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سید احسان خاندوزى، سید احسان خاندوزى، 
سخنگوى اقتصادى دولت:سخنگوى اقتصادى دولت:

درآمد فروش درآمد فروش 
نفت نفت 580580 درصد  درصد 

افزایش یافتافزایش یافت
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صبح دوشنبه صیانت شدیم؟!

آتش مى زنم، پس هستم!
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پول بده، احترام بخر! 
3

جیغ بیلبوردهاى شهرى

به کجا چنین شتابان؟!

واگذارى زمین هاى معوض 
در مبارکه

3

3

       

میوه خوشمزه اى 
که ذهن شما را 

آرام مى کند

زنگ هشدار افزایش تب کنگو در اصفهان
3
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کانکس ها 
قصد رفتن ندارند

محققان مصرف یک نوع میوه را براى کاهش استرس و 
برطرف شدن مشکالت خواب پیشنهاد مى کنند.

 نتایج یک بررســى جدید نشــان مى دهد خوردن 
گیالس مى تواند به شما کمک کند تا سالمت جسمى 

و روحى خود از کنترل سطح قند...

«مدارس کپرى و کانکسى در کشور برچیده مى شود»؛ 
این یکى از شعارهایى اســت که تقریبًا هر وزیرى که 
بر مســند وزارت آموزش وپرورش مى نشیند در دوره 
کارى خود گریزى هم به آن مى زند؛ شعارى که دولت 
به دولت منتقل مى شــود اما در نهایت هنوز مدارس 

کانکسى و فرسوده در ایران جمع آورى نشده است.
حاال نوبت به یوســف نورى رســیده اســت. وزیر 
آموزش وپرورش جدید دولت که در اوایل خرداد اعالم 
کرده بود تمام مدارس کانکســى و کپرى در مناطق 
محروم و کمتر برخوردار کشور که تعداد دانش آموزان 

در آن زیاد باشد، جمع آورى مى شود.
آنطور که نورى یک ماه پیش دربــاره آن اظهار نظر 

کرده است...

کشت برنج  در استان اصفهانکشت برنج  در استان اصفهان
  به یک پنجم رسیده است  به یک پنجم رسیده است

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى:مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى:
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى به شهروندان توصیه کرد که از مکان هاى مطمئن گوشت خریدارى کنند

عمر السومه- سپاهان؛ 
شایعه یا واقعیت

وب سایت سعودى اسپورت مدعى شد که سپاهان ممکن است براى 
جذب عمر السومه اقدام کند.پس از ســقوط االهلى به رقابت هاى 
دسته اول لیگ عربستان، ستاره هاى این تیم از جمله عمر السومه 
مهاجم مطرح و سورى در پى جدایى از این باشگاه قدیمى هستند.

از چندى پیش شایعات متعددى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

وعده هاى آموزش و پرورش عملى نشد

دعواى درون 
خانوادگى!

وقتى مدیران فوتبالى خودشان هم
 سردرگم سرنوشت «VAR»  شده اند

6 دهک با فقر روزگار مى گذرانند
لقمه هایى که هر روز کوچک تر مى شود
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پیشنهاد نجومى میالنپیشنهاد نجومى میالن
 براى طارمى براى طارمى

چگونه شبکه واى فاى خانگى را ایمن کنیم؟جهان نما چرا فروش گندم به دالل جذاب  است صادرات خشکبار از اصفهان چقدر است؟تکنولوژى خنک کننده سیگارهاى الکترونیکى، مضر براى سالمت بدناستان سالمت

شرکت صنعتى و معدنى اصفهان درکاوش (سهامى خاص) در نظر دارد طراحى و ساخت دستگاه خردایش و 
بهره بردارى به مدت شش ماه از معدن دولومیت واقع در شهرضا جاده آباده را به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
شرح کار: طراحى و ساخت دستگاه خردایش و دانه بندى سنگ دولومیت به میزان تقریبى 250 هزار تن در 
سال با دانه بندى هاى 10-25 ، 20-50  و 50-70 میلیمتر. همچنین بهره بردارى از معدن و دانه بندى با استفاده 
از دستگاه و تجهیزات نصب شده در معدن به مدت شــش ماه و انتقال تجهیزات معدن  به شرکت اصفهان 

درکاوش پس از انقضاى مدت 6 ماه. 
شرایط متقاضیان: توانمندى مالى و سرمایه گذارى ، توانمندى فنى و تخصصى . داشتن حسن سابقه و تجربه 

کافى در زمینه موضوع مناقصه
تاریخ و مهلت ارسال پیشنهادات: متقاضیان رزومه کارى و  پیشنهاد قیمت خود را حداکثر تا روز دوشنبه 
1401/05/16 به نشانى شرکت صنعتى و معدنى اصفهان درکاوش به آدرس ذیل آگهى در پاکت مهر و موم شده 
تحویل نموده و رسید دریافت کنند. همچنین متقاضیان میتوانند پاکات خود را بوسیله پست و قید عنوان 

"مناقصه" در روى پاکت ارسال نمایند. 
شرکت در مناقصه هیچ حقوق مکتسبه اى براى طرفین ایجاد نمى نماید. 

نشانى : اصفهان – خیابان امام خمینى – خیابان خلیفه سلطانى – نبش کوچه حافظ – مجتمع ادارى پردیس 
– طبقه دوم – واحد 5 

شرکت صنعتى و معدنى  درکاوش  

آگهى مناقصه عمومىBOT  یک مرحله اى

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى 
مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  بصورت مجزا واگذار نماید

1.یک باب ســاختمان در مجموعه ســرزمین غذایى مرآتو خیابان دانشــگاه 
(فونیکس سابق)

2.یک باب مغازه در مجموعه زیتون سابق واقع در ورزشگاه 22 بهمن
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه مورخه 

1401/05/05به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره هاى 03136291982 
و09130859611 ( عنایت مولویان)و 09928079568 (عباســى) تماس حاصل 

نمایید.
مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان

آگهى مزایده

آگهى مزایده عمومى
 شماره  1401/2103   (شماره مرجع مزایده )

-موضوع مزایده: کاالهاى مستعمل و ضایعاتى و روغن سوخته واقع در دهکده زاینده 
رود

سازمان عمران زاینده رود درنظر دارد کاالهاى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره مزایده 

setadiran.ir 1401/2103
به صورت الکترونکى به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : 1401/5/05 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/5/22                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/5/22
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/6/01   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1401/6/02  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/6/8

ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، 
اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر 

مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شــده در مزایده قبل از ارائه 

پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مزایده 

الکترونیکى ( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 – 021

                                 setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
" بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا ســوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان 
مى توانند با شماره 1456 مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:       
www.ioz.ir آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 
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رئیس پلیس راهور انتظامى کشــور شــرایط تردد در 
جاده ها را با توجه به رنگبندى کرونایى اعالم کرد.

سردار سید تیمور حسینى، جانشین پلیس راهور انتظامى 
کشور در خصوص چگونگى تردد در جاده ها با توجه به 
افزایش وضعیت شهرهاى قرمز و نارنجى کرونایى اظهار 
کرد: از زمان تعطیالت نوروز تاکنون که کنترل هوشمند 
ترددهاى کشور بر اساس دزهاى واکسن به پلیس ابالغ 

شده است تا به امروز نیز، همان قاعده حکمفرماست.
 جانشین پلیس راهور انتظامى کشــور تصریح کرد: بر 
اساس این ابالغیه هر فردى که دو دوز واکسن را تزریق 
کرده باشد مى تواند به تمام شهرها اعم از قرمز، نارنجى، 

زرد و آبى سفر کند اما اگر واکســن ها را دریافت نکرده 
باشد حتى تردد وى به شهرى با وضعیت آبى کرونایى 

نیز غیرمجاز است. 
وى با بیان اینکه افرادى که دو دوز واکســن را تزریق 
نکرده و در جاده ها تردد کنند مشمول جریمه خواهند شد 
در خصوص تزریق دوز یادآور و تأثیر عدم دریافت این 
واکسن در اعمال جریمه اعالم کرد: تاکنون هیچ تغییرى 
در زمینه کنترل هوشــمند ترددهاى کشور انجام نشده 
و کما فى السابق دســتورالعمل قبلى فارغ از رنگبندى 
شــهرها مالك بوده و معیار براى تردد فقط تزریق دو 

دوز واکسن است.

سخنگوى اقتصادى دولت گفت: درآمد حاصل از فروش 
نفت و میعانــات و درآمد حاصل از مالیــات در4 ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته به 

ترتیب 580 و 200 درصد رشد داشته است.
سید احسان خاندوزى روز سه شنبه در نشست خبرى 
افزود: تورم بعد از افزایش قیمت ها در اردیبهشــت و 
خرداد از اولویت هاى جدى رئیس جمهور بود که تا پایان 
سال باید در اولویت ســتاد اقتصادى دولت قرار بگیرد. 
عملکرد دولت در چهار ماهه نخســت امســال نشان 
مى دهد دولت تا حد خوبى در جبران کســرى بودجه 

موفق بوده است.

خاندوزى از رشــد 48درصدى درآمدى منابع بودجه 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته و افزایش 16 
درصدى هزینه هــا خبر داد و گفــت: دولت روى این 
موضوع متمرکز بــود تا بتواند درآمد پایدار بیشــترى 
کســب کند. ایــن یعنى جبــران کســرى بودجه در 
دســتور کار دولت بود و در چهار ماهه نخست امسال

 محقق شد. خاندوزى به ســفر رؤساى جمهور روسیه 
و ترکیه و موارد اقتصادى این ســفرها اشــاره کرد و 
گفت: این سفرها در راستاى سیاســت کلى و زیر چتر 
سیاست همسایگى که اولویت نخست سیاست خارجى 

است انجام شد.

مالك سفر به 
شهرهاى قرمز و نارنجى 

درآمد فروش نفت 580 درصد 
افزایش یافت

آواز پرواز هماى
 براى یک اسب!

   ایران آرت | پرواز هماى، خواننده موسیقى 
ایرانى اعالم کرد علیرغم پیگیرى هاى مداوم 
موفق به کسب مجوز براى برگزارى کنسرت 
در همدان نشــده و اجراهاى «جنگ خنده» 
جایگزین کنسرت او شــده است! این خواننده 
بــراى دلجویــى از هــواداران همدانى خود، 
ویدیویــى از آواز خواندنش براى یک اســب 
منتشــر و آن را به شــهروندان همدان تقدیم 

کرد.

حذف بدحجاب ها
 از سنگ قبر!

   همشهرى آنالین | مدیرعامل سازمان 
بهشت حضرت زهرا(س) گفت: در چند ماهه 
اخیر و پس از هماهنگى با خانــواده متوفیان، 
98 ســنگ قبر که تصاویر مکشــوفه داشتند، 
جمع آورى و اصالح شد. سعید غضنفرى افزود: 
شهروندان و خانواده هاى متوفى بسیارى گالیه  
دارند و از اینکه قبور مؤمنین در این آرامستان 
به شکل غیر اســالمى تزیین مى شود، مکدر 
هستند. وى تأکید کرد: واقعًا در شأن آرامستان 
مؤمنان نیســت که تصویــر خانم هاى مؤمن 
را به شــکل کشــف حجاب و بى حجاب روى 

سنگ هاى قبر حکاکى کنند. 

تغییر فرمول محاسبه 
کمیسیون 

   دیده بان ایران | بر اســاس تصویب نامه 
هیئت وزیران که توســط معــاون اول رئیس 
جمهور ابالغ شد، شــیوه محاسبه حق الزحمه 
مشاوران امالك از تعیین درصدى طرف هاى 
معامله، به رقــم ارزش منطقه اى معامالت که 
کمیســیون تقویم امالك که ســاالنه تعیین 
مى کند، تغییر کرد. بر این مبنا تعیین کمیسیون 
بنگاه هاى امالك بر مبناى درصدى از قیمت 
معامالتى که ســبب ذینفع شــدن بنگاه ها از 

گرانى مسکن مى شد، لغو شد. 

تخریب یک شهرك در کرج
   میزان | رئیس کل دادگســترى اســتان 
البرز از تخریب یک شــهرك غیرقانونى با 24 
ویالى لوکس غیرمجــاز در چهارباغ خبر داد 
که مالک آن به جاى ایجــاد مجتمع اقامتى، 
اقدام به تفکیک قطعــات و احداث ویال کرده 
بود. حسین فاضلى هریکندى افزود: احکامى 
که اجرا شــد مربوط به تغییر کاربرى غیرمجاز 
است که در آن فردى با سوءاستفاده از «موافقت 
اصولى» و مجوزهاى صادر شده جهت احداث 
«مجتمع اقامتى، پذیرایى و تفریحى»، به جاى 
ایجاد مجتمع مذکور، بر خالف مقررات ضمن 
تفکیک و قطعه بندى یک قطعه باغ مشــجر، 
نسبت به احداث غیرقانونى یک شهرك با حدود 

24 باب ویالى مجلل اقدام مى کند.

واکسن آبله میمون 
وارد مى شود؟

   تجــارت نیــوز | رئیس گــروه مدیریت 
بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوانات 
مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشــت گفت: در کمیته علمى کشــورى 
باید بررســى هاى الزم در خصــوص نیاز به 
واردات واکســن آبله میمون به کشــور انجام 
شــود. بهزاد امیرى گفت: موضوع واکسن آبله 
میمون در کمیته علمى کشــورى مطرح شده 
و بر اساس نظر سازمان جهانى بهداشت انجام 
واکسیناســیون عمومى آبله میمــون توصیه 
نشده است. این مسئله در این شرایط ضرورتى

 ندارد.

انتقاد «کیهان» 
از بى طرفى ایران 

   روزنامه کیهان | در بحران اوکراین همه غرب 
رو در روى یک کشور آسیایى - اروپایى یعنى روسیه قرار 
گرفته اند. صورت مسئله خیلى ساده است، همه کشورهاى 
اروپایى و آمریکایى و کشورهاى آسیایى متصل به آنان با 
احساس نگرانى از بازگشت قدرتمندانه روسیه به عرصه 
جهانى و با احساس نگرانى از به هم پیوستن روسیه و چین 
درصدد محاصره روســیه برآمده و آن را به میدان جنگ 
فراخواندند.  بعضى در این تحــوالت بزرگ بین المللى، 
تهران را به خویشتندارى و بى طرفى فراخوانده و از واژه 
نقش موازنه دهنده میان شرق و غرب سخن گفته اند. این 
یک پیشنهاد منفعالنه است، اگر وارداتى نباشد. ایران در 
این روند نباید به نام بى طرفى، چشم خود را به فرصت هاى 

بزرگ تحوالت ببندد و به خود ضرر بزند.

فاش شدن هدف واقعى مسکو
   ایسنا | وزیر خارجه روسیه گفت که هدف مسکو 
عزل رئیس جمهورى اوکراین است و روشن ساخت که 
اهداف کرملین در جنگ اوکرایــن فراتر از فتح منطقه 
دونباس است. «سرگئى الوروف» گفت مسکو مى خواهد 
به اوکراینى ها کمک کند تا«خودشان را از زیر سلطه این 
رژیم کامًال غیر قابل قبول رها کننــد.» این اظهارات 
دیپلمات ارشد روس با بیانیه هاى پیشین دولت روسیه 
در ماه مارس مبنى بر اینکه کرملین به دنبال «سرنگون 

کردن» دولت اوکراین نیست، در تضاد قرار دارد.

«پوتین» به
 نمایشگاه فرش هم رفت

   رکنا | «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روســیه 
در حاشیه اجالس سران آستانه با سید ابراهیم رئیسى 
از نمایشگاه فرش دســتباف ایرانى بازدید کرده است. 
فرح ناز رافع، رئیس مرکز ملى فرش ایران در این بازدید 
خطاب به پوتین گفت: این نمایشگاه شامل فرش هاى 
نفیس استان هاى مختلف به خصوص فرش ابریشم 
استان هاى قم، اصفهان و آذربایجان شرقى است. رافع 
گفت: متأسفانه هنرمندان قالیباف ایرانى بعد از صنعت 

نفت توسط «ترامپ» تحریم شدند.

فضا تنگ است
   انتخاب | مدیرکل آژانس بین المللى انر ژى اتمى 
مى گوید: مذاکــرات میان ایــران و قدرت هاى جهان 
به مرحله  حساسى رسیده اســت، اما فضا براى توافق، 
روز به روز تنگ تر مى شود. «رافائل گروسى» در گفتگو 
با شبکه تلویزیونى «CNN» افزود: آژانس، هیچ ارزیابى 
از توانایى ایران براى دستیابى به سالح هسته اى ندارد 
اما مسلم است که جمهورى اسالمى، در حال ساخت 
سانتریفیوژهاى نسل آخر اســت که براى غنى سازى 

اورانیوم در سطح باال،کاربرد دارد.

دفن مجید عبدالباقى
 در اصفهان

   فرارو | مراسم تدفین مجید عبدالباقى برادر مالک 
متروپل برگزار شد. عبدالباقى برادر مالک متروپل در کنار 
برادرش حســین عبدالباقى به خاك سپرده شد. مجید 
عبدالباقى در یکم مرداد مــاه در پارکینگ آپارتمانش 
باشلیک گلوله به قتل رسیده بود در شهر دهاقان محله 
عطاآباد اســتان اصفهان با حضور مردم این منطقه به 

خاك سپرده شد.

نجم الدین رفت
   صبا | نجم الدین شریعتى در برنامه «سمت خدا» 
اعالم کرد که اجراى برنامه را بــه مدت دو ماه به رضا 
مالیى مجــرى برنامه رادیو معــارف واگذار مى کند و  
پس از محرم و صفر  به «سمت خدا» باز خواهد گشت. 
این در حالى است که چندى پیش تیترى از کناره گیرى 
نجم الدین شریعتى مطرح شد که او در فضاى مجازى 
این موضــوع را کامــًال تکذیــب و از بداخالقى هاى 

رسانه اى ابراز ناراحتى کرد.

