعویض انجام دهیم ولى

 یک بازیکن ما وارد 
یشان گفت که 

م شــد. این 
ب بود که 
ن بدون
 چهارم
شــود. 
مــا اگر
ر بازى 
ه کرده 
ن شده 
 بیرون 

ن و چ ب و ر ى شزی بچ
دفاع مى کردند.

ســرمربى 
آهن در پاسـ
این ســوال
چ اشتباه داور
در نتیجــه بـ
داشــت تاثیر
این تاثیر دارد
تعویض ما را س
داور چهارم گفت
که رفته تو، برود
تابلو نشان ند
چه طور باید
بازیکنــى
اشتباه کرد
صدایــش
و کارت بده
تعویــضد
باید انجــا
شــد. ایــن
عجیب بود!
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دفتر امالك مجتمع اقتصادى کمیته امداد اصفهان  در نظر دارد تعدادى از لوازم ادارى و اموال منقول اسقاطى  آماده فروش خود را شامل  تعداد 126 ردیف اقالم 
که به تعداد 380 قلم اموال مستعمل  ((اقالم ادارى، رایانه، پرینتر ، میز ، صندلى ، تجهیزات کارگاهى وغیره ))   از طریق برگزارى مزایده عمومى  به فروش برساند.

لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از اموال مذکور و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده از روز دو شنبه  
مورخ 1401/05/24 لغایت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 1401/06/01 روزهاى ادارى به دفتر فروش امالك امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را 
از  سایت معرفى شده و یا از دفتر فروش واقع در 33پل اول چهارباغ باال مرکز تجارى ادارى کوثر فاز 2 طبقه  6 واحد 830 دریافت نمایند و یا از  روزنامه محلى 

نسل فردا روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 و  روزنامه محلى نصف جهان روز یک شنبه مورخ 1401/05/30 اطالعات مورد نیاز را  اخذ نمایند .

مالحظات :
متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 10٪ قیمت پایه مزایده را طى چک بانکى در وجه مجتمع اقتصادى کمیته امداد تهیه و تحویل 

اداره فروش امالك منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
متقاضیان  مى بایست تصویر فیش واریزى را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات 

قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .
فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى 
گردد الزامى است. 

متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى شرکت) برسانند .
حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 
مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات  هر قلم از کاالها توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در 

مزایده از کلیه اقالم حتماً بازدید بعمل آورند .
امداد کمیته  اقتصادى  مجتمع  نام  به  شماره 898461/71  به  جارى  حساب  به  واریز  جهت  نقدى  صورت  به  مزایده  برنده  اعالم  از  پس  معامله  ثمن  دریافت 

 مى باشد.
در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 7 روز کارى عودت داده خواهد شد.

کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام 
نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .

بازدید از کلیه اقالم مورد نظر و توجه به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هریک ضرورى است .
خریدار پس از پرداخت کل ثمن معامله 9 درصد مالیات ارزش افزوده اموال منقول اسقاطى را به حساب شماره 898461/71 به نام مجتمع اقتصادى کمیته امداد 

واریز نماید.
 لیست کلیه اقالم در سایت مجتمع به آدرس http://www.ecemdad.ir  قابل مشاهده و دریافت است .

مهم : 
1-  دفترفروش  مجتمع اقتصادى  استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى واقع در:

دفتر فروش  به نشانى :  اصفهان – ابتداى خیابان چهار باغ باال – مرکز تجارى ادارى کوثر – فاز 2 – طبقه 6 واحد 830  تلفن تماس :  36279986  - 031
http://www.ecemdad.ir : آدرس اینترنتى

محل اخذ پاکات پیشنهادات  ، دفتر فروش واقع در اصفهان به نشانى  فوق الذکر و تاریخ باز گشائى پاکات روز دو شنبه مورخ  1401/06/01  ساعت 11 صبح  در 
محل دفتر فروش اصفهان  به آدرس فوق مى باشد.

*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است *

آگهى مزایده
فروش فوق العاده اموال منقول اسقاطى

دفتر فروش استانهاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى

یف
مالیات ارزش افزودهمیزان سپرده ریالقیمت پایه ریالنوع اموال منقول اسقاطىرد

اقالم ادارى – رایانه – پرینتر – میز – صندلى – تجهیزات کارگاهى1
9 ٪ درصد قیمت /300/000/000/30/000/000 و غیره 