لقمه هایى که هر روز کوچک تر مى شودخبرخوان

6 دهک با فقر روزگار مى گذرانند
 امروز کاسبى اکبر جور نبوده. حاال دارایى سفره آنها نان 
و سیب زمینى پخته اســت که آن هم براى هشت نفر 

کفاف نمى دهد.
نخستین وعده غذایى خانواده اکبر در خانه 50 متریشان، 
بعد از دو روز گرسنگى، همین است. مادر، 28 ساله است 
با 6 بچه قد و نیم قد و پدر، 35 ساله و کارگر فصلى است. 
دست هاى فاطمه گیج مانده که چطور سیب زمینى هاى 
پخته را بین بچه ها تقسیم کند. کاسبى اکبر این روزها 

دندانگیر نیست.
صورت تکیده و بى دندان غالمعلى هم نشان از ماراتن بى 
پایان زندگى او با روزهاى بى پولى و درماندگى دارد. سفره 
او وقتى کوچک شــد که کرونا آمد و او از کار بیکار شد. 
کرونا هم که کم شد او نتوانست مثل گذشته جان بگیرد. 
حاال غالمعلى هم میهمان پیاده روهایى است که هر روز 
با او این روزهاى سیاه را ورق مى زند. امروز یکسال و ده 
روز است که بیکار شده و هر روز را به شکلى گذرانده اند؛ 
اول با فروش لوازم دســت دوم و حاال با ایستادن توى 
میدان، براى یافتن شغلى غیررسمى، بدون بیمه و امنیت.
«گرســنگى، بى پولى، فکر، خســتگى، فکر مى کنى 
چطور باید بگذرانیم؟ وقتى اجاره نشــین هم باشــى و 
بچه ات بخواهد درس بخواند». حسن مى گوید؛ کارگر 
تراشکارى که روزى 100هزار تومان اگر کار باشد و همه 

چیز بر وفق مراد، دستش را مى گیرد. 
او و امثال او شــامل 60 میلیون نفر از جمعیت ایران 
مى شــوند که گاهى اوقات به یارانــه ناچیزى هم 
وابسته مى شوند. دردناك تر اینکه باید اجاره بدهند 
و بیشتر حقوقشــان هم مى رود باالى اجاره و وام و 
هزار ســوراخ دیگر که در زندگى هایشان دهان باز 

کرده است. 
حاال با یک حساب سرانگشتى مى توان فهمید که خط 
فقر غذایى این روزها افراد بسیارى را درگیر کرده است.  
دهک هایى که در جایگاه تعدیل نیروها قرار گرفته اند و 
با یکه تازى کرونا به جمع 9میلیون بیکار دیگر پیوستند و 
بعد از کرونا هم با تورمى روبه رو شدند که سفره هایشان 
را خالــى تر کرد؛ با این اوصاف، طى ســه ســال اخیر، 
عمًال گوشت و مرغ از ســفره ایرانى ها حذف و درنهایت 
خوشبینى سیب زمینى، قارچ و سویا جایگزین گوشت شد. 
این در حالى است که قیمت تن ماهى در طول یکسال 
گذشته از 20هزار تومان به 40 تا 60 هزار تومان رسیده 
است، در واقع هر خانواده چهارنفرى با فرض اینکه هر روز 
صبحانه نان و کره و ناهار عدس پلو (بدون کشــمش یا 

گوشت چرخ کرده) و شام تخم مرغ و سیب زمینى بخورند، 
ماهانه باید چیزى بیش از دو  میلیون براى همین ســه 

وعده غذایى هزینه کنند.
این در حالى اســت که حداقل دســتمزد نیروى کار در 
ایران آنقدر نیســت که بتواند هم اجاره بها را تأمین کند 
و هم هزینه تغذیه خانواده را، حتى اگر مســئله پوشاك 
و دارو را حذف کنند خانواده کارگران روزهاى ســیاهى 

را تجربه مى کنند.

فاصله نجومى بین فقر و غنى 
به گفته فرامرز ادیب، اقتصــاد دان، اکنون بین50 تا 60 
میلیون نفر زیــر خط فقر قرار گرفته انــد و فاصله رو به 
گسترش بین فقر و غنا، ریزش طبقه متوسط و معضالت 
و مشکالت معیشــتى که با آن روبه رو هستیم به عینه 

مشخص است.
او از شرایط و معضالتى صحبت مى کند که این روزها 
و در شرایطى که ویروس کرونا دوباره در حال گسترش 

است، باعث شده کارخانه هاى واگذار شده به بخش شبه 
دولتى به وجود بیاید که اغلب آنها تعطیل شده و کارگران 

آنها ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند.
به اعتقاد او اکنــون اقتصاد دولتــى حاکمیت اقتصاد را 
در دســت گرفته و آنچه به نام خصوصى ســازى گفته 
مى شــود، چندان معناى واقعى ندارد، به این دلیل که 
بخش خصوصى واقعى بودجه و ســرمایه اى ندارد که 
بخواهد شــرکت هاى بزرگ خصوصى که عرضه مى 
شود را خریدارى بکند یا حتى شرکت هایى که معطوف 
به بند ب اصل 44 را بتواند خریدارى بکند و باز هم این 
شبه دولتى ها و فرا دولتى ها هستند که در لباس بخش 
خصوصــى واقعى وارد شــده و اکنون در این شــرایط 

دچارضرر و زیان و تعدیل نیروهاى زیادى شده اند.
با این تفاســیر رشــد اقتصادى ما در حال حاضر منفى 
است و این نشان دهنده کوچک تر شدن اقتصاد ماست، 
اقتصاد کوچکى که قیچى به دست گرفته و سفره ها را 
هم کوچک کرده اســت. طبق گزارش هاى مرکز آمار 

ایران، متوسط هزینه الزم براى یک خانوار سه نفره براى 
تأمین سبد غذایى 2300 کیلو کالرى براى هر فرد است، 
یعنى به طور میانگین باید این خانــوار ماهیانه دو و نیم 
میلیون تومان و حتى بیشتر از حقوق خود یعنى یک سوم 

هزینه هایشان را صرف سبد غذایى خود کنند.
برآوردها نشان دهنده آن است که به طور متوسط در دوره 
زمانى 1380 تا 1398 یعنــى حدود دو دهه پیش، تقریبًا 
33 درصد از جمعیت کشــور زیر خط فقر چندبعدى قرار 
گرفته اند و خط فقر از 950 هزار تومان در سال 90 به 10 

میلیون تومان در سال 99 رسیده است. 
طبق اعالم وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعى برآورد 
هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روى خط فقر تا 
اردیبهشت امسال نیز به طور متوسط حدود دو میلیون و 
454 هزار تومان است. با این حساب، شش دهک باقى 
مى ماند کــه در برابر رفع نیازهاى اولیــه خود بى دفاع 
هستند و به همین سادگى باید سفره هایشان را کوچک 

کنند تا بتوانند دوام بیاورند.

مدیرعامل بنیاد علمــى گندمکاران گفــت: دالالن بین 
گندمکاران جوالن مى دهند و دســترنج یکســاله آنها را 
مى خرند و ســودهاى کالنى به جیب مى زنند که در هیچ 

صنعتى یافت نمى شود.
علیقلى ایمانى با بیان اینکه این  روزها دالالن به خرید گندم 
از کشــاورزان روى آورده اند، بیان کرد: این زنگ هشدارى 
است که اگر ادامه یابد میزان خرید دولتى کم شده و نیاز به 

واردات بیشتر خواهد شد.
وى گفــت: دالالن مى داننــد که دولت هر ســاله قیمت 
محصوالت اساسى به ویژه گندم را در شهریور  اعالم مى کند 
و آنها با خرید گندم از کشاورزان و فروش آن پس از افزایش 

قیمت از سوى دولت پول کالنى را به جیب مى زنند.
ایمانى افزود: با فرض اینکه یک دالل یک میلیارد تومان 
گندم از کشــاورز خرد بخرد و دولت نرخ خرید گندم را در 
شهریور 50 درصد افزایش دهد، دالل در مدت چند ماه 500 
میلیون تومان به جیب مى زند کــه هیچ صنعتى نمى تواند 

چنین سود آورى را داشته باشد.
ایمانى به مثال دیگرى هم اشــاره کرد و گفت: مثًال دولت 

سال گذشته 135 درصد نرخ گندم را افزایش داد و دالالنى 
که پیش تر گندم خریده بودند به همین میزان سرمایه خود 
را افزایش دادند. وى در پاســخ به اینکه چرا با وجود خرید 
تضمینى دولت، کشاورز گندم خود را به دالل مى فروشد؟ 
گفت: دولت پول کشــاورز را با تأخیر مى دهد، مثًال از 11 
تیر ماه پول کشاورز پرداخت نشــده است یعنى 27 درصد 
مطالبات کشاورزان هنوز پرداخت نشــده است، اما دالل 
پول آنها را نقدى و سر زمین پرداخت مى کند. وى به عامل 
دیگرى هم اشاره کرد و گفت:  دالالن گندم کشاورزان را سر 
زمین مى خرند و مثل خرید دولتى نیست که کشاورز مجبور 
باشد محصول خود را بار زده و به مراکز خرید دولتى ببرد و 
آنجا درباره میزان کیفیت و اختــالط و غیره چانه زنى کند 
یعنى فروش به دالالن براى کشاورز راحت تر تمام مى شود.

مدیرعامل بنیاد علمــى گندمکاران ایــن را هم گفت که 
دالالن قیمــت باالتر از نــرخ تضمینــى 11500 تومان 
نمى خرند اما چون پول آنها نقد و خرید آنها راحت و آسان 
است برخى کشاورزان ترجیح مى دهند که به جاى سیلوى 

دولتى به دالل بدهند.

 چرا فروش گندم به دالل جذاب  است 

مانى مهدوى

الدن ایرانمنش

قطعــى گســترده اینترنت که صبــح روز دوشــنبه در
 بخش هایى از کشــور اتفاق افتاد و اصفهــان را هم در 
برگرفت، موضوع مقاالت و گزارش هاى دیروز روزنامه 
هاى کشور بود. روزنامه «جام جم» در همین باره نوشت 
که از ساعت 8 و 15 دقیقه صبح روز دوشنبه اینترنت کشور 
با اختالل مواجه شــد. موضوعى که عــده اى از کاربران 

را به دردســر انداخته و شــبکه پرداخت کشــور را نیز با 
مشکل مواجه کرد. به طور مثال دستگاه کارتخوان برخى 
فروشگاه ها قطع شد و مشتریان آنها براى انجام خرید خود 
ســرگردان ماندند، همچنین برخى مراکز دولتى از ارائه 

خدمات به ارباب رجوع، موقتاً باز ماندند.
آنطور که خبرنگار روزنامه «جام جم» توضیح داده است، 
به نظر مى رسید این اختالل موقتى اینترنت در پى قطعى 

برق شرکت زیرساخت روى داده اســت که البته ساعت 
نزدیک به 9صبح رفع شد. اما پس از این ساعت نیز برخى 
مشترکان اینترنت اپراتور هاى مختلف، مانند مخابرات از 
قطعى اینترنت اطالع مى دادند. بررســى از چند شرکت 
اینترنت نیز نشان مى داد اغلب شرکت هاى خدمات دهنده 
اینترنت در ارائه ســرویس در روز دوشــنبه با مشکالتى 

مواجه شده بودند.

اما جالب آنجاست با اینکه مســئوالن وزارت ارتباطات 
قطعى برق را دلیل اصلى مشکل اینترنت اعالم کردند اما 
شرکت توزیع برق این موضوع را تکذیب کرده است! به 
هر روى قطع شدن اینترنت در صبح روز دوشنبه، ماجراى 
طرح صیانت را هم دوباره زنده کرد. آیا کاربران اینترنت 
در تهران، اصفهان و نقاط دیگر صیانت شده بودند یا همه 

چیز نتیجه یک اتفاق معمولى بوده است؟

صبح دوشنبه صیانت شدیم؟!

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان لرســتان از ادامه طرح ایمن ســازى برق قلعه 
فلک االفالك و جابه جایى آجرهــاى این مجموعه به 
منظور توکار کردن سیم هاى برق خبر و اطمینان داد که 

همه موارد براساس اصول فنى پیش رفته است.
چندى است که تصاویرى از تخریب دیوارهاى تاریخى 
دژ 1700 ساله  فلک االفالك به بهانه عبور لوله در فضاى 
مجازى منتشر شده است. گفته مى شود این اتفاق به دور 

از چشم کارشناسان و اهل فن و در فضایى کامًال سربسته 
انجام شــده و تمام دیوارها و کف فضاى داخلى موزه با 
دستگاه کمپرسور مورد حفارى و کند و کاو قرار داده  شده 

که فاجعه اى جبران ناپذیر است.
امین قاسمى در این خصوص گفت: از زمانى که ادیسون 
برق را اختراع کرد و از زمانى که این اختراع به اســتان 
لرستان رســید هر کس که از راه رسیده بود، سیمکشى 
انجام داده بود و سیم ها را روى دیوار و سقف این مجموعه 
رها کرده بود. بر این اســاس احتمال اتصال برق و آتش 
سوزى افزایش یافته بود و از این رو بر آن شدیم طرحى 
را به منظور ساماندهى این سیم کشــى ها انجام دهیم. 
این طرح فنى است و زیر نظر مشاور پیش رفته و کامًال 

قانونى است.
مدیر کل میراث فرهنگى لرستان با تأکید برآنکه آجرها 
با سنگ فرز از جاى خود خارج شده اند و بعد از اتمام کار 
نیز در جاى خود نهاده شده اند، گفت: از کمپرس و حفارى 
خبرى نیست بلکه از مینى فرز براى خالى کردن اطراف 

سنگ استفاده شده است.

مرمت قلعه فلک االفالك اصولى است؟
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 کشت برنج در استان اصفهان
  به یک پنجم رسیده است

زنگ هشدار افزایش
 تب کنگو در اصفهان

صادرات خشکبار از اصفهان 
چقدر است؟

معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى سازمان 
جهـاد کشـاورزى اسـتان اصفهـان گفـت: ارزش 
صادرات خشکبار و آجیل از اصفهان در سال 1400 
بالغ بر 5 میلیون و 672 هزار دالر بوده اسـت. امید 
شـریفى با اشـاره به صادرات خارجى محصوالتى 
مانند پسته، گردو، بادام و کشمش از استان اصفهان، 
افزود: بادام باغات نجف آباد کیفیت خوبى دارد و به 
کشور هندوستان صادر مى شود و کشمش تولیدى 
استان از مبادى دیگر به کشـور پاکستان و گردو از 

مبادى مختلف به مقاصد مختلف صادر مى شود.

کشف البسه
 شیطان پرست ها  

فرمانده انتظامى کاشـان با اشـاره به تشـدید طرح 
کنترلى و نظارتى صنوف و برخورد با فروشـندگان 
پوشـاك نامتعارف گفـت: در نتیجه ایـن طرح 26 
دسـت  لباس مشـکى بـا عالئـم شیطان پرسـتى 
در کاشـان کشـف و براى 2 واحد صنفـى متخلف 
اخطاریه پلمپ صادر شـد. سـرهنگ ایرج کاکاوند 
اظهار داشت: برابر اخبار و اطالعات واصله تعدادى 
از واحدهاى صنفى اقدام به عرضه و فروش البسـه 
هاى مشکى رنگ با آرم و عالئم شیطان پرستى و 

نامتعارف مى کنند.

بازدید از 
خانواده معظم شهدا

همزمان با روز عفاف و حجاب و دهه والیت جمعى 
از مسـئولین آبفـا منطقـه خمینى شـهر بـه همراه 
مسئولین بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان به دیدار 
سـه خانواده از خانواده هاى معظم شـهدا رفتند. به 
گـزارش روابط عمومـى آبفا منطقه خمینى شـهر، 
همچنین همزمـان با عید سـعید غدیرخـم در آبفا 
منطقه خمینى شـهر جشـن پر شـکوهى با رعایت 

کامل پروتکل هاى بهداشتى برگزار گردید.

حیاط مدارس 
پارکینگ مى شود 

مدیـر منطقـه 8 شـهردارى اصفهان گفـت: براى 
حل مشـکل ترافیک در شـهر مذاکره با آموزش و 
پرورش براى اسـتفاده از حیاط مدارس انجام شده 
است. باقرى گفت: در حال مذاکره با اداره آموزش 
و پرورش ناحیه 5 براى استفاده از حیاط مدارس به 
عنوان پارکینگ هستیم که سـود حاصل از آن نیز 
به مدارس برسد و در همین راسـتا در حال مذاکره 
براى استفاده حیاط مدرسـه اشرفى واقع در اطراف 

مجتمع پنج طبقه هستیم.

درخشش اصفهانى ها
 در الهیجان

با برگزارى اختتامیه جشنواره تئاتر خیابانى شهروند 
الهیجان از توابع اسـتان گیالن، بیشـترین جوایز 
بـه نمایندگان اسـتان اصفهـان رسـید. یازدهمین 
دوره جشـنواره تئاتـر خیابانـى الهیجـان به مدت 
سـه روز از یکم مردادماه بـا حضـور 130 بازیگر و 
دیگـر عوامـل نمایش هـا و همچنین بیـش از 80 
میهمان از اسـتان هاى مختلف کشور در الهیجان

 برگزار شد.

این 16 مجموعه
تاکنون 5 مجموعه از اماکن دولتى به طور کامل از 
حریم زاینده رود عقب نشینى کرده و 16 مجموعه 
نیز هنوز عقب نشینى نکرده اند. مدیر دفتر مهندسى 
رودخانه و سـواحل شـرکت آب منطقه اى اسـتان 
گفت: از ابتداى سـال جارى تاکنـون 40 هکتار در 
بسـتر دریاچه سـد، نیم هکتار در بسـتر رودخانه و 
بیسـت و یک صدم هکتار از حریم رودخانه زاینده 

رود آزادسازى شده است.

دریا قدرتى پور
«مدارس کپرى و کانکسى در کشور برچیده مى شود»؛ 
این یکى از شعارهایى اســت که تقریباً هر وزیرى که بر 
مسند وزارت آموزش وپرورش مى نشیند در دوره کارى 
خود گریزى هم به آن مى زند؛ شعارى که دولت به دولت 
منتقل مى شــود اما در نهایت هنوز مدارس کانکسى و 

فرسوده در ایران جمع آورى نشده است.
حاال نوبت به یوســف نــورى رســیده اســت. وزیر 
آموزش وپرورش جدید دولــت که در اوایل خرداد اعالم 
کرده بود تمام مدارس کانکسى و کپرى در مناطق محروم 
و کمتر برخوردار کشور که تعداد دانش آموزان در آن زیاد 

باشد، جمع آورى مى شود.
آنطور که نورى یک ماه پیش درباره آن اظهار نظر کرده 
است؛ اکنون  12 هزار مدرسه کانکسى، خشتى و سنگى 
در کشــور وجود دارد و ســهم اصفهان از این تعداد 21 
مدرسه کانکسى داراى 24 کالس درس با جمعیت دانش 
آموزى 176 نفر در شهرســتان هاى بویین میاندشت، 
فریدونشهر و چادگان است که براى حذف آنها 31 میلیارد 

و 800 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.
گرچه موضوع خوش تــراش نبودن فضــاى مدارس 
اصفهان به همینجا ختم نمى شــود و به گفته مدیر کل 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان، 38 مدرسه با 
128 کالس درس سنگى با جمعیت دانش آموزى حدود 
یک هزار نفر در شهرستان هاى ســمیرم، فریدونشهر 
و کاشــان نیز دایر اســت و اعتبار الزم براى جایگزینى 

مدارس سنگى بالغ بر 175 میلیارد تومان است.
پرونده این کانکس ها در نگاه مسئوالن مصداق یک بام 
و دو هواست؛ چرایش هم مشخص است به این خاطر که 
به راحتى مى توان فهمید درباره برچیده شــدن مدارس 

کانکســى بین آموزش و پرورش و ســازمان نوسازى 
مدارس اتفاق نظر وجود ندارد. 

شــواهد این تضاد فکرى هم قابل مشــاهده است. از 
یک سو مدیر کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان از 
اقدام سریع درباره برداشته شــدن کانکس ها مى گوید 
و عنوان مى کند در مناطق روستایى به جهت تعداد کم 
دانش آموزان در کالس ها، مشکل فضا وجود ندارد و فقط 
در شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر و سمیرم تعدادى 
کالس در کانکس داریم که در ســفر ریاست جمهورى 
مقرر شد هرچه سریع تر نسبت به تخصیص و مشخص 

نمودن فضاى استاندارد اقدام شود.
از سوى دیگر و برخالف دیدگاه باالترین مقام آموزش و 
پرورش اصفهان، مجید نسیمى، مدیرکل نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس حذف و جایگزینى تمام مدارس سنگى 
و کانکسى در نقاط مختلف استان را نیازمند 206 میلیارد 

و 800 میلیون تومان اعتبار دانسته است.
این وضعیت نشان مى دهد که شــعاع و دایره استفاده 
از مدارس کانکســى اینقدر زیاد است که شاید نتوان به 
راحتى پرونده این مدارس را بست، نه با وعده و وعیدها 
و نه با شعارهایى که معلوم نیست چه زمانى رنگ تحقق 

به خود بگیرد. 
در حال حاضر در استان اصفهان 10 هزار و 344 کالس 
درس با قدمت باالى 40 سال وجود دارد که طبق مقررات 
باید نوسازى یا تخریب شوند. مدارسى که اگر جایگزینى 
براى آنها نباشد، همان قوطى هاى فلزى دوباره میزبان 

دانش آموزان خواهند شد. 
در تازه ترین وعده هاى وزیر آموزش و پرورش آمده است 
که تا پایان دولت ابراهیم رئیسى، مدارس کانکسى قرار 
است از سطح کشور جمع  شود، وعده اى که وزراى قبل از 

نورى هم داده بودند اما به دالیل مختلف از جمله کمبود 
اعتبارات محقق نشد. حاال باید دید این بار هم این وعده 
به دولت بعدى منتقل مى شود و یا مدارس کانکسى رنگ 

و لعاب تازه اى مى گیرند؟
با وجود اینکه تعداد این مدارس در اصفهان قابل توجه 
نیست اما همین تعداد کم هم جزو مهمترین مشکالت 
آموزش و پرورش استان اصفهان به شــمار مى آید به 
این خاطر که نمى توان به راحتى از رنج تحصیل دانش 
آموزان در چهاردیوارى هاى آهنى که زمســتان هایش 

سرد و تابستان هایش داغ و سوزان است گذشت. 
چند صد کیلومتــر دورتــر از کالنشــهر اصفهان، در 
مناطقى که زمســتان هایش پر سوز و سرماست، دانش 
آموزانى با رنج، تحصیل مى کنند. کالس درسشان یک 
چهاردیوارى آهنى است، آفتاب پاییز و زمستان هم جانى 
ندارد که کالس درس آهنى را کمى گرم کند، کم کم سوز 
سرما هم از راه مى رسد و باران و برف رنج دانش آموزان 

را مضاعف مى کند.
با وجود گام هاى بلندى که در ســال هاى اخیر در حوزه 
مدرسه سازى برداشته شده و به رغم اینکه از سال 92 به 
بعد به طور میانگین روزانه 9 میلیارد تومان براى مدرسه 
سازى هزینه شده اما هنوز جاى کار وجود دارد و مدارس 

ایران تا برطرف شدن کامل دغدغه ها فاصله دارند.
وزیر آموزش و پرورش بر حل ســریع مشکل مدارس 
کانکســى تأکید کرده اســت. اما خود نورى حتمًا بهتر 
مى داند که حل شدن تمام مشکالت مدارس کانکسى 
اصفهان به ســال تحصیلى جدید نمى رسد آن هم طى 
کمتر از 60 روز باقیمانده تا اول مهــر اما اگر این اتفاق 
بیافتد حتمًا باید به وزیر آموزش و پرورش مدال افتخار 

داد!

وعده هاى آموزش و پرورش عملى نشد 

کانکس ها قصد رفتن ندارند

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان از ابتالى 5 
بیمار به تب کریمه کنگو و فوت یک بیمار در فریدون شهر 

خبر داد.
پژمان عقدك در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت 
شیوع بیمارى تب کریمه کنگو در استان اصفهان، اظهار 
کرد: تب کریمه کنگو بیمارى مشــترك بین انسان و دام 
اســت و درصورتى که ذبح، غیربهداشــتى باشد از دام به 

انسان منتقل مى شود.
وى با اشاره به شناسایى 5 بیمار مبتال به بیمارى تب کریمه 
کنگو از ابتداى ســال جارى تاکنون در استان اصفهان، 
گفت: هر 5 بیمار در شهرستان فریدون شهر شناسایى شدند 

و 4 نفر از آن ها به موقع براى درمان خود به بیمارستان هاى 
داران یا فریدن مراجعه کردند، امــا یک نفر از آن ها جان 
خود را از دست داد. بیمارى که فوت شد عالئمى همچون 
تب، سردرد، بدن درد، کمردرد و خون ریزى را داشت، اما به 
علت مراجعه دیرهنگام، اقدامات درمانى مؤثر نبود و منجر 

به فوت او شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، علت ابتالى 
این افراد به تب کریمه کنگو را مصرف گوشت آلوده اعالم 
و به شهروندان توصیه کرد که از مکان هایى که مطمئن 
هســتند موازین بهداشــتى را رعایت مى کنند، گوشت 

خریدارى کنند. 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
میزان سطح کشت برنج در این اســتان در یک دهه اخیر 
به دلیل کمبود شــدید منابع آبى و توصیه هاى ترویجى 

کشاورزى به یک پنجم گذشته رسیده است.
پیمان فیروز نیا افزود: در ســال هاى گذشته که منابع آبى 
منطقه وضعیت بهترى داشت حدود 20 هزار هکتار از مزارع 
استان زیر کشت برنج مى رفت اما این رقم اکنون به حدود 
چهار هزار هکتار مى رسد. وى دلیل کاهش سطح زیر کشت 
فعلى را افت منابع آبى و توصیه هاى ترویجى کشاورزى 
عنوان کرد و ادامه داد: اکنون به دلیل اینکه کشت و برداشت 
برنج سود زیادى پیداکرده است برخى کشاورزان را ترغیب 

کرده که در زمین هاى کشاورزى حتى نه چندان بزرگ به 
کشت آن بپردازند. 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 
بر اساس مصوبه دولت به جز استان هاى گیالن و مازندران، 
کشت این محصول در سایر مناطق ممنوع است، بر همین 
مبنا ما نیز هیچ گونه خدماتى مانند کود، بذر، تســهیالت 
بانکى و ســایر نهاده ها بــه برنج کاران ارائــه نمى کنیم.  
بااین حال ابزار قانونى براى اینکه بتــوان فعالیت آنان را 
متوقف کرد وجود ندارد، البته افرادى که براى این منظور 
از آب چاه استفاده مى کنند به شرکت آب منطقه اى معرفى 

مى شوند تا تعرفه هایشان تغییر کند.

جیغ بیلبوردهاى شهرى 

 به کجا چنین شتابان؟!

 نصف جهان   تبلیغــات محیطى و فرهنگى مرتبط 
با حوزه محیط زیست یکى از اقداماتى است که به 
گفته کارشناسان گام مهمى در راستاى حفظ محیط 

زیست به شمار مى رود.
امــا ایــن تبلیغــات گاهى بــا نیازهــاى واقعى 
جامعــه همســو نبــوده و در برخــى مواقع حتى 
بــه چهــره و زیبایى بصرى شــهر  آســیب هم

 مى رساند. 
به گفته کارشناسان، محورهاى این تبلیغات باید در 

راستاى اطالع رسانى مناسب باشد و نگاه جدیدى 
داشته باشد تا شهروندان بى اعتنا از آن نگذرند. 

با وجود اینکه تبلیغات شهرى بر روى بیلبوردها در 
ابتدا اقدامى تازه و نو بود و با ایده هاى جدید شروع 
شده بود اما اکنون این ایده ها نه تنها رو به کهنگى 
رفته است بلکه در برخى از مواقع کاریکاتورهایى بر 
روى این بیلبوردها نقش بســته که براى اصفهان 
که یک شهر توریستى محســوب مى شود چندان 

مناسب نیست.

 نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در روز ســه 
شنبه چهارم مردادماه به ماجراى انتشار کلیپ هایى 
در فضاى مجازى در رابطه با آب زاینده رود پرداخته 
اســت. در این گزارش که با تیتر «آب زاینده رود از 
کجا آب رفت؟!»آمده است: «در کلیپ منتشر شده، 
آب بعد از رهاشدن از سد زاینده رود تا سد چم آسمان 
جریان دارد و پس ازآن ردپایى به چشم نمى خورد؛ 
گویى که جا َتر است و بچه نیست! همین موضوع هم 
باعث شد تا نقدعلى، نماینده شهرستان خمینى شهر 
به این مســئله واکنش نشــان دهد و در گفتگو با 
رسانه ها ســخن از گم شــدن آب بگوید. نقدعلى 
مدعى اســت که آب در سد چم آســمان و نزدیک 
آن مفقود نمى شــود، بلکه مسئله اینجاست که 50 
درصد آب زاینده رود در باالدســت مفقود مى شود؛ 
زیرا اکنون 28مترمکعب آب بر ثانیه از باالدســت 
رودخانه براى مصارف شــرب اصفهان و شرب و 

صنعت یزد رهاسازى مى شــود که از این میزان در 
حدود 2/8مترمکعب بر ثانیه این آب به استان یزد و 
11 مترمکعب بر ثانیه به اصفهان مى رسد.  او با اشاره 
به میزان آب رهاسازى شده از سد زاینده رود، گفته: 
این عدد و رقم نشان مى دهد بیش از نصف آبى که 
از سد زاینده رود رها مى شود تا رسیدن به محدوده 
100 کیلومترى از سد زاینده رود تا چم آسمان که  60 
کیلومتر این مسیر در استان چهارمحال و بختیارى 
قرار دارد، مفقود مى شــود! او همچنین با اشاره به 
انتقال آب مفقودشده به تپه هاى بن، سامان و دیگر 
اراضى کشاورزى در باالدست، مى افزاید: این آب در 
باغات گردو، بادام و میوه که در مدت 20سال اخیر 
به شکل عجیبى توسعه یافته است مصرف مى شود 
و تنها آبى که به سد چم آســمان مى رسد، همان 
سهمیه 11 مترمکعبى آب شــرب اصفهان و 2/8 

مترمکعبى آب شرب و صنعت یزد است.»

پول بده، احترام بخر! 
مریم محسنى

این روزها در مراکز پزشکى هر چقدر پول بدهى آش 
مى خورى. نمونه آن مطب هاى دندانپزشکى است که 
اگر به مراکز گرانقیمــت و به قول معروف الکچرى و 
لوکس مراجعه کنى از همه نظر احترام دارى و مشکلى 
هم نخواهى داشــت اما اگر بخواهى با قیمت کمترى 
اقدام به انجام امور دندانپزشــکى کنى، بســیارى از 
مراکز دندانپزشکى هســتند که احترام چندانى براى 
مراجعه کننــدگان قائل نبوده و برخورد نامناســبى با 

بیماران دارند.
این موضوع نــه تنها عملکرد جامعه پزشــکى را زیر 
سئوال برده و به چالش مى کشد بلکه حقوق بیماران را 

نیز ضایع خواهد کرد. 
ارائه خدمات سالمت باید براى اقشار مختلف جامعه 
تقریباً به شکل یکسانى باشد و حداقل اگر اینطور نیست 
و برخى از اقشار ضعیف جامعه نمى توانند به مراکزى 
مراجعه کنند که با پول بیشــتر احتــرام بخرند باید به 

شکلى باشد که عزت نفس بیمار خدشه دار نشود.

نگاه روز

واگذارى زمین هاى معوض  در مبارکه

 نصب نیوجرسى در محور اصفهان-اردستان

  بازیافت زباله هاى کرون 
توسط نجف آباد و لنجان

 نصف جهان   شــهردار مبارکه با اشــاره به تخریب 
بخشى از مسجد النبى(ص) مبارکه جهت آزادسازى 
قسمتى از مسیر خیابان شهداى یزدان این شهر گفت: 
همزمان با این تخریب، عملیات احداث ســاختمان 
جدید مســجد النبى(ص) در مجاورت پارك غدیر 
با توافق صورت گرفته با هیئت امناى مسجد و امام 

جمعه آغاز شد.
محمدمهدى احمدى افزود: زمینى به مساحت 400 

مترمربع جنب پارك غدیر در خیابان شهداى یزدان 
در ازاى تخریب صورت گرفته براى ساخت مسجد 

جدید واگذار گردید.
وى بیان کرد: در همین راستا نیز زمینى به مساحت 
300 مترمربــع در خیابان مشــتاق بــراى تأمین 
هزینه هاى ساخت این مسجد به هیئت امناى مسجد 
واگذار شــده تا از طریق فروش آن براى ساخت و 

تأمین هزینه هاى مسجد اقدام کنند.

 نصف جهــان   رئیس اداره راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى شهرستان اردســتان با اشاره به نصب 910 
نیوجرسى 4 مترى در رفیوژ میانى محور اصفهان- 
اردستان گفت: این اقدام در راستاى افزایش سطح 
ایمنى این محور ارتباطى انجام شده است و به زودى 
600 نیوجرسى جدید نیز براى تکمیل ایمنى عبور و 

مرور در محور اصفهان به اردستان نصب مى شود.
ابوالفضل کوهى در بخش دیگرى از ســخنانش با 
بیان اینکه اجراى عملیات آســفالت محور ترانزیتى 

اردستان- کاشان تکمیل شده است، افزود: عملیات 
روکش دوم آسفالت این محور حدفاصل پلیس راه 
به ســمت خروجى اردســتان به طول 12 کیلومتر 
انجام شــده و هم اکنــون نیز آســفالت دو راهى 
اصفهان به نایین در حال اجراســت. وى ادامه داد: 
در این زمینه براى آســفالت هر یک کیلومتر از این 
محورها، 11 میلیارد ریال از محــل اعتبارات اداره 
کل راهدارى و حمل و نقــل جاده اى بودجه در نظر 

گرفته شده است.

 نصف جهــان  معــاون برنامــه ریــزى و عمرانى 
فرماندارى تیران و کرون از جداســازى و بازیافت 
پســماند مناطق روستایى و شــهرى کرون توسط

 نجف آباد و لنجان خبر داد.
شــهرام آذرپى افزود: پــس از دفن زبالــه مناطق 

روستایى و شهرى کرون، گونه هاى گیاهى مناسب 
در آن مکان کاشت مى شود.

وى ادامــه داد: در نظــر داریــم از روش هــاى 
دانش بنیــان بــراى بازیافــت زباله ها اســتفاده 

کنیم.

سهیل سنایى
ســریال آتش زدن درختان در سطح شهر 
اصفهان ادامه دارد. در آخرین مورد، چند 
روزى است ویدیوى آتش گرفتن درختان 
در خیابان رزمندگان که ظاهراً در شامگاه 
دوم مرداد اتفاق افتاده، دســت به دست 
مى چرخد. ایــن، چندمین مورد از حوادث 
مشابهى است که در ســال جارى و سال 
گذشته در گوشه و کنار شهر اتفاق افتاده 

است.
آتش گرفتن شش اصله درخت کاج مشهد 
در حاشیه زیر پل و روگذر غدیر در شامگاه 
جمعه نوزدهم فروردین ماه توســط مواد 
آتش زا که از باالى پل پرتاب شــده بود، 
آتش گرفتن چند اصله درخت در بزرگراه 
شهید اقارب پرســت در اواخر خردادماه و 
حاال درخت ســوزى در خیابان رزمندگان 
از مهمترین آتش سوزى هاى درختان در 

سال جارى در شــهر اصفهان است که به 
گفته پلیس و آتش نشانى، همگى توسط 
عوامل انسانى و عمدى اتفاق افتاده است.

اما چرا باید کسى پیدا شود که درختان شهر 
را آتش بزند؟ سرهنگ جهانگیر کریمى، 
معاون فرهنگــى اجتماعــى فرماندهى 
انتظامى اســتان  اصفهان گفته است که 
موضوع از سوى کارشناسان پلیس در دست 
بررسى است و نتیجه آن اعالم خواهد شد. 
این موضعى است که پلیس اصفهان پیش 
تر هم در پى آتش زدن درختان شهر اتخاذ 
کرده بود اما فعًال خبرى از بازداشت مقصر 
یا مقصرین این حوادث و انگیزه احتمالى 

آنها از این اقدام در دست نیست. 
این در حالى است که در آتش سوزى مراتع 
استان اصفهان در سال جارى هم عوامل 
انســانى دخالت 90 درصدى داشته اند. 
آنطور که آمار ارائه شده توسط استاندارى 

نشــان مى دهد، تا امروز حدود 9 هکتار 
از جنگل هاى دست کاشــت سطح استان 
طعمه حریق شــده که پاى آتش افروزى 
هاى انســان در این حریق هــا نیز اثبات 

شده است. 
مرداد ماه سال 1394 پلیس شاهین شهر 
جوان 20 ســاله اى را بازداشت کرد که به 
صورت عمدي اقدام به آتش زدن درختان 
پارك هاي سطح این شهر می کرد. او که 
فاقد ســابقه کیفري بود در اعترافاتش به 
چندین فقره آتش زدن درختان اعتراف و 
انگیزه اش از این کار را تفریح و سرگرمی 

عنوان کرد.
بعید نیســت در آتش گرفتن درختان در 
نقاطى از شــهر اصفهان که کمتر هم در 
معرض رفت و آمد است، باز پاى سرگرم 
شدن چند جوان در میان باشد چون هیچ 
دلیل منطقى دیگرى براى این اقدام قابل 
تصور نیســت. اما در پرونده آتش گرفتن 
مراتع اســتان به نظر نمى رســد عامل 
«سرگرمى» نقشى داشته باشد؛ اینجا بى 
احتیاطى یا سودجویى حرف اول را مى زند. 
در هردو مورد اما یک وجه مشترك دیده 

مى شود: آتش مى زنم، پس هستم! 

آتش مى زنم، پس هستم!
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برنامه Google Maps احتماال در آینده نزدیک، مسیرى را به کاربران خود پیشنهاد کند که "بهترین مصرف 
سوخت" را در پى داشته باشد.

برنامه نقشه  هاى گوگل (Google Maps) در حال حاضر اطالعات مفید زیادى را در اختیار کاربران خود قرار 
مى دهد، مانند ارائه مسیر هاى گام به گام از نقطه "A" تا نقطه "B" . این برنامه همچنین کار هایى را براى انجام و 

دیدن، در مقصد توصیه مى کند و همچنین مکان هایى را براى اقامت و خوردن پیشنهاد مى کند.
اکتبر گذشته، گوگل شروع به اضافه کردن مسیر هاى سازگار با محیط زیست به برنامه نقشه خود کرد که هدف 

آن مصرف کمتر بنزین و تولید CO۲ کمتر بوده و با پیشنهاد مسیر هایى 
بر اســاس عواملى مانند درجه بندى جاده، جریان ترافیک و مسافت، این 

کار را انجام مى دهد.
تاکنون شرکت گوگل بخاطر وجود مشــکل این ویژگى را ارائه نداده است، اما احتماال در آینده نزدیک 
برنامه Google Maps به شما امکان دهد نوع خودرویى را که دارید (یا مى خواهید با آن رانندگى کنید) 

انتخاب کنید تا این برنامه، شما را به کم مصرف ترین مسیر هدایت کند.

برخى از کاربران در شبکه هاى اجتماعى خبر از ادغام دو محصول تماس تصویرى گوگل دادند.
ماه گذشته شرکت گوگل اعالم کرد که دو محصول تماس تصویرى Duo و Meet با هم در یک پلتفرم 

تماس ویدیویى واحد به نام "Google Meet" ادغام خواهند شد.
 Google Duo حاال خبر رسیده تعداد کمى از کاربران شروع به مشاهده این ادغام با آخرین نسخه برنامه

در اندروید کرده اند.
 Meet با نام و نماد جدید و ویژگى هاى بیشترى مانند جلوه هاى پس زمینه، به Duo گفته مى شود برنامه
تبدیل مى شود. برنامه به روز شده نشان مى دهد که "Duo در حال بهتر شدن است" و دکمه اکشن اصلى از 
"تماس جدید" به "جدید" تغییر کرده است. همچنین مى توانید براى تنظیم تماس هاى بعدى، از زمان بندى 

در تقویم گوگل، استفاده کنید. یک پیام پاپ آپ جدید، شرایط حریم 
خصوصى به روزرسانى شده را نشان مى دهد، یعنى تغییر استفاده از رمزگذارى سراسرى به رمزگذارى 

ابرى. آن ها همچنین توجه دارند که کاربران مسدود شده در Duo به Meet منتقل نمى شوند.
اگر کاربرى یک Meet جدید را از طریق وب سایت در دسکتاپ زمان بندى کند، آن نشست در بخش 
جلسات برنامه نمایش داده مى شود که همچنین سایر رویداد هاى برنامه ریزى شده از تقویم را نیز 

فهرست مى کند.
برنامه Google Duo برنامه ساده تماس ویدیویى گوگل براى تلفن هاى هوشمند یا دسکتاپ بود 

که در سال 2016 در کنار Allo راه اندازى شد و با FaceTime رقابت مى کرد.

برنامه واتساپ به تازگى مدت زمان حذف پیام ها را 2 روز و 12 ساعت افزایش داده است این در حالى 
است که مدت زمان قبلى حذف پیام ها یک ساعت بود.

واتساپ اکنون در حال آزمایش عملکردى است که در آن مخاطبان مى توانند پیام هایى را که ارسال کرده اند را در فاصله دو روز 
بعد حذف کنند. در حال حاضر، امکان حذف پیام ها براى همه حدود یک ساعت پس از ارسال پیام وجود دارد.

WABetaInfo در ابتدا گزارش داده بود که دو هفته دیگر قابلیت حذف پیام ها به مدت طوالنى تر امکان پذیر خواهد شــد، اما به نظر مى رسد این 

قابلیت تنها براى کابران واتساپ بتا اندروید 2.22.15.8 فعال خواهد شد و آن ها قادر به حذف پیام ها در عرض 2 روز و 12 ساعت خواهند بود. اکنون 
این قابلیت براى مخاطبان بتا iOS 22.15.0.73 در نسخه آزمایشى واتساپ راه اندازى شده است.

امکان حذف پیام قبل تر حدود 1 ساعت، 8 دقیقه و 16 ثانیه بود، با این حال، همانطور در اسکرین شات پایین مشاهده مى کنید، 
ما سعى کردیم پیامى را که بیش از یک ساعت زودتر ارسال شــده بود را حذف کنیم و گزینه حذف براى ما نشان داده شد، 
بنابراین  یکى از ساده ترین راه ها براى بررسى اینکه این قابلیت براى شما(در صورت اینکه واتساپ بتا داشته باشید) فعال شده 

است یا نه، این است که ابتدا واتساپ را آپدیت کنید و بعد ببینید که آیا بعد از یک ساعت مى توانید پیامتان را حذف کنیم یا نه.

گوگل، وعده قابلیت هاى زیادى را در اندروید 13 
داده و در اینجا ویژگى هایى که مى توانید از این 

سیستم عامل انتظار داشته باشید را مى خوانید.
انتظار مى رود گــوگل در اواخر ســال میالدى، 
اندروید 13 را با ویژگى جدیــد، مفید و کاربردى 
نسبت به نســخه قبلى خود منتشــر کند. گوگل 
نسخه اولیه اندروید 13 را براى توسعه دهندگان 
در ماه فوریه منتشر کرد و به دنبال آن هم نسخه 

ثانویه توسعه دهندگان در ماه مارس عرضه شد.
 سپس اولین نســخه بتاى عمومى در ماه آوریل، 
دومین بتاى عمومى در کنفرانس توسعه دهندگان 
گوگل I/O و سومین نسخه بتا در ماه ژوئن عرضه 

شد. نسخه بتاى نهایى هم در ماه ژوئیه به عنوان 
آخرین مرحله قبل از انتشــار پایــدار همزمان با 

عرضه گوشى پیکسل 7 منتشر شد.
یکى از بهترین ویژگى هاى جدیــد اندروید 13، 
 «Material You» افزودن ده ها رنگ جدید به تم
است که گزینه هاى سفارشى سازى بیشترى را در 
اختیار کاربران قرار مى دهد. در حالى که اندروید 
 Material You 12 سیستم مبتنى بر تصویر زمینه
را ارائه کرد، اما به کاربران اجازه شخصى سازى 
زیادى را نمى داد. اندروید 13 همچنین به کاربران 
اجازه مى دهد تا متن هاى کپى شده را درست قبل 
از جایگذارى در محل مورد نظر، از طریق صفحه 

کلید ویرایش کنند.
یکى دیگر از ویژگى هــاى قابل توجه در اندروید 
13، امکان دسترسى به اسکنر کد QR از صفحه 
قفل گوشى است. عالوه بر این، کاربران همچنین 
یک قسمت دسترسى سریع براى باز کردن اسکنر 

QR خواهند داشت.

یکى از مهم ترین تغییرات اندروید 13 به روزرسانى 
درخواســت هاى مجوز اســت. با ایــن ویژگى، 
دســتگاه هاى اندرویدى اکنون بــه مجوز هاى 
دقیق ترى براى دسترسى به فایل هاى رسانه اى از 
جمله تصاویر، ویدیو ها و صدا نیاز دارند. با نسخه 
جدید اندروید، برنامه ها باید به جاى دریافت مجوز 

براى خواندن همه فایل هاى رســانه اى، به طور 
جداگانه براى خواندن انــواع مختلف فایل هاى 

خاص باید از کاربر اجازه بگیرند.
یکى دیگر از ویژگى هاى قابل توجه اندروید 13، 
امکان تنظیم زبان ها بر اســاس هر برنامه است. 
این ویژگى با نام "Panlingual" معرفى شده و به 
کاربران امکان مى دهد از برنامه هاى مختلف در 

زبان هاى مختلف استفاده کنند.
اندروید 13 همچنین به کاربــران این امکان را 
مى دهد که دستگاه هاى هوشمند خانه را از صفحه 
قفل بدون نیاز به باز کردن قفل گوشــى کنترل 
کنند. این ویژگى به طور پیــش فرض غیرفعال 

اســت، اما کاربران مى تواننــد آن را از تنظیمات 
روشن کنند.

برخى دیگر از ویژگى هاى قابل توجه مشــترى 
محور در اندروید 13 شامل آیکون هاى موضوعى 
براى برنامه هاى شــخص ثالث، سیســتم جدید 
انتخابگر عکــس، اعالن هاى زمــان اجرا براى 
 HTTPS از طریق پشتیبانى از DNS برنامه ها و
است. شبه طور کلى، اندروید 13 نسبت به اندروید 
12 یک به روزرسانى قابل توجه نیست، اما چندین 
ویژگى کاربردى را به همراه دارد که آن را به یک 

نسخه مورد انتظار تبدیل مى کند.

بى اعتنایى آیفون
 به رکود بازار تلفن هوشمند

با این که بازار جهانى تلفن هوشمند وضعیت بغرنجى پیدا کرده، اما فروش آیفون 13 همچنان خوب است و اپل 
انتظار دارد آیفون 14 پس از عرضه به بازار، وضعیت بهترى از این داشته باشد.

 انتظار اپل براى فروش باالتر آیفون 14، منعکس کننده باور فزاینده تحلیلگران وال اســتریت است که انتظار 
دارند فروش این شرکت حتى در صورت وقوع رکود در اقتصادهاى بزرگ، بهتر از کل بازار تلفن هوشمند باشد.

اپل که گزارش مالى سه ماهه سوم خود را 28 ژوییه منتشر مى کند، همزمان با تولید آزمایشى آیفون 14، انتظار 
خود از فروش باالتر جدیدترین مدل این گوشى پرچمدار را در پیش بینى هاى اولیه خود به تولیدکنندگان قراردادى 

اعالم کرد.
با توجه به صدرنشینى اپل در بازار تلفن هوشمند، تحلیلگران بر این باورند که تورم در کاالهایى اساسى مانند مواد 
غذایى و سوخت، تاثیر کمترى روى پایگاه کاربران نسبتا مرفه اپل گذاشته است. با این حال ناظران صنعت مانند 
شرکت فوبون ســکیوریتیز بر این باورند که تقاضا براى محصوالت الکترونیکى مصرفى امسال و سال آینده، کند 

خواهد شد.
طبق آمار موسسه تحقیقاتى کانترپوینت ریسرچ، کندى اقتصادى در چین ضربه بزرگى به بازار تلفن هوشمند زده و 
فروش جهانى را در ماه مه 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داد و به 96 میلیون دستگاه رساند. براى 

دومین بار در حدود یک دهه گذشته است که آمار ماهانه فروش، کمتر از 100 میلیون دستگاه بوده است.
اما دو منبع آگاه در زنجیره تامین آیفون به رویترز گفتند: فروش آیفون در ژوییه با وجود سیگنال هایى که از افت تقاضاى 

بازار براى سازندگان تلفن هوشمند دیگر مشاهده شد، همچنان خوب بوده است.
یکى از این منابع گفت: سازندگان دیگر از افت تقاضا آسیب دیده اند؛ منبع دومى هم گفته است که ارسال آیفون 13 از 
یک کارخانه به بازار، در ماه ژوییه یک سوم باالتر از مدت مشابه سال میالدى گذشته بود. این الگو غیرمعمول است 
زیرا فروش مدلهاى فعلى آیفون معموال در ژوییه و اوت که مصرف کنندگان منتظر معرفى مدلهاى جدید از ســوى 
اپل در سپتامبر هستند، افت مى کند. با توجه به دستگاه هاى عرضه شده به بازار، مى توان گفت فروش آیفون 13 نسبتا 

خوب بوده است.
کریش سانکار، تحلیلگر شرکت کوئن، در یادداشتى به مشتریان این شرکت نوشت: فروش آیفون 13 در اواخر سیکل 
این گوشى، خوب مانده زیرا تقاضاى چین پس از پایان قرنطینه هاى کرونا، بهبود چشمگیرى پیدا کرد و آیفون از خرید 

تعطیالت ژوئن در چین سود برد.
اپل طبق برنامه ساالنه خود، تولید آزمایشى آیفون 14 را با هدف افزایش تولید انبوه در اوت، آغاز کرده بود. بنابراین این 
دستگاه عرضه این دستگاه به بازار مى تواند در پاییز آغاز شــود. پیش بینى هاى اولیه از فروش که اپل به تولیدکنندگان 

قراردادى اعالم کرده است، اندکى باالتر از برآورد فروش آیفون 13 در یک سال پیش است.
بر اساس گزارش رویترز، بعضى از تحلیلگران وال استریت انتظار دارند در پایان سه ماهه مالى سوم، فروش 

آیفون 13 با وجود عرضه حجم باالترى از این دســتگاه به بازار، کاهش نسبى پیدا کند اما تحلیلگران 
همچنان انتظار دارند آیفون بهتر از رقیبانش ظاهر شود. به عنوان مثال، کوئن انتظار دارد 

فروش دستگاه هاى اپل در سه ماهه اخیر حدود یک درصد کاهش پیدا 
کند، در حالى که فروش کلى تلفن هوشمند حداکثر 

13 درصد دچار افت خواهد شد.

اندروید 13
و ویژگى هاى 

کاربردى که باید 
انتظار آنها را 
داشته باشید

واتساپ
 اکنون به شما

 اجازه مى دهد پیام هایتان را 
تا 2 روز بعد حذف کنید

ادغام اپلیکیشن هاى Duo و Meet انجام شد

گوگل مپ بهترین مسیر از نظر مصرف سوخت را ارائه مى دهد

چگونه شبکه واى فاى خانگى را ایمن کنیم؟
شبکه واى فاى ستون فقرات گجت هاى موجود در خانه 
اســت. از لپ تاپ و گوشــى گرفته تا دیگر گجت هاى 
هوشمند، تمام آن ها از طریق شبکه واى فاى با یکدیگر 
در ارتباط هســتند. به همین خاطر اگر به امنیت شبکه 
واى فاى اهمیت ندهید، ممکن است دچار دردسرهاى 

زیادى شوید.

تغییر پسورد واى فاى و SSID پیش فرض
بیشــتر مودم ها از یک نام پیش فرض و یکســان براى 
SSID اســتفاده مى کننــد. SSID هم به زبان ســاده 

همان نام شــبکه واى فاى اســت و با تغییر ندادن آن، 
هکرها به راحتى از مدل مودم شــما خبردار مى شوند. 
با توجه به اینکه تقریبا تمام مودم ها به طور پیش فرض 
از پسورد هاى ساده اى اســتفاده مى کنند، بعد از خرید 
باید همــان ابتدا SSID و پســورد واى فــاى را تغییر 

دهید.
در بخش پایینى مودم مى توانید یوزر و پسورد آن را ببینید. 
سپس از طریق مرورگر راهى آدرس 192.168.1.1 شوید 
که البته این آدرس هم در پنل پشــتى مودم قرار گرفته 
و براى برخى مودم ها باید آدرس متفاوتى را تایپ کنید. 
از این قســمت باید به دنبال بخش SSID بگردید و در 

نهایت نام آن را تغییر دهید.
براى پسورد واى فاى هم بدون شــک باید آن را تغییر 
دهید.  توصیه مى کنیم پســورد بین 8 تــا 12 کاراکتر 
باشــد و از ترکیب حروف و اعداد به همراه کاراکترهاى 
خاص مانند @ استفاده کنید. هرچقدر حدس زدن یک 
پسورد ســخت تر باشد، امنیت شــبکه واى فاى بیشتر 

مى شود.

تغییر نام کاربرى و پسورد مودم
اگرچــه انتخاب پســورد پیچیــده براى مــودم تا حد 
زیادى جلوى نفــوذ را مى گیرد، امــا در هر صورت اگر 
کســى بتواند این پسورد را به دســت بیاورد، در مرحله
بعــدى بایــد در بخش تنظیمــات مودم جلــوى او را 

بگیرید.
 بیشــتر مودم ها براى نام کاربرى و پســورد از عبارت 
admin اســتفاده مى کننــد و بــا مراجعــه به بخش 

تنظیمات مودم به راحتى مى توانید پسورد مودم را تغییر 
دهید.

فعالسازى رمزگذارى
با فعال سازى رمزگذارى، دیگر داده هاى رد و بدل شده 
بین گجت ها و مودم قابل شنود نیستند. بیشتر مودم هاى 
جدید از رمزگذارى WPA۲ اســتفاده مى کنند اما بهتر 
است در بخش تنظیمات ببینید که آیا مودم موردنظر از 
جدیدترین استاندارد ها در این زمینه پشتیبانى مى کند یا 
نه. به عنوان مثال اگر مودم از اســتاندارد WPA۳ بهره 

مى برد، بدون شک از آن بهره ببرید.
خوشبختانه در بسیارى از مودم هاى جدید دیگر خبرى از 
استاندارد هاى قدیمى و ناامن مانند WPA و WEP نیست 

اما در هر صورت حتى اگر این استاندارد ها وجود دارند، 
از آن ها استفاده کنید.

فعالسازى فایروال
فایروال یا دیوار آتشین همانطور که از نامش پیداست، 
به عنوان یک دیوار بین شبکه واى فاى و مهاجمان 
عمل مى کند. به عنوان مثال اگر مودم ببیند که یک 
کامپیوتــر غیرمجاز مى خواهد به شــبکه واى فاى 
دسترســى پیدا کند، مى تواند در این زمینه به شما 

هشدار دهد و حتى خطر را دفع کند.
بســیارى از مودم ها از فایروال ابتدایى و نه چندان 
پیشــرفته اى بهره مى برند که براى فعال سازى 
آن باید در بخش تنظیمات پیشرفته به دنبال این 
مشخصه بگردید. در برخى مودم هاى پایین رده، 
فعال ســازى این قابلیت ممکن اســت سرعت 
اینترنت را تا حدى کاهش دهد. به همین خاطر 
باید ببینید این قابلیت چقدر براى شما اهمیت 

دارد.

غیرفعالسازى مدیریت از راه دور
برخى مودم هاى میان رده و پرچم دار از قابلیت 
کنترل از راه دور بهــره مى برند. این یعنى با 
استفاده از برنامه هاى مخصوص، خارج از خانه 
مى توانید وضعیت و سرعت مودم را زیرنظر 
بگیرید. متاسفانه این نوع سرویس ها چندان 
ایمن نیستند و به همین خاطر براى افزایش 
امنیت مودم توصیه مى کنیم این مشخصه 

را غیرفعال کنید.

ى کنید، 
شد،  ده
لشده 

ا نه.

ریت انتظار دارند در پایان سه ماهه مالى سوم، فروش 
اه به بازار، کاهش نسبى پیدا کند اما تحلیلگران 

به عنوان مثال، کوئنانتظار دارد ش ظاهر شود.
 ماهه اخیر حدود یک درصد کاهش پیدا 

فروش کلى تلفن هوشمند حداکثر 
خرصد دچار افت خواهد شد.

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002916- تاریخ: 1401/04/15- برابر راى شــماره 2916 مورخ 
1401/04/15 به شماره کالســه 1738 آقاى/ خانم اعظم نوروزى فروشانى به شناسنامه شماره 
538 کدملى 1971431141 صادره فرزند محمد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 312 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 221 صفحه 196 و صفحه 193 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 2914 مورخ 1401/04/15 به شماره کالسه 1737 آقاى/ خانم حسن رفیعى به 
شناسنامه شماره 261 کدملى 1141601494 صادره فرزند عباسعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 312 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 221 صفحه 196 و صفحه 193 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى 2924 مورخ 1401/04/15 به شماره کالسه 1739 آقاى/ خانم فاطمه پریشانى فروشانى 
به شناسنامه شماره 1130529029 کدملى 1130529029 صادره فرزند محمد مهدى در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104,55 مترمربع پالك شماره 312 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 221 صفحه 196 و صفحه 193 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/05/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/20- م الف: 1355430 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده5/138

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى کرم عابدینى  فرزند اسداله در اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  ششدانگ یک باب خانه 
واقع در محدوده  پالك 590  اصلى  واقع در قطعه 7   بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 
5556 مورخه 1400/10/27  هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و 
تحدید حدود اولیه پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید 
حدود پالك شماره 9 فرعى از 590 اصلى واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده 
و راى شماره 5556 مورخ 1400/10/27 هیات حل اختالف  موضوع قانون مذکور  نسبت به آن 
بنام  کرم عابدینى فرزند اسداله  در روز شنبه  مورخ 1401/5/29  ساعت 9 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت 
مقرردر این آگهى در محل حضوریابند.اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود 
بایستى توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/05/05 – م الف:1356355 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد - حجت اله کاظم زاده/5/140

آگهى تبصره 1- ماده 105- آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140185602006003958- تاریخ ارسال نامه: 1401/05/01- براساس تقاضاى 
خانم/ آقاى: عباس صانعى فرزند على اصغر (متقاضى) مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ 
پالك 336 فرعى از 85 اصلى واقع در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق 
متعلق است به خانم صنم یادگارى فرزند رحیم نسبت به تمامت سه حبه و سه پنجم حبه مشاع از 
72 حبه شش دانگ به استثناء یک هشتم اعیانى و مقدار هشت حبه و دو پنجم حبه مشاع به استثناء 
یک هشتم اعیانى دو حبه و دو پنجم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ همسر مرحوم آقاى عباس 
صانعى على اصغر که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناسى 
رسمى دادگسترى میزان بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق الذکر را به مبلغ صفر ریال برآورد و اعالم 

نموده است و طبق نظر ارزیاب کارشناس دادگسترى فاقد اعیانى مى باشد و مبلغى واریز نگردیده 
است و چون متقاضى مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانى است لذا با توجه به مفاد تبصره یک 
آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء 
تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر مراجعه نماید و در صورتى که مدعى تضییع 
حقى باشد مى تواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه 
و گواهى طرح دعوى را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهى اســت در صورت عدم ارائه گواهى 
طرح دعوى سند مالکیت متقاضى بدون استثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 
1355375- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرف 

محمد عدیلى پور/5/134 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 2115-1401/03/26 آقاى حسین شمس نجف آبادى فرزند عباسعلى ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 197/49 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3  فرعى از 394  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  بموجب گواهى حصر وراثت به شماره 
698-60/12/04 دادگاه نجف آباد  و فرم نوزده مالیاتى 10947-62/10/26 نجف آباد و گواهى 
حصر وراثت 1327-78/07/26 دادگاه نجف آباد و فرم نورده مالیاتى 78/12/12-208223/451 
نجف آباد.تاریخ انتشــار نوبت اول :1401/5/5 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم1401/5/20 – م 

الف:1355129 -  حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/135

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 4384 مورخه 1400/09/03 آقاى محسن مصطفى ء نجف آبادى  فرزند کرمعلى نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 85/07 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  اصلى واقع در بخش 
12 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/40/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05- 1348456/ م الف  -حجت اله کاظم زاده 

اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /4/263
آگهى تغییرات

شــرکت پویا صادرات نقش جهان شــرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 748 و 
شناسه ملى 10260594691 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در استان چهارمحال وبختیارى 
، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزى ، شهر شهر کرد، محله امام زاده ، کوچه ((فرعى 
1 ولیعصر)) ، خیابان ولى عصر ، پالك 0 ، مجتمع بازار شــهر ، طبقه اول ، واحد 110 
کدپستى 8816865472 به مدیریت میترا احمدى به شماره ملى 1971369160 
تاسیس شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1354360)
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محققان مصرف یک نوع میوه را براى کاهش استرس و برطرف شدن مشکالت خواب پیشنهاد مى کنند.
 نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد خوردن گیالس مى تواند به شما کمک کند تا سالمت جسمى و روحى 

خود از کنترل سطح قند، کاهش اسید اوریک اضافى گرفته تا آرامش ذهن را افزایش دهید.
به گفته کارشناســان، مصرف این میوه براى افرادى که نکات و ترفندهاى زیــادى را براى رفع اضطراب و 
مشــکالت خواب امتحان کرده اند اما چندان نتیجه نگرفته اند، یک راه موثر براى آرام کردن ذهن و افزایش 
سطح هورمون خواب مالتونین است. خوردن گیالس نه تنها شما را شاد مى کند، بلکه به شما کمک مى کند 

تا سالمت جسمى و روحى خود را افزایش دهید.
دیکسا باوســار، محقق این پژوهش و متخصص آیورودا* مى گوید: گیالس 
سطح مالتونین آنتى اکسیدانى را در بدن شما افزایش مى دهد و درنتیجه به 
شما کمک مى کند آرامش و خواب خوبى داشته باشید. مالتونین موجود در 
گیالس یک داروى فوق العاده براى بى خوابى است که مى تواند به راحتى از 
سد خونى مغزى عبور کند و اثر تسکین دهنده اى روى نورون هاى 
مغز ایجاد کند، ذهــن را آرام مى کند و اضطراب و تحریک پذیرى 
را کاهش مى دهد که همچنین به تسکین سردرد ناشى از تنش یا 

استرس کمک مى کند.
گیالس سرشار از ویتامین A و C است و به تنظیم ضربان قلب و فشار خون 

کمک مى کند و همچنین خطر ابتال به فشار خون را کاهش مى دهد.

* آیورودا یک علم باستانى و کهن و نزد بسیارى از افراد هندى و اروپا و آمریکاست که از هندوستان 
ریشه گرفته و به خصوص در هند بسیار مرکز توجه  است، اگرچه در کشورهاى دیگر نیز در قالب طب 
جایگزین استفاده مى شود. در آیوردا از گیاهان طبى، ماساژ و یوگا براى درمان بیماران استفاده مى شود.

ترکیبــى از داروى آلبوترول که با شــل کردن 
عضالت عمل مى کند، براى تسکین فورى آسم 

استفاده مى شود.
نتایج یک مطالعه جهانى روى بیماران آسم نشان 
داد کــه ترکیبى از دو دارو به طور چشــمگیرى 

احتمال وقوع حمله آسم را کاهش مى دهد.
نتایج حاصل از بررسى بالینى که در مجله پزشکى 
نیوانگلند منتشــر شده است، نشــان مى دهد: 
ترکیبــى از داروى آلبوترول که با شــل کردن 
عضالت عمل مى کند و براى تسکین فورى آسم 
استفاده مى شــود و کورتیکواستروئید بودزوناید 
تعداد دوره هاى ناگهانى بروز تنگى نفس، خس 
خس سینه و سرفه را در بیماران کاهش مى دهد.

متخصصان بر اساس این بررسى جهانى اظهار 
داشتند: این یافته نشــان دهنده تغییر الگو در 

درمان آسم اســت. ما این درمان ترکیبى 
را که در نوع خود اولین است، به عنوان 
بخشــى از درمان اســتاندارد در نظر 

مى گیریم.
فاز 3 مطالعات بالینى که شامل بیش 
از 3000 بیمار مبتال به آســم از 295 

منطقه در سراسر ایاالت متحده، اروپا و 
آمریکاى جنوبى بود براى ارزیابى ایمنى و 

اثربخشــى ترکیبى از آلبوترول و 
بودزوناید به عنوان یک روش 

درمانى براى بیماران مبتال 
به نوع متوســط   تا شدید 

آسم طراحى شد.

آلبوترول یک آگونیست بتا 2 با اثربخشى کوتاه 
مدت است که با اتصال به پروتئین هاى کوچکى 
به نام گیرنده هاى بتا در مجارى هوایى عمل و 
ماهیچه ها را شل مى کند. بودزوناید نیز به عنوان 
یک کورتیکواستروئید، ورم و تحریک در مجارى 

هوایى را کاهش مى دهد.
در این بررسى افراد شــرکت کننده در سه گروه 
جاى گرفتند. برخى از آن ها ترکیبى از آلبوترول و 
دوز باالى بودزوناید را دریافت کرده، به گروهى 
دیگر داروى آلبوترول با ُدز پایین تر بودزوناید داده 

شد. گروه کنترل فقط آلبوترول دریافت کردند.
متخصصان مشاهده کردند که نه تنها عملکرد 
ریه بیماران بهبود پیدا کرد بلکه حمالت کمترى 

را نیز متحمل شدند.

دانش بسیار محدودى در مورد محتواى خنک کننده هاى 
مصنوعى در سیگارهاى الکترونیکى یا در مورد خطرات 

آنها براى سالمتى وجود دارد.
پژوهش جدیدى کــه در دانشــگاه دوك آمریکا انجام 
شده است، نشــان مى دهد که ســازندگان سیگار هاى 
الکترونیکى، ســطوح احتمــاال خطرناکــى از عوامل 
 "۲۳-WS" ۳" و-WS" خنک کننده مصنوعى موسوم به
را به ســیگار هاى الکترونیکى یک بــار مصرف اضافه 

مى کنند.
ســیگار هاى الکترونیکى با طعم نعنــاع و جوهر نعناع 
به دلیــل اثر خنک کنندگى، بســیار محبوب هســتند. 
عرضه کنندگان سیگار الکترونیکى اخیرا استفاده از مواد 
خنک کننده مصنوعى را به عنــوان افزودنى هایى آغاز 
کرده اند که خاصیت خنک کنندگى دارند، اما بوى نعناع 

ندارند. 
دانش بسیار محدودى در مورد محتواى خنک کننده هاى 
مصنوعى در سیگار هاى الکترونیکى یا در مورد خطرات 

آن ها براى سالمتى وجود دارد.
دکتر سون جورد، استاد دانشگاه دوك و از پژوهشگران 
این پروژه گفت: ما در پژوهش پیشین خود کشف کردیم 
 ،۳-WS که یک عامل خنک کننده مصنوعى موسوم به
به سیگار هاى الکترونیکى برند "جول" Juul) که در اروپا 

عرضه مى شوند، اضافه شده است. 
جول در آن زمان، محبوب ترین برند سیگار الکترونیکى 
بود. این موضوع ما را بر آن داشت تا بررسى کنیم که آیا 
مواد خنک کننده مصنوعى به ســیگار هاى الکترونیکى 

عرضه شده در آمریکا نیز اضافه مى شوند یا خیر.
جورد و همکارانش، بررسى خود در وبسایت فروشندگان 
مایعات الکترونیکى را با جســتجوى عبــارات خاصى 

 "kool/cool" مانند
آغــاز   "ice" و 
کردند. آن ها سعى 

داشتند که بفهمند 
آیا شــرکت ها، عوامل 

 3-W خنک کننده
را   ۲۳ -WS و 
فروخته انــد یا 

خیر. آن ها بیشــتر 
پژوهش خــود را روى انواع یخى و 

غیر یخى "پوفبار" (Puffbar) متمرکز کردند که در 
حال حاضر محبوب ترین برند سیگار الکترونیکى است 

و براى یک بار مصرف طراحى شــده است تا از مقررات 
"سازمان غذا و داروى آمریکا" (FDA) فرار کند.

پژوهشــگران، مایعات الکترونیکى و خنک کننده هاى 
مصنوعى را با اســتفاده از روش "کروماتوگرافى گازى/

طیف سنجى جرمى" (GC-MS) بررسى کردند که مواد 
گوناگون درون نمونه ها را شناسایى مى کند.

دانشمندان WS-۳ را در 24 مورد از 25 مایع الکترونیکى 
تحت بررسى شناســایى کردند. تقریبا همه انواع طعم 
دهنده یک بار مصرف پوفبار، حاوى WS-۲۳ در هر دو 
نمونه یخى و غیر یخى بودند. مدل سازى مصرف مایعات 

الکترونیکى بخارشده، نتایج نگران کننده اى داشت.
عوامل خنک کننده مصنوعى نه تنهــا در محصوالت 
با طعم نعناع یا جوهــر نعناع، بلکــه در محصوالت با 
طعم میوه و آبنبات، از جمله ســیگار هاى پوفبار و سایر 
سیگار هاى الکترونیکى یک بار مصرف یافت شد. پوفبار، 
طعم هایى مانند انبه، وانیل، توت و بسیارى از طعم هاى 
شیرین دیگر را به بازار عرضه مى کند که در میان جوانان 

محبوبیت دارند.
جورد گفت: بررســى ها و محاسبات ما 
نشــان مى دهند که مصرف کنندگان 
۳ و  -WS ،ســیگار الکترونیکــى
WS-۲۳ را در ســطوحى باالتر از 

سطوحى که "سازمان جهانى 
بهداشت" (WHO) بى خطر 
مى داند، استنشــاق مى کنند و 
ممکن است به مسمومیت اندام منجر شوند. سازمان هایى 
مانند سازمان غذا و دارو باید ایمنى دستگاه ها و مایعات 
موجود در سیگار الکترونیکى را که ما آزمایش کرده ایم، 

در نظر بگیرند. 
اگرچه WS-۳ و WS-۲۳ در محبوب ترین ســیگار هاى 
الکترونیکى موجود هســتند، اما توســط سازمان غذا و 
داروى آمریــکا به عنوان افزودنى هــاى غذایى در نظر 
گرفته مى شوند؛ نه براى استنشاق کردن. تولیدکنندگان 
سیگار هاى الکترونیکى با افزودن این مواد شیمیایى، خود 

را بى تفاوت نشان مى دهند.

خنک کننده سیگارهاى الکترونیکى
 مضر براى سالمت بدن

برگ هــاى آنانــاس موجب مى شــود که 
چربى هاى بد از بین برود.

دو سال پیش در مورد نوعى هیدروژل با قدرت 
جذب باال شــنیدیم که از برگ هاى آناناس 
ساخته شده بود. اکنون برخى از دانشمندانى 
که این هیدروژل را تولید کرده اند، مى گویند 
که از برگ هــاى آن مى توان بــراى جذب 
چربى هاى مضر از غذاهایى که اخیرا مصرف 
 شده اند و در دستگاه گوارش ما وجود دارند نیز 

استفاده کرد.
به نقــل از نیو اطلســدوونگ هــاى مین و 
فان تون تانگ پژوهشــگران دانشگاه ملى 
سنگاپوربه همراه همکاران خود، این پژوهش 
را با خشک کردن و آسیاب کردن برگ هاى 
آناناس آغــاز کردند که یــک محصول زائد 

کشاورزى در نظر گرفته مى شود.
هنگامى که پودر به دست آمده در یک سیستم 
آزمایشــگاهى که محیط اســیدى دستگاه 
گوارش انسان را شبیه ســازى مى کرد، مورد 
بررســى قرار گرفت، مشــخص شد که یک 
گرم از این ماده مى توانــد 45.1 گرم چربى 
پخته شــده را جذب کند. پژوهشــگران به 
منظور راحت تر خوردن پــودر، مقدارى از آن 
را به صورت کپســول و مقدارى را به شکل 
شیرینى هاى نازك فشرده موسوم به کراکر 

درآوردند.
تانگ گفت: کپسول یا کراکر پس از مصرف، 
ترکیبات چربى ماننــد چربى هاى حیوانى را 
جذب مى کند و توده هاى فیبر پوشیده از چربى 

را تشکیل مى دهد. این توده هاى پوشش داده 
شده با چربى مانند سایر غذاهایى که مصرف 
مى کنیم، در عرض یک تا سه روز از دستگاه 

گوارش خارج مى شوند.
اگرچه ویژگى هاى مکانیکى برگ هاى آناناس 
موجب مى شود که آنها براى این کار مناسب 
باشــند، اما دانشــمندان اظهار داشته اند که 
مى توان از انواع دیگر ضایعات کشــاورزى با 
سلولز باال مانند تفاله نیشکر نیز استفاده کرد.

با وجود این، پژوهش هاى بیشترى باید انجام 
بگیرد تا مشــخص شــود که این پودر چقدر 
در دستگاه گوارش واقعى انسان مؤثر است. 
پژوهشگران دانشــگاه ملى سنگاپور در حال 
حاضر به دنبال شرکاى تجارى براى توسعه 

بیشتر این فناورى هستند.

 شاید گاهى اوقات خوردن سبزیجات به اندازه کافى دشــوار باشد. با این وجود، 
اگر از مصرف سبزیجات صرفنظر کنید به طور بالقوه مقدار زیادى مواد مغذى، 

ویتامین ها و فواید آن براى سالمتى را از دست خواهید داد.
 سبزیجات خاصى وجود دارند که حاوى مواد مغذى براى سالمت قلب و کاهش 

کلسترول هستند. 
براى مثال، هویج یکى از بهترین سبزیجاتى است که مى تواند به کاهش و مدیریت 

سطح کلسترول کمک کند.
هویج منبع خوبى از فیبر محلول است که مى تواند به کاهش سطح کلسترول کمک 
کند. هم چنین، هویج سرشــار از بتاکاروتن، آنتى اکسیدان و ویتامین «آ» است که 

مى تواند از شما در برابر بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى قلبى محافظت کند.
بهترین بخش آن است که هویج به شکل قابل توجهى همه کاره است: مى توانید آن را 
با هوموس نوش جان کنید، به ساالد اضافه کنید یا با روغن زیتون و سیر برشته کنید 

و به عنوان غذاى جانبى از آن لذت ببرید.
هویج تقریبا همیشه ابتدا با سالمت چشم شــما مرتبط است و دلیل خوبى نیز براى 
این موضوع وجود دارد. هویج سرشار از ویتامین «آ» است که به کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هاى چشمى کمک مى کند. 
هم چنین، هویج حاوى لوتئین (به عنوان یک آنتى اکســیدان جهت جلوگیرى از 
آسیب هاى سلولى ناشى از رادیکال هاى آزاد عمل مى کند و در سالمت چشم و پوست 
بسیار موثر مى باشد) است که مى تواند به کاهش خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال (یک 
مشکل چشمى شایع و یکى از علل اصلى از دست دادن بینایى در افراد باالى 50 سال 
مى باشد) کمک کند. با این وجود، علیرغم آن که هویج براى بینایى شما عالى است 

فواید آن به همین جا ختم نمى شود.
هویج یک میان وعده عالى براى کمک به قلب و کاهش کلســترول مى باشد زیرا 
خوردن آن آســان بوده و سرشار از فیبر اســت. ارتباط بین فیبر غذایى و کلسترول 

قابــل توجــه اســت. 
مقاله اى منتشــر شــده در 

نشریه Nutrients نشان مى دهد 
که فیبر نامحلول و محلول به کاهش 

سطح کلسترول خون کمک مى کند که در 
نهایت به کاهش خطر بیمارى قلبى مى انجامد.

نتیجه پژوهش دیگرى که در نشریه لنست منتشــر شد نشان داد که خوردن 
دست کم 25 گرم فیبر در روز به کنترل وزن، قند خون، سطح فشار خون و کلسترول 

کمک مى کند.
هویج عالوه بر فیبر موجود در آن از طریق سطوح بتاکاروتنى که دارد فوایدى براى 
 Circulation Research سالمت قلب دارد. بر اساس پژوهشى که در نشــریه
منتشر شــده بتاکاروتن به کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى، سکته 

مغزى و برخى سرطان ها کمک مى کند.
در نهایت، هویج حاوى ویتامین «آ» اســت که کارشناســان مى دانند با سالمت 
قلب ارتباط دارد. با این وجود، پیش از آن که بتوانیم بــه طور قطع بگوییم چگونه 
ویتامین «آ» مى تواند به قلب شــما کمک کند باید پژوهش هاى بیش ترى انجام

 شود.
بنابراین، دفعه بعد که هوس یک میان وعده سریع کردید و قصد داشتید سبزیجات 
خوشمزه را در فر برشته کنید سعى کنید مقدارى هویج بگیرید و مقدارى مواد مغذى 

براى سالمت قلب به بدن خود بدهید.

را بى تفاوت نشان مى دهند.شیرین دیگر را به بازار عرضه مى کند که در میان جوانان  خاصى 

ه کافى دشــوار باشد. با این وجود، 
ور بالقوه مقدار زیادى مواد مغذى، 

ت خواهید داد.
د مغذى براى سالمت قلب و کاهش 

 ست که مى تواند به کاهش و مدیریت 

تواند به کاهش سطح کلسترول کمک 
 آنتى اکسیدان و ویتامین «آ» است که 

ند بیمارى قلبى محافظت کند.
توجهى همه کاره است: مى توانید آن را 
نید یا با روغن زیتون و سیر برشته کنید 

قابــل توجــه اســت. 
مقاله اى منتشــر شــده در

sنشریه Nutrients نشان مى دهد 
که فیبر نامحلول و محلول به کاهش 

سطح کلسترول خون کمک مى کند که در
نهایت به کاهش خطر بیمارى قلبى مى انجامد.

نتیجه پژوهشدیگرى که در نشریه لنست منتشــر شد نشان داد که خوردن
5دست کم 25 گرم فیبر در روز به کنترل وزن، قند خون، سطح فشار خون و کلسترول 

خواص هویج 
براى 

کاهش کلسترول
سازمان غذا و داروى ایاالت متحده توصیه مى کند که 
مصرف کافئین را براى پیشگیرى از عوارض آن به 

400 میلى گرم در روز محدود کنید.
برخى از افراد مى توانند شــبانه روز قهوه بنوشــند و 
احساس خوبى داشته باشند، در حالى که برخى دیگر 
ممکن است تنها پس از نوشیدن چند جرعه قهوه دچار 

عصبانیت، اضطراب یا سردرد شوند.
یک فنجان 8 اونسى قهوه حدود 80 تا 100 میلى گرم 
کافئین دارد، به این معنى که طبق توصیه باال، یک 
فرد بالغ متوسط  مى تواند با خیال راحت چهار یا پنج 
فنجان قهوه در روز بنوشــد. با این حال، کافئین را 
مى توان در چاى سبز، نوشابه، نوشیدنى هاى انرژى زا، 

شکالت و برخى داروها نیز یافت.
البته این محرك طبیعى مى تواند انرژى و استقامت 
شــما را افزایش دهد، تمرکز ذهنى را افزایش داده و 
التهاب را کاهش دهد. در درازمدت، ممکن است به 
محافظت در برابر دیابت، سکته مغزى، بیمارى قلبى، 

افسردگى و سایر بیمارى ها کمک کند.
با این حال، کافئین بیش از حد مى تواند بر سالمتى 
شما تاثیر بگذارد و منجر به بى خوابى، افزایش فشار 
خون و تپش قلب شــود. کلینیک کلیولند هشــدار 
مى دهد که این خطرات براى افراد مبتال به اختالالت 
اضطرابى، مشکالت قلبى عروقى یا فشار خون باال 

بیشتر است.
خوشــبختانه، راه هایى براى کاهش عوارض جانبى 
کافئین وجــود دارد و دوباره احســاس مى کنید که 

خودتان هستید.
کلینیک کلیولند توضیح مى دهد که این محرك نیمه 

عمر حدود پنج ساعت دارد، به این معنى که در مدت 
10 ساعت یا بیشتر از بدن شما خارج مى شود. پس چه 

کارى مى توانید انجام دهید؟
زمانى که غرق در کار هستید، زیاده روى در مصرف 
کافئین آسان اســت. یک فنجان قهوه مى نوشید، 
یک تکه شکالت مى خورید، یک فنجان دیگر قهوه 
مى نوشــید و غیره. زمانى شما شــروع به احساس 
عصبانیت مى کنید. ضربان قلب شــما باال مى رود، 

معده شما درد مى کند و دستان شما مى لرزند.
یکى از راه هاى رفع این مشــکالت افزایش مصرف 
آب است. نوشیدن یک لیوان آب به ازاى هر فنجان 
قهوه براى جلوگیرى از کم آبى  توصیه مى شود. روش 

دیگر، نوشیدنى هاى الکترولیتى است.

به محض اینکه وقت آزاد داشــتید بــدن خود را به 
حرکت درآورید. بر اســاس مطالعه اى که در ســال 
1998 در مجله پزشکى و علم در ورزش منتشر شد، 
فعالیت بدنى ممکن است به کاهش اضطراب ناشى 

از کافئین کمک کند.
آخرین اما نه کم اهمیت، ممکن اســت مدیتیشــن، 
تنفس عمیق، یوگا و سایر تکنیک هاى تمدد اعصاب 
براى آرام کردن ذهن و کاهش تنش پس از نوشیدن 

بیش از حد قهوه باشد.

روشى براى
 کاهش تأثیرات کافئین 

بر بدن

ى مین و 
گاه ملى 
ژوهش 
گ هاى 
ول زائد 

ى چر پو ر و و وى ى بر رى ج ى ر ل ب ب ر
بیشتر این فناورى هستند.

ر حدود پنج ساعت دارد، به این معنى که در مدت 
 ساعت یا بیشتر از بدن شما خارج مى شود. پس چه 

ن 

برگ هاى آناناس چربى سوز مفید

چه داروهایى تسکین دهنده آسم هستند؟

بر اســاس مطالعه اى جدید قرارگیرى موش هاى ماده در 
معرض صداى جیغ ذخیره تخمدانــى را کاهش داده و در 

نتیجه قدرت بارورى کاهش مى یابد.
 ذخیره تخمدان پتانسیل تولید مثلى است که در دو تخمدان 
زن بر اساس تعداد و کیفیت تخمک باقیمانده است. یک زن 
با تعداد محدودى تخمک به دنیا مى آید و بدن او نمى تواند 
بیش از این بسازد. کاهش ذخیره تخمدان، از دست دادن 
پتانسیل تولیدمثل طبیعى در تخمدان ها به دلیل تعداد یا 

کیفیت پایین تخمک هاى باقیمانده است.
دکتر «ونیان شىء»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه شیان 
جیائو تانگ چین، گفت: ما تأثیر استرس بر ذخیره تخمدان را 
با استفاده از مدل صداى جیغ در موش ها بررسى کردیم؛ و 
متوجه شدیم که در موش هاى ماده در معرض صداى جیغ، 

ذخیره تخمدانى کاهش یافته و بارورى کاهش مى یابد.
محققان از مدل صداى جیغ براى بررســى اثر استرس بر 
ذخیره تخمدان در موش هاى ماده اســتفاده کردند. آن ها 
موش هاى ماده را به مدت 3 هفته در معرض صداى جیغ 
قرار دادند و تأثیر آن ها را بر هورمون هاى جنسى، تعداد و 
کیفیت تخمک هاى آن ها و توانایى آن ها براى باردار شدن 

و بچه دار شدن پس از جفت گیرى بررسى کردند.
آن هــا دریافتند که صــداى جیغ باعث کاهش ســطح 
اســتروژن و هورمون آنتى مولرین در موش مى شــود. 
استروژن هورمونى است که نقش مهمى در رشد و نمو و 
تولیدمثل دارد و هورمون آنتى مولرین هورمونى است که 
توسط تخمدان ها ساخته مى شود و به تشکیل اندام هاى 
تولیدمثلى کمــک مى کند. صداى جیغ تعــداد و کیفیت 

تخمک هاى زنان را کاهش داد.

استرس  
یکى از دالیـــــل
 کاهش بارورى 

زنان

ترک
عض
اس
نتا

چ
لللللللـللللل یــــ
رورى

محققان مصرف یک نوع میوه را براى کاهش استرس و برطرف ش
 نتایج یک بررسىجدید نشان مى دهد خوردن گیالسمى تواند به

خود از کنترل سطح قند، کاهش اسید اوریک اضافى گرفته تا آرامش
ت به گفته کارشناســان، مصرف این میوه براى افرادى که نکات و

مشــکالت خواب امتحان کرده اند اما چندان نتیجه نگرفته اند، یک
سطح هورمون خواب مالتونین است. خوردن گیالس نه تنها شم

تا سالمت جسمى و روحى خود را افزایش
دیکسا باوســار، محقق این پژوهش
سطح مالتونین آنتى اکسیدانىر
شما کمک مى کند آرامش و خو
ب گیالس یک داروى فوق العاده
سد خونى مغزى عبور ک
مغز ایجاد کند، ذهــن
را کاهش مى دهد که ه

استرس کمک مى کند.
Cو C A گیالس سرشار از ویتامینA

دهد کاهش ا خ هفشا تال ا خط ن ه کند ک ک میوه خوشمزه اى 
که ذهن شما را 
آرام مى کند
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140160302026003076 مورخ 1401/02/25 هیات دو مالکیت آقاى 
مجید عباسى به شناسنامه شماره 518 کدملى 1287172423 صادره اصفهان فرزند 
رمضان بصورت ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 110,85 مترمربع از پالك 
شماره 1 فرعى از 14955 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال شماره 30605 مورخ 

1400/11/20 دفتر 364 اصفهان.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 

1348404 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/4/238  

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

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

نام متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 

1348412 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/240 

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

راى شماره 140160302026003686 مورخ 1401/03/08 هیات دو مالکیت آقاى 
عباس داورى دولت آبادى به شناسنامه شماره 2522 کدملى 1293478628 صادره 
اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ یکباب انبار ضایعات آهن و دفتر کار متصله به 
مساحت 325,35 مترمربع پالك شماره 242 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى طبق مبایعه نامه عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى آقاى حسین عرب لودریچه به موجب سند 19505 مورخ 

52/10/09 دفترخانه 82 اصفهان
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348458 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان – موسوى /4/242 

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

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

421 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348485 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان - موسوى /4/244 

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

راى شــماره 140160302026003774 مــورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت 
آقــاى حمید عابدى رهنانى به شناســنامه شــماره 634 کدملــى 1286072832 
صادره اصفهان فرزند حســین در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 321,70 
مترمربع پالك شــماره 30 فرعــى از 13997 اصلى واقع در اصفهــان بخش اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواســت در دفتر امالك الکترونیک 
139820302026009921 بنام متقاضى ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع 

دارد.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348504 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان - موسوى /4/246 

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

راى شماره 14016030202605207 مورخ 1401/04/07 هیات دو مالکیت آقاى / 

خانم سعیده سرائیان به شناسنامه شماره 4634 کدملى 1288446934 صادره فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 21,84 مترمربع پالك شماره 
3 فرعى از 13806 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان متقاضى بموجب قولنامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اکبر مال حسین 

دلیگانى بموجب سند ثبت شده در صفحه 251 دفتر 521 خریدارى نموده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 

1348538 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /4/248 

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

1. راى شــماره 140060302026014184 مورخ 1400/11/02 هیات دو مالکیت 
آقاى قدرت اله عبدالهى صفى آبادى به شناسنامه شماره 35 کدملى 5659601103 
صادره از اصفهان فرزند اکبر نسبت به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 132,55 مترمربع از پالك شماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى و تعویض 
وکالت 5937- 82/10/22 دفتر 111 اصفهان مع الواسطه از مالکیت مصطفى حاجى 
اسماعیلى حسین آبادى موضوع سند انتقال 39478- 62/12/23 دفتر 26 اصفهان  
2. راى شــماره 140060302026014185 مورخ 1400/11/02 هیات دو مالکیت 
خانم معصومه عبداللهى کجانى به شناسنامه شــماره 531 کدملى 0450552470 
صادره از تهران فرزند فتح اله بصورت دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 132,55 مترمربع از پالك شــماره 15180 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى و تعویض 
وکالت 5937- 82/10/22 دفتر 111 اصفهان مع الواسطه از مالکیت مصطفى حاجى 
اسماعیلى حسین آبادى موضوع سند انتقال 39478- 62/12/23 دفتر 26 اصفهان  
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348567 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان – موسوى /4/250 

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

راى شماره 140160302026005064 مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت آقاى 
/ خانم مهدى نجفى نیســیانى به شناسنامه شــماره 1222 کدملى 1286987415 
صادره فرزند جلیل نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 166,06 
مترمربع پالك شــماره فرعى از 15189 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان از مالک رسمى محمد ابراهیم فیض بموجب اظهارنامه 
ثبتى و رحیم احدى از ورثه محمد ابراهیم بوده که پس از فوت رحیم توســط ایران 
فیض احدى از ورثــه مرحوم رحیم و اقرارنامــه 32302- 1401/03/28 دفتر 238 

اصفهان نیز تنظیم شده.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348547 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان - موسوى /4/252 

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

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

متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بازار گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 1348590 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان - موسوى /4/254 

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

راى شــماره 140160302026002560 مورخ 1401/02/12 هیات یک مالکیت 
آقاى حسین سالم به شناســنامه شــماره 5 کدملى 1091886636 صادره از نجف 
آباد فرزند صادق بصورت ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت 84,70 مترمربع 
از پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان  مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال شماره 51394 مورخ 

1400/04/01 دفتر 421 اصفهان. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 - م الف: 

1348658 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/256

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

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027002932 مورخ 1401/03/18 امیرحسین زارعى 
گشیرى فرزند قدیرعلى بشــماره شناســنامه 1633 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1293381527 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 11548 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197/75 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/21 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/05/05- م الف: 1348693- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك 

شرق اصفهان مهدى صادقى وصفى /4/258 

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 اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 4735 مورخه 1400/09/18 آقاى محســن مصطفــىء نجف آبادى 
فرزند کرمعلى ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 27/82 مترمربع قســمتى از 
پالك شــماره 6  اصلى واقع در بخــش 12 حوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى 
مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد . تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/04/21 - 
تاریخ انتشــار نوبــت دوم:1401/05/05- 1348461/م الف-حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتــى حوزه ثبــت ملک نجف آبــاد ازطرف

آفرین میرعباسى /4/261 

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 اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 4736 مورخــه 1400/09/18 و 4730 مــورخ 1400/09/17 
آقاى محســن مصطفى ء نجف آبــادى فرزند کرمعلى نســبت به چهــار دانگ و 
یک چهــارم دانگ مشــاع و خانم زهــرا قیصرى نجــف آبادى فرزنــد غالمرضا 
نســبت به یک و ســه چهارم دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
137/22 مترمربــع قســمتى از پالك شــماره 1  فرعــى از 191 اصلــى واقع در 
قطعه11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى 
مى باشــد . تاریــخ انتشــار نوبــت اول :1401/04/21 تاریخ انتشــار نوبت دوم :

 1401/05/05 – 1348445/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/4/265 

آگهى مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه )
شماره آگهى : 140103902141000018 تاریخ آگهى 1401/04/29 شماره پرونده 
: 140004002141000229 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى 140000368 مورد 
مزایده عبارت است از یک ممیز هشت دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
پالك ثبتى شماره 83672 فرعى از 301 اصلى (هشتاد و سه هزار و ششصدو هفتاد و 
دو فرعى از سیصدو یک اصلى ) مفروز و مجزا شده از ( 83686) فرعى از اصلى مذکور 
به مساحت 80,81 متر مربع. مشخصات ملک : یک قطعه مسکونى نوع ملک طلق با 
کاربرى مسکونى به پالك ثبتى 83672 فرعى از 301 اصلى مفروز و  مجزا شده از 
83686 فرعى از اصلى مذکور مساحت 80,81 متر مربع با قدرالسهم و قدرالحصه از 
عرصه مشاعى و مشاعات به حدود اربعه: شماال : بطول (10) متر دیوار به دیوار پالك 
58823 فرعى شرقا: بطول ( 11,60) متر دیوار به دیوار پالك 14864 فرعى جنوبا: 
بطول (5,10) متر درب و دیوار و پنجره ایســت به حیاط مشاعى غربا: در 4 قسمت 
بطولهاى (4,70) متر دیواریست به محوطه مشاعى و ( 2/48) متر درب و دیواریست 
و (4,90) دیواریســت به راه پله و (4,42) متر دیواریســت به پالك 58824 فرعى 
مشخصات منضمات ملک انبارى قطعه 1 به مساحت 4,07 به حدود اربعه شماًال به 
طول (2,33)  متر دیوارى است به پشت بام شرقا به طول (1,65) متر دیوارى است به 
پشت بام جنوبا در 3 قسمت به طول هاى (0,88) متر و (0,16)متر دیوار و (1,45) متر 
درب است به راه پله مشاعى  غربا به طول (1,81) متر دیوارى است به راه پله مشاعى 
و پارکینگ قطعه یک به مساحت 10,81واقع در طبقه همکف به حدود اربعه شماًال به 
طول(2,30) متر خط مفروض است به راه پله شرقا: به طول (4,70)متر خط مفروض 
اســت به پارکینگ 2 جنوبا به طول (2,30) متر خط مفروض است به حیاط غربا: به 

طول (4,70)متر خط مفروض است به محوطه مشاعى مشخصات مالکیت : مالکیت 
على راجى فرزند غالمحســین به عنوان مالک یک ممیز هشت دهم دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت140009390009823570 که در 
تاریخ 1400/09/07 ثبت  دفتر امال ك گردیده اســت محدودیت دو مورد بازداشت 
دائم به موجب دستور شماره140105802141000178  مورخ 140,01,28صادره 
از واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر به میزان یک ممیز هشت دهم دانگ مشاع 
از ششــدانگ عرصه و اعیان براى مالکیت على راجعى با سهام بازداشتى 1,8 سهم 
از 6 بازداشت مى باشد. بموجب دستور شــماره 140105802141000179 مورخ 
1401,01,28صادره از واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شــهر به میزان یک ممیز 
هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان براى مالکیت على راجى با سهام 
بازداشتى 1,8 ســهم از 6 بازداشت مى باشــد. ملک مورد نظر طبق نظر کارشناس 
رســمى دادگســترى ملک واقع در آدرس شاهین شــهر بلوار صیاد شیرازى فرعى 
11 قلبى پالك 5 کد پستى 91951-83196 مشــخصات ثبتى ملک مورد نظر یک 
واحد آپارتمان در طبقه همکف از یک مجموعه مســکونى سه واحدى با نماى آجر 
و قسمتى سنگ با اســکلت بتنى و با موقعیت عرصه شــمالى میباشد آپارتمان مورد 
نظر داراى پارکینگ، انبارى، دو اتاق خواب، ســالن، آشپزخانه OPENبا کابینت 
چوبى، سرویس هاى بهداشتى و انشعابات آب مشــترك و برق و گاز مجزا مى باشد 
پوشش کف اتاق خواب و پذیرایى سرامیک ســطح رویه دیوار اتاق خواب ها اندود 
سفید سطح روى دیوار سالن نقاشى و ســرامیک سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور و 
سیستم سرمایش کولر آبى است قاب پنجره رو به حیاط فلزى مى باشد در پاى داخلى 
چوبى مى باشد پارکینگ مسقف میباشد راه پله سنگ و دیوار راه پله سرامیک و اندود 
سفید است پوشش کف پارکینگ و حیاط موزاییک و مســاحت آپارتمان طبق سند 
مالکیت 80,81 متر مربع و مساحت انبارى4,07 متر مربع و مساحت پارکینگ10,81 
متر مربع و وفق اعالم بستانکار فاقد بیمه است با توجه به موارد پیش گفته موقعیت 
محلى ملک، مساحت آپارتمان، متعلق و منضمات آپارتمان و کیفیت مصالح کار شده 
و ساخت و ســاز ارزش شــش دانگ آپارتمان مورد نظر بهم بدون احتساب هرگونه 
بدهى بازداشــتى و رهنى به تاریخ مباشرت به کارشناسى معادل 9/500/000/000 
ریال معادل نه میلیارد و پانصد میلیون ریال و یک ممیز هشــت دهم دانگ مشاع از 
ششدانگ به مبلغ2/850/000/000  برآورد و اعالم مى گرددکه از ساعت 9 الى 12 
روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع در 
شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده براى یک ممیز هشت 
دهم دانگ مشاع از شــش دانگ پالك ثبتى شــماره 83672 فرعى از 301 اصلى 
(هشتادو سه هزار و ششصدو هفتاد و دو فرعى  از سیصدو یک اصلى ) واقع در بخش 
16 شاهین شهر از مبلغ 850/000/000 / 2 ریال  شروع و به هرکس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شــود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب برق گاز امر حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد 
مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد این آگهى در یک نوبت در روزنامه 
چاپ اصفهان مورخ 1401/05/05 درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز 
مزایده به روز بعد موکول میگردد توضیحات شرکت در جلسه مزایده به عنوان خریدار 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى 
معتبر الزامى بوده و برنده مزایده تکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را در ظرف 
مدت 5 روز از تاریخ همجنسى 10 به حساب صندوق ثبت کودى نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز 
شده قابل استرداد نمى بوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد در این صورت مورد 
مزایده به نسبت طلب به بســتانکار واگذار میگردد. تاریخ انتشار:1401/05/05 – م 
الف:1354238 - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر -رشیده توکلى/5/132

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى رضا برخوردار احدى از ورثه مرحوم حســین برخوردار به موجب گواهى حصر 
وراثت شماره 1393/10/09- 236/94  شوراى حل اختالف شعبه اول حصر وراثت 
زواره و گواهى واریز مالیاتى شــماره  2016-1401/04/20 دارایى زواره باســتناد 
دوبرگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت ششــدانگ قطعه ملک پالك شــماره 1383 فرعى واقع در زواره 
شــانزده اصلى گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 29 دفتر 120 
امالك که بنام آقاى حســین تجارزاده زواره فرزند محمد ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و سپس به موجب رونوشــت ادارى سند قطعى شماره 990- 1343/05/25 
دفترخانه اسناد رسمى 49 زواره تمامت شصت و دو حبه و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ پالك مرقوم از طرف خانم خاور پورمختار تلک آبادى نسبت به 
24 حبه بانضمام یک هشتم اعیانى و آقاى على اکبر تجار زاده زواره به نسبت نوزده 
حبه و یک پنجم حبه مشاع و خانم کوکب تجار زاده به نسبت نه حبه وسه پنجم حبه 
مشاع و خانم هاجیه سلطان پور مختاریان تلک آبادى به نسبت نه حبه وسه پنجم حبه 
مشاع ومورد معامله به موجب رونوشت برگ حصر وراثت شماره42- 1341/05/04 
دادگاه بخش اردســتان و گواهى واریز مالیاتى شماره2871- 1340/12/13 دارایى 
اردستان (24 حبه آن) ارثا از طرف حسین تجارزاده به خانم خاور نامبرده انتقال وبقیه 
مورد معامله به موجب گواهى حصر وراثت نامبرده و گواهى دارایى شــماره  2869- 
1340/12/13دارایى اردســتان از طرف مرحوم محمد تجارزاده پدر آقاى على اکبر 
وخانم کوکب و خانم هاجیه سلطان فروشندگان فوق الذکر ارثا به آنها منتقل گردیده 
است را به آقاى حسین برخوردارى به شماره شناســنامه 4055 فرزند دخیل عباس 
انتقال وبه حکایت دفتر امالك معامله اى انجام نگردیده و در اثر سهل انگارى مفقود 
شده است نظر باینکه درخواست صدور ســند مالکیت المثنى نموده، طبق ماده 120 
اصالح آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله ( 
غیر از آنچه در این آگهى ذکرشده ) نسبت به آن با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این اگهى تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود ، المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف:1355845 - مدیرواحدثبتى حوزه 

ثبت ملک زواره - خیراله عصارى/5/133
تاسیس

شرکت سهامى خاص پیشگام تجهیز نوین زنده رود درتاریخ 1401/04/15 به شماره ثبت 71477 به شناســه ملى 14011319747 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. نصب وتجهیز سیستم ،ضد سرقت 
فروشگاهى ،اجراى تاسیسات فیزیکى ساختمان اعم ازبرق ،سیستم گرمایش و سرمایش ،نصب دوربین مدار بسته و سیستم هاى فروشگاهى ، اجرا و فروش تجهیزات فروشگاهى 
،انجام پروژه هاى سیستم هاى اعالم حریق ، ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، 
تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا 
درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور 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، محله باغ فدك ، خیابان هسا ، کوچه شهید عباس قطبى 5 ، پالك 28 ، ساختمان ویس 2 ، 
طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8196981815 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 130701225 مورخ 1401/03/05 نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان شمس آبادى اصفهان با کد 
1307 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا باقریه به شماره ملى 1283951207 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول باقریه به شماره ملى 1287087231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد فیض اللهى به شماره 
ملى 1287298761 به سمت رئیس 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 مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا جریانى 
به شماره ملى 1287345999 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمیدرضا دهقانى به شماره ملى 1289489777 به سمت بازرس على البدل 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 (1354361)
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01

تیم العربى دوحه با در اختیار داشــتن مهــرداد محمدى 
در نخســتین بازى تدارکاتى پس از پایــان یافتن اردوى 
آماده سازى در اسپانیا برابر الســد، مدافع عنوان قهرمانى 
لیگ ستارگان قرار گرفت و با نتیجه 4 بر یک شکست خورد. 
آندره آیف، بغداد بونجاح، تورس و رودریگو زننده چهار گل 
الســد بودند. تک گل العربى را بوپندزا از روى نقطه پنالتى 

به ثمر رساند.

شکست سنگین
 یاران محمدى

02

احمد نوراللهى و عزیز جانیف با تصمیم ژاردیم در ترکیب 
شباب االهلى ماندنى شــدند. بدین ترتیب تکلیف آینده 
هافبک ملى پوش کشورمان مشخص شــد و در این تیم 
اماراتى ماندنى شد. این اتفاق در حالى 
اســت که اخبار بســیارى درباره 
جدایى مهدى قائــدى از االهلى 
به مقصد اتحاد کلباء وجود دارد و 
این بازیکن شاگرد فرهاد مجیدى 
خواهد شد. پیش از این 
گمانــه زنى هایــى 
مبنــى بــر خــط 
خوردن نوراللهى 
از بین سهمیه هاى 
خارجــى االهلى 
وجود داشــت اما 
ژاردیــم تصمیم به 
حفظ این هافبــک ایرانى 

گرفته است

نوراللهى
 در االهلى ماندنى شد

03

تیم هاى ذوب آهن و نساجى در دیدارى دوستانه به مصاف 
یکدیگر رفتند و شاگردان مهدى تارتار موفق شدند حریف 
را از پیش رو بردارند. در این بازى آرمان قاســمى و صادق 
صادقى دو گل سبزپوشــان را به ثمر رســاندند. تک گل 
نســاجى را نیز علیرضا ابراهیمى، مدافع سابق پرسپولیس 
وارد دروازه حریف کرد. ذوب آهن پیــش از این با دو گل 

فجرسپاسى را شکست داده بود. 

غلبه گاندوها بر نساجى

05

رسانه هاى پرتغالى از پیشنهاد 20 میلیون یورویى میالن 
براى خرید مهدى طارمى پرده برداشــتند. قهرمان ایتالیا 
که مدت هاست عالقه مند است تا مهاجم 30 ساله ایرانى 
پورتو را خریدارى کند، در آخرین پیشــنهاد خود مبلغ 18 
میلیون یورو به اضافه 2 میلیون یورو پاداش را ارائه داد که 
با نارضایتى باشگاه پرتغالى مواجه شد. باشگاه پورتو پیش 
از این اعالم کرده بود حاضر به فروش 
طارمى نیســت ولى اگر بخواهد این 
مهاجم را به تیمى دیگر بفرستد، باید 
35 میلیون یورو بابــت این بازیکن 
پرداختــه شــود. طارمى 
فصل پیش به مؤثرترین 
بازیکــن پورتو و لیگ 
پرتغال نــام گرفت 
و نقشــى مهــم در 
قهرمانى هــاى این 

تیم ایفا کرد.

پیشنهاد نجومى میالن
 براى طارمى

سنگربان جوان ذوب آهن مى گوید به علت افزایش سنش، به اردوى تیم 
ملى امید دعوت نشده است.

پارســا جعفرى درخصوص اردوى تیمش در تهران گفت: مشغول انجام 
تمرینات هســتیم. در حال جذب چند بازیکن براى برطرف کردن نقاط 
ضعف تیم هستیم. در کل اردوى تهران براى آماده سازى تیم است. حدود 
یک هفته در اصفهان تمرینات پرفشار برگزار کردیم تا براى انجام مسابقات 

لیگ برتر آماده شویم.
او درخصوص علت عدم دعوت به تیم ملى امید گفت: از آنجایى که ســن 
من باال رفته بود و به 23 سالگى رسیدم، به این تورنمنت دعوت نشدم و تنها 
براى جام ملت هاى آسیا به اردو فراخوانده شدم. محمد خدا بنده لو نیز مانند 

من همین شرایط را داشت و دعوت نشد.
جعفرى درخصوص رقابت با فرعباسى براى قرار گرفتن در ترکیب اصلى 
ذوب آهن اظهار داشت: باالخره تمرینات به نوعى نیست که بگوییم تنها 
رقابت داریم، در کنار آن رفاقت هم داریم. با یکدیگر رقابت سالمى داریم. 
هر دوى ما در حال تالش هستیم تا بهترین نتیجه را براى ذوب آهن کسب 
کنیم. چه من بازى کنم و چه فرعباسى، جفتمان وظیفه داریم دروازه تیم 

را بسته نگه داریم.

ســنگربان ذوب آهن اظهار داشــت: این روزها زیر نظر آقــاى اینانلو 
یکى از بهترین مربیــان دروازه بانى ایران تمرین مــى کنیم و مطمئن 
باشید امســال ذوب آهن در درون دروازه عملکرد خوبى خواهد داشت. 
زیر نظر ایشــان تمرین مى کنیم و شرایط بهترى نســبت به سال قبل 
داریم. با برطرف کردن نقاط ضعف ســال قبل، حرف هاى زیادى براى

 گفتن داریم.
جعفرى درخصوص اینکه ذوب آهن در فصول گذشــته کاندیداى سقوط 
بود ولى در لیگ 21 رتبه خوبى را کسب کرد، گفت: قطعا همینطور است. 
دو فصل قبل ذوب آهن گزینه سقوط بود و با فاصله کمى نسبت به سایپا به 
لیگ دسته یک سقوط نکرد. ذوب آهن یک تیم بزرگ و ریشه دار است و 

مطمئن باشید سال به سال بهتر مى شویم.

وب سایت سعودى اسپورت مدعى شد که سپاهان 
ممکن است براى جذب عمر السومه اقدام کند.

پس از سقوط االهلى به رقابت هاى دسته اول لیگ 
عربستان، ستاره هاى این تیم از جمله عمر السومه 
مهاجم مطرح و سورى در پى جدایى از این باشگاه 

قدیمى هستند.
از چندى پیش شــایعات متعــددى درباره عالقه 
تیم هاى اماراتى از جمله شباب االهلى و الجزیره 
به این بازیکن مطرح شــد و اکنون نیز یک رسانه 
عربستانى در خبر عجیبى نام سپاهان را نیز به لیست 

تیم هاى خواهان این بازیکن اضافه کرده است.
وب ســایت ســعودى اســپورت با تیتر «پس 

از شکســت مذاکرات بــا ســتاره الهالل 
(گومیس)، یک باشگاه ایرانى عمر السومه را 
مى خواهد» نوشت: رســانه ها بامداد امروز 
دوشنبه پس از انتشار اخبارى مبنى بر جدایى 
عمر السومه مهاجم ســورى از االهلى، خبر 

دادند که یک باشگاه ایرانى خواهان جذب 
او بوده است.

در حــال حاضــر و در 
باشگاه االهلى، هیچ 
خبــرى مهمتــر از 
آینده ستاره بزرگ 
سورى یعنى عمر 
السومه اسطوره 
ایــن تیم، پس 
از ســقوط به 
لیگ دســته 
اول وجــود 

ندارد. بازیکن 33 ســاله اى که در سال 2014 از 
القادسیه کویت به االهلى عربستان پیوست.

از زمان سقوط، اخبار ضد و نقیضى در مورد آینده 
الســومه با االهلى به گوش مى رسد. در این میان 
اختالف نظر بین اسطوره سورى و رئیس باشگاه 
یعنى مجید النفیعى نیز به اوج رســیده چرا که این 
بازیکن رقمى نزدیک به 12 میلیون ریال سعودى 

(بیش از 100 میلیارد تومان) از باشگاه طلب دارد.
سعودى اسپورت در ادامه از تمایل باشگاه سپاهان 
به جذب عمر السومه خبر داد و نوشت: این باشگاه 
ایرانى تمایل دارد تا پس از شکست در مذاکرات با 
بافتیمبى گومیس مهاجم سابق الهالل، 
این بار عمر السومه مهاجم االهلى را 
به خدمت بگیرد. این مهاجم سورى 
در 242 بازى رسمى 193 گل به ثمر 
رساند و 22 پاس گل داد. جایى که او 

بهترین گلزن تاریخ این تیم شد.
با ایــن حال پیگیرى ها از باشــگاه 
سپاهان نشان مى دهد که 
خبر منتشره پیرامون 
عالقه زردپوشان 
اصفهانى به عمر 
شایعه  السومه 
بوده و آنها به 
دنبال جذب 
این بازیکن 

نیستند.

گلر ذوب آهن: 

به علت افزایش سن به 
تیم امید دعوت نشدم

عمر السومه- سپاهان؛ شایعه یا واقعیت

کارشناس فوتبال هلند شدیدا از کاپیتان تیم ملى ایران 
انتقاد کرد و عملکرد او را بسیار ضعیف دانست.

علیرضا جهانبخش تابستان پیش از برایتون انگلیس 
راهى فاینورد شد تا کیفیت خوب خود در هلند را دوباره 
تکرار کند اما این اتفاق نیفتاد و ستاره ایرانى عملکردى 

ضعیف از خود در فصل گذشته به جا گذاشت.
مهاجم کشورمان البته امیدوار اســت با آغاز بهتر در 
فصل جدید بتواند عملکرد خوبى در این فصل براى 
فاینورد به ثبت رســاند. او در مســابقه پیش فصل با 
اینکه گل زد ولى همچنان مورد انتقاد رســانه هاى 
هلندى قرار مى گیرد. روب جیکوب، سرمربى پیشین 
فاینورد و کارشــناس فوتبال هلند به انتقاد شدید از 
ســتاره کشــورمان پرداخت و عملکرد او را خارج از 
تصور دانست. کارشناس فوتبال هلند معتقد است که 

جهانبخش فصل گذشته با انتظارات زیادى به لیگ 
اردیویزه بازگشت ولى اصال نتوانست خوب عمل کند.

جیکوب گفت: جهانبخش در بازى دوستانه مقابل لیون 
وارد زمین شد و من متعجب شدم که چرا او به بازى 
زمین آمده و چرا باید به او بازى داد. شما کامال مى تواند 
به کس دیگرى بازى دهید. باید در مقابل جهانبخش 
محتاطانه عمل کنید زیرا مردم اصال از این شــرایط 
راضى نیســتند. جهانبخش بازیکن خوبى است ولى 

نمى تواند خوب کار کند.
فاینورد در مسابقات پیش فصل اصال خوب کار نکرده 
و شکست هاى سنگینى تجربه کرده است. تیمى که 
فصل گذشته در لیگ هلند سوم شد نگرانى هاى زیادى 
براى هواداران ایجاد کرده و به همین دلیل انتظارات از 

جهانبخش بسیار باال رفته است.

حمله تند و بى سابقه به ستاره تیم ملى ایران
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قرعه کشى لیگ برتر برگزار شد و بر این اساس تیم هاى 
لیگ برترى برنامه خود براى فصل بیست و دوم را شناختند. 
دو تیم اصفهانى که پاى ثابت بیست و یک دوره لیگ برتر 
بوده اند، در هفته پنجم رودرروى هم قرار خواهند گرفت تا 
دومین شــهرآورد بزرگ فوتبال ایران را به انجام برسانند. 
فصل گذشــته تیم ســپاهان با هدایت محرم نویدکیا از 
شکست ذوب آهن ناکام ماند و در بازى رفت بازنده از زمین 
خارج شد و در دیدار برگشت به نتیجه تساوى رسید. حاال 
ســپاهان با هدایت ژوزه مورایس برابر تیم مهدى تارتار 
قرار مى گیرد و باید دید مى تواند پس از یک فصل ناکامى، 

شهرآورد را به سود خود خاتمه دهد یا خیر؟

دربى اصفهان
 در هفته پنجم

اماراتى ماندنى شد. ا
اســت که اخبار
جدایى مهدى قا
به مقصد اتحاد ک
این بازیکن شاگر
خواهد
گما
مب
خ
از
خ
و
ژار
حفظ این

گرفته است

با نارضایتى باشگاه پرتغالى مواجه شد
از این اعالم کرده
طارمى نیســتو
مهاجم را به تیمى
35 میلیون یورو
پرداخت
فصل
بازی
پر
و
ق
تیم

در حالى که «VAR» دیگر از مد افتاده و فیفا تصمیم دارد تکنولوژى 
جدیدى را براى بهبود کیفیت داورى در جــام جهانى قطر به کار 
بگیرد، در کشــور ما چند سال اســت بحث درباره راه اندازى این 
سیســتم ِدُمده شــده، یکى از موضوعات داغ روز و دغدغه اهالى 
فوتبال اســت. طى این مدت بهره گیرى از ایــن فناورى در اکثر 
کشورها باب شده و ایران هنوز اندر خم یک کوچه مانده و نتوانسته 

راهکارى براى رهایى از این بن بست پیدا کند.
سال هاست از یک سو گوشمان پر شده از صداى اعتراض مربیان 
و بازیکنان ایرانى نسبت به سریال اشتباهات داوران در رقابت هاى 
فوتبالى و از طرف دیگر هم عادت کرده ایم به وعده هاى سر خرمن 
مســئوالن ذیربط درباره رفع این خطاها با استفاده از کمک داور 

ویدیویى در آینده نزدیک. 
اینقدر این امروز و فردا کردن رؤساى فدراسیون تکرارى شده که 
حاال مدیر پرسپولیس در حاشیه مراســم قرعه کشى رقابت هاى 
لیگ 22 با صراحت به قول هاى عملى نشده آنها اشاره و از به راه 
افتادن سیســتم کمک داور ویدیویى ابراز ناامیدى مى کند. جالب 
آنجاست که در همین مراسم باز رئیس دیگرى از راه مى رسد و نوید 
مى دهد که فدراسیون قصد دارد هرچه زودتر زمینه به کارگیرى این 
فناورى را فراهم کند. او که سرپرستى فدراسیون فوتبال را برعهده 
دارد البته پا را فراتر مى گذارد و این بار ادعا مى کند که به دنبال آن 
هستند VAR را «امسال» وارد کنند، هرچند در ادامه تأکید مى کند 
که نمى داند عملى شــدن این موضوع به نیم فصل اول مى رسد یا 

خیر ولى قول مى دهد این سیستم را با بهترین کیفیت وارد کنند!
ماجرا اما به همینجا ختم نمى شــود، طنز تلِخ آن، جایى است که 

ساعتى از این قول و قرار میرشاد ماجدى در حضور خبرنگاران نمى 
 «VAR» گذرد که رئیسى دیگر در این دستگاه از غیرقابل اجرا بودن
در فصل جدید پرده بردارى مى کند. رئیس کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال در خاتمه این مراسم با اشاره به اینکه یکى از پلن هاى این 
کمیته براى  استفاده از ویدیوچک در ایران آموزش داوران است که 
این پروسه حداقل 6 ماه زمان مى برد، ضمن بى توجهى به اظهارات 
ماجدى، توضیحات سرپرست فدراسیون درباره ادعایى که مطرح 

کرده را به خود او واگذار مى کند! 
خداداد افشاریان در حالى ســخنان باالترین مقام فوتبالى ایران را 
زیرسئوال برده که پیش از او، ماجدى با اشاره به اینکه بحث هایى 
که در خصوص داورى هســت درون خانوادگى است از رسانه ها 
خواســته بود اجازه دهند این موضوع بین مدیران حل شــود و به 
زمین فوتبال وارد نشود اما اظهارات ضد و نقیض این دو مدیر نشان 
دهنده آن است که رؤساى ما هنوز نتوانســته اند در این مورد به 

نتیجه واحدى برسند. 
با این تفاســیر و با وجود ادامه دار بودن اختالفات خانوادگى آنها 
باید اذعان کرد افشین پیروانى پربیراه نمى گوید که با این وضعیت 
حاالحاالها نباید منتظر شــنیدن خبرى از کاربرد این تکنولوژى 
مرسوم فوتبال دنیا در کشورمان باشــیم. چرا که نه تنها آنطور که 
افشاریان اذعان کرده فعًال ما حداقل شرایط اولیه براى راه اندازى 
چنین فناورى را در ایران که همان آشــنایى داورانمان با شــیوه 
کاربرد آن است را نداریم بلکه اگر همه زیرساخت ها براى تجهیز 
استادیوم هاى کشورمان به این سیستم را هم فراهم کنیم و بودجه 
فراوانى که براى تحقق این امر نیاز است را نیز از زیر سنگ هم که 

شده تهیه کنیم، باز مشکل داورى ما حل نمى شود. 

اشــتباهات داوران ما بر مى گردد به آنجا که «خانه از پاى بست 
ویران است» تا جایى که یکى از پیشکسوتان همین شغل در ایران 
با اذعان به این نکته که «داورى ما بیمار است» مى گوید ما داریم 
در این سال ها با آسپرین دادن به این داورى به نوعى این بیمارى 
را رفع و رجوع مى کنیم. نوید مظفرى معتقد اســت که براى حل 
اساسى این مشکالت نیاز اســت که انقالب درونى در داورى به 

وجود آوریم.
به این ترتیب نه تنها نباید انتظار داشته باشیم که فعًال بوى بهبود 
از اوضاع داورى کشــورمان به مشام برســد بلکه برعکس وقتى 
سرپرست فدراسیون فوتبال از باشــگاه ها مى خواهد اجازه دهند 

داوران آن چیزى که در ذهنشان است را انجام دهند و تأکید مى کند 
اشتباهى اگر رخ مى دهد سهوى است و باید فراغت بال به داوران 
داده و خشــونت ها را کاهش بدهیم، دیگر باید حدیث مفصل را از 

این مجمل بخوانیم.
مهمتر از همه اینها اینکه با این روال که مدیران فوتبالى ما در پیش 
گرفته اند، هیچ بعید نیست تکنولوژى جدید «خط آفساید» که قرار 
اســت در جام جهانى براى جلوگیرى از به ثمر رسیدن گل آفساید 
به کار گرفته شود هم روزى از مد بیافتد در حالى که اینجا در ایران 
همچنان بحث و جدل بر سر زمان رونمایى از VAR و لزوم استفاده 

از این فناورى همچنان ادامه داشته باشد! 

وقتى مدیران فوتبالى خودشان هم سردرگم سرنوشت «VAR»  شده اند

دعواى درون خانوادگى!

ت ســعودى اســپورت با تیتر «پس 
ت مذاکرات بــا ســتاره الهالل 
یک باشگاه ایرانى عمر السومه را 
» نوشت: رســانه ها بامداد امروز 
س از انتشار اخبارى مبنى بر جدایى 
 مهاجم ســورى از االهلى، خبر 

ک باشگاه ایرانى خواهان جذب 
.

حاضــر و در
هیچ هلى،
همتــر از 
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بافتیمبى گومیس مهاجم سابق اله
این بار عمر السومه مهاجم االه
به خدمت بگیرد. این مهاجم س
ب 3 بازى رسمى 193 گل 242 2در
22 پاس گل داد. جایى 2رساند و
بهترین گلزن تاریخ این تیم شد.
با ایــن حال پیگیرى ها از باش
سپاهان نشان مى ده
پیر خبر منتشره
عالقه زردپو
اصفهانى به
ش السومه 
بوده و آ
دنبال
این با
نیستن

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

وفا همزاد راســتى اســت. هیــچ ســپرى نمى شناســم که بهتــر از وفا
 آدمى را از گزند در امان دارد و آنکه بداند، که پس از مرگ به کجا باز 
مى گردد، هرگز راه بى وفایى نپوید. ما در زمانى زندگى مى کنیم که 
بیشتر مردمش   بى وفایى و غدر را گونه اى کیاست مى شمرند و نادانان 
نیز، چنین مردمى را زیرك و کارگشــا مى خوانند. اینان چه ســودى 
مى برند خدایشــان نابود کناد، مــردم کار افتاده و زیرکى هســتند که 
مى دانند در هر کارى چه حیلت ســازند، ولى، امر و نهى خداوندى ســد 

موال على (ع)راه آنهاست. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

1)موضوع مناقصه:
خرید ، حمل ، نصب و راه اندازى و پشتیبانى کرکره هاى رول پانچ فوالدى برقى

2)محل اجراء پروژه : شعب بانک ملى استان اصفهان 
3)شرایط پذیرش پیمانکار: 

ـ داراى سابقه فروش ، طراحى ، اجراء ، پشتیبانى و نصب و راه اندازى درب و کرکره هاى رول پانچ فوالدى برقى
4)محل دریافت اسناد مناقصه : 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمى
5)تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 1401/05/04 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/05/11 ساعت 19:00 بعد از ظهر به مدت 7 روز. 
6)مهلت ارسال پاکت ها : 

تا تاریخ 1401/05/25 ساعت 19:00 
7)زمان بازگشایى: 

ساعت 10 صبح چهارشنبه 1401/05/26 
-نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمى www.setadiran.ir به شماره مناقصه 

2001001195000008
-در صورت سوال در مورد نحوه بارگذارى اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزى راهبرى 

و پشتیبانى سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.
 روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان

فراخوان دعوت به مناقصه عمومى(یک مرحله اى) 

م.الف :  1356145

نوبت  دومنوبت  دوم

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعداد 18 ردیف از کاالهاى مستعمل و ضایعاتى خود را طبق مشخصات اعالم شده در جدول زیر از طریق مزایده 
به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. 

  (آگهى مزایده نوبت دوم)

حمید شهبازى -شهردار سده لنجان 

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر سده لنجان، میدان نیایش، شهردارى سده لنجان
wwww.sh-sedehlenjan.ir  Email: info@sh-sedehlenjan.ir        50002070000149 :سامانه پیامک

قیمت ردیف به ریالقیمت واحد به ریالتعداد / مقدارواحد اندازه گیرىشرح کاالردیف
500135,00067,500,000کیلوگرمضایعات قطعات پلى ایتیلن شکسته1
32,500,0007,500,000دستگاهمانیتور مستعمل قدیمى2
3036,0001,080,000کیلوگرمکارتن فله مقوائى ضایعاتى3
15500,0007,500,000عددصندلى ادارى در طرح هاى مختلف4
400106,00042,000,000عددسطل رنگ فلزى ضایعاتى 4 لیترى5
1,000102,000102,000,000کیلوگرمدرب ریلى مخصوص پارکینگ6
72,000,00014,000,000عددمیز ادارى چوبى مستعمل7
400110,00044,000,000کیلوگرمدرب و پنجره آهنى مستعمل8
82,500,00020,000,000عددمیز فلزى ادارى مستعمل9
500350,000175,000,000کیلوگرمدرب و پنجره آلومینیوم10
3,000112,000336,000,000کیلوگرمتابلو اعالنات به تعداد 1140
155,000,00075,000,000عددکمد فلزى بایگانى ادارى مستعمل12
140,000,00040,000,000عددمخزن گاز مستعمل سى ان جى بدنه تمام فلزى13
315,000,00045,000,000دستگاهچمن زن بنزینى 3 دستگاه14
5004,0002,000,000کیلوگرمالستیک ضایعاتى خودرو سبک و سنگین15
7,000108,000756,000,000کیلوگرمانواع آهن آالت ضایعاتى16
140,000,00040,000,000دستگاهیک دستگاه موتورسیکلت هوندا17
150150,00022,500,000کیلوگرملوله پلى ایتیلن ضایعاتى18

1,797,080,000 ریالجمع کل به ریال

م. الف:1353375 

چاپ دومچاپ دوم

تجدید مناقصه عمومى / یک  مرحله اى 
فراخوان ساخت و نصب  9  دستگاه کانکس ویالیى واقع در دهکده زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد فراخوان ساخت و نصب 9  دستگاه کانکس  ویالیى واقع در دهکده 
زاینده رود  به شماره سیستمى    1401/1363 را   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى ( به صورت برخط) براى کلیه صاحبان مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را بعمل آورند.
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/05

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/5/22
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ  1401/6/01

- زمان بازگشایى پاکت ها:ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/06/02
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 درصد قیمت پیشنهادى

-برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل 
خرید و دریافت اسناد مناقصه ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ( 
ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مناقصه و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مناقصه قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع 

مناقصه بازدید به عمل آورید.
3- عالقه مندان به شــرکت در مناقصه مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مناقصه الکترونیکى

( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 – 021

 setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
" بخش ثبت نام / پروفایل مناقصه گر" موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 
مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 

ود
تجدید مناقصه عمومى / یک مرحله اى

فراخوان طراحى نقشه و جانمایى تفکیکى  ویالیى واقع در دهکده  دوم زاینده رود 
سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد فراخوان طراحى نقشه ى جانمایى و تفکیکى پالك هاى ویالیى پروفیل هاى 
طولى و عرضى معابر /سواره رو، پیاده رو و دو چرخه سوارى / نقشه ى کامل دفع آبهاى سطحى نقشه هاى تأسیسات 
مکانیکى و الکتریکى جانمایى و نقشه هاى کامل (معمارى ، سازه ، الکتریکى، مکانیکى) مراکز خدماتى– فراغتى 
زون A دهکده ى دوم را براساس مطالعات انجام شده و طرح تفصیلى موجود  به مساحت 270 هکتار به مشاورین 

واجد شرایط به  شماره سیستمى 1401/1364 و  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى ( به صورت برخط) براى کلیه صاحبان مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را بعمل آورند.
مواعد زمانى :

-تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/05
-مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/5/22

-مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ  1401/6/01
-زمان بازگشایى پاکت ها:ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/06/02

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 درصد قیمت پیشنهادى
-برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید 
و دریافت اسناد مناقصه ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ( ودیعه) ، ارسال 
پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مناقصه و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق 

امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مناقصه قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مناقصه 

بازدید به عمل آورید.
3- عالقــه مندان به شــرکت در مناقصه مى بایســت جهــت ثبت نــام و دریافت مناقصــه الکترونیکى

 ( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 – 021

  setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
" بخش ثبت نام / پروفایل مناقصه گر" موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 مرکز 
پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
info@ioz.ir :ایمیل سازمان   www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى نجف آبادى-  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد نســبت به خرید و بهره بردارى از اتوبوس شهرى با مشارکت بخش 
خصوصى از طریق آگهى اقدام نماید. متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد آگهى 
فراخوان مى توانند تا روز شــنبه 1401/5/15 به دفتر امور سرمایه گذارى شهردارى خمینى شهر مراجعه 

نمایند. تلفن تماس: 33646101-3

    آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار 

م. الف: 1356731على اصغر حاج حیدرى  ـ شهردار خمینى شهر 

چاپ اول چاپ اول 

بدینوســیله از کلیــه صاحبان ســهام شــرکت تولیدى ایــران آجر
(ســهامى خاص)به شــماره ثبت 4544 وشناســه ملى 10260256964 
دعوت به عمل مى آید که در جلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1401/05/18 راس ساعت 8 به آدرس استان اصفهان ،جاده اصفهان ،نائین ،
کیلومتر35،جاده105 فرعى ســوم شــرکت تولیدى  ایران آجر تشکیل

مى گرددحضور به هم رسانید.
مجمع عمومى عادى ســالیانه درساعت 8صبح دســتور جلسه :انتخاب 

بازرسین؛تصویب تراز صورت هاى مالى
هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 سالیانه شرکت تولیدى ایران آجر(سهامى خاص)

به شماره ثبت 4544  وشناسه ملى 10260256964

جلسه مجمع عمومى شرکت تعاونى سیلندر پرکنى رز گاز رأس ساعت 10 صبح مورخ 1401/6/1 در محل شرکت تعاونى سیلندر 
پرکنى رز گاز به آدرس حدفاصل داران و چادگان، روبروى روستاى طرار تشکیل مى گردد. لذا از کلیه اعضا دعوت مى شود با در 
دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتبًا معرفى 

نمایید. 
ضمنًا به اطالع مى رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى، تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر 3 رأى 

و هر شخص غیرعضو تنها یک رأى خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1ـ تصمیم گیرى در خصوص اخراج آقایان طه و ناصر ایوبى 
2ـ انتخاب هیئت مدیره جدید 

3ـ برآورد خسارات وارد شده به شرکت در زمان مدیریت آقایان طه و ناصر ایوبى 
داوطلبان تصدى سمت هاى هیئت مدیره و بازرســى به موجب ماده (2) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل و تحویل دفتر تعاونى نمایند. 

آگهى دعوت و برگزارى مجمع عمومى

شکوفه بهمن پور - بازرس شرکت تعاونى 

تاریخ انتشار آگهى:1401/05/05


