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قصه تکرارى
 پیاده روهاى فرسوده

سنگ هاى بزرگ پیش پاى 
صنعت سنگ اصفهان 
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خودروهاى خارجى
 در مسیر ایران
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«در نگاه داشت زمین» 
در موزه هنرهاى معاصر

3

       

میوه هایى که
 کبد چرب را فورى

 درمان مى کنند!

267 مجرم فرارى در چنگ کارآگاهان اصفهان
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شاخ هایى که براى 
ما شاخ شده اند

کبد چرب پس از درگیــر کردن کبد با عالئمى 
مانند ضعف، خستگى و احساس سنگینى و فشار 

در ناحیه فوقانى و راست شکم بروز مى کند.
 درمان فــورى کبد چرب بــا روش هاى 

طبیعى و استفاده از میوه ها مزایایى ...

عطش تبلیغات اینستاگرامى اینقدر زیاد شده که هر 
کدام از شاخ هاى اینستاگرام حاال براى ما شاخ و 

شانه مى کشند. 
دنیاى شاخ ها دنیاى میلیونى هاست. 
کســانى که در رقابــت تنگاتنگى گرفتار 
شده اند و هر کارى مى کنند تا جاى پاى محکم ترى 
براى خودشان بســازند و فالوورهایشان هر روز بیش 

از دیروز شود.
تا چند وقت پیش تا به این حد شــاخ ها، شاخ نشده 
بودند اما دنیاى اینترنت فضاى ما را هم عوض کرد و 
از انحصار سلبریتى ها بیرون آمد و رسید به آدم هاى 
عادى تا جایى که حاال دنیاى مجازى عرصه تاخت و 

تاز عادى هایى شده است...

داااپالسکو وسط سبزه  میدان ز طططططط ککککک دااااپالالال ز طططط ککککک پالالال
پاساژ فرسوده جعفرى، آتش زیر خاکسترپاساژ فرسوده جعفرى، آتش زیر خاکستر
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آمار پلیس آگاهى استان از ابتداى سال جارى تاکنون نشان مى دهد؛

مدافع ذوب آهن: جاى خالى فغانى 
در فوتبال ایران حس مى شود

دربى حساس اصفهان در شــرایطى با نتیجه مساوى به پایان رسید که 
آرمان قاسمى، مدافع چپ پاى ذوبى ها پشت ضربه پنالتى حیاتى تیمش 
قرار گرفت و توانســت مقابل پیام نیازمند پنالتى گیر، دروازه سپاهان را 
باز کند. قاســمى در انتهاى بازى با خبرنگاران گفتگــو کرد که در ادامه 

صحبت هاى او را مى خوانید...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

عطش تبلیغات اینستاگرامى 

ذوب آهن؛ 
شکست ناپذیرى 
که پیروز نشد

دربى اصفهان از پنجره سبز
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عالیشاه، عالیشاه، 33 هفته  هفته 
دور از فوتبال 

مردم اول باید آب و نانشان درست باشد چگونه از ایمنى پیام هاى خصوصى مطمئن شویم؟جهان نما آسیب فرونشست به 356 کالس درس در اصفهانتکنولوژى چه افرادى نباید جلوى باد پنکه و کولر بخوابند؟استان سالمت

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان:

ترمینال هاى اصفهان براى 
دالالن بلیت اربعین ناامن شود

3

شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو
 مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید . 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
مبلغ ضمانتنامه(ریال)پاکات مناقصه

مناقصه خرید سامانه قابل حمل خورشیدي 1
08/303.520.000.000 صبح2286/14011401/07/06عشایر

08/451.302.500.000 صبح2287/14011401/07/06تجدید مناقصه خرید قفل مکانیکى کتابى2

تجدید مناقصه بازیافت و بازسازى تجهیزات 3
09/002.800.000.000 صبح2288/14011401/07/06اسقاط

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روزسه شنبه مورخ 1401/06/15  تا ساعت 19:00 دو شنبه  مورخ 1401/06/21  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/06/22  تا ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06  
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی 
معتبر یا فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین 

شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان 

مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي  جهان اقتصاد – نصف جهان    به عهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلی  4274 و 4275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه  در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5-کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت 

اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456

بدینوسیله اداره تصفیه ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته احمدرضا مرتضوى در نظردارد 18حبه مشاع از 72حبه به استثناء ثمنیه 
اعیانى از ملک محصور تحت پالك ثبتى 81 فرعى از 14اصلى ثبت یک  شهرضا زیر را از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند :

مشخصات :   
- ملک شش دانگ در سالهاى قدیم بصورت محصور موسوم به باغ جعفر در محل بوده است . 

- مساحت کل ملک حدود 8640متر مربع مى باشد .
-کاربرى ملک زرا عى بدون منبع آبدهى وآب مى باشد .   

- قیمت هر متر مربع ششدانگ ملک برابر چهار میلیون ریال مى باشد .
قیمت پایه مزایده :  

ارزش کل ملک به مساحت 8640 متر مربع با 34/560/000/000 ریال مى باشد .
- ارزش 18حبه مشاع از شش دانگ ملک به استثناءبهاى ثمنی ه اعیان برابر است با 8/640/000/000 ریال مى باشد .

- زمان مزایده :    روزشنبه مورخ 1401/07/16 ساعت 11
- مکان مزایده : اصفهان –چهار باغ باال –ابتداى خیابان شهید نیکبخت –اداره تصفیه امور ورشکستگى 

- شرایط مزایده :    
- فروش ،نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد.(حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. )

-کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان 
به شماره IR 110100004061012907670593    واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره 

تصفیه ارائه نمایند .
- پیشنهادها در ساعت 10صبح روزمقرر بررسى خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامى است وبرنده کسى است که باالترین 

قیمت را پیشنهاد دهد .
- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .

در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید . مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل از تجدید 
مزایده خواهد بود که بدوأ سپرده او استیفا مى شود وسپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد .

- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود .
                         

آگهی مزایده

بختیار- مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

رچ رى ر رم
مدافع
در
دربى حسا
آرمان قاسم
قرار گرفت
باز کند. قاس
صحبت هاى
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عطش تبلیغا
کدام از ش

ک
شده اند و هر
براى خودشا
از دیروز شود
تا چند وقت
بودند اما دنیا
از انحصار سل
عادى تا جایى
تاز عادى های

نام شرکت : شرکت شن و ماسه کوهى الوند    
  شماره ثبت شرکت: 1021      سرمایه ثبت شده 1,000,000                                                                                                                                

شناسه ملى : 10860035553                                                                                                                                                
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت شن و ماسه کوهى الوند سهامى خاص ثبت شده به شماره 1021 پیرو آگهى 
دعوت  مورخ 1401/04/22 در تاریخ1401/05/01 ساعت 08:00با حضور اکثریت شرکاء در محل قانونى شرکت تشکیل گردید.                                                                                                                          

 الف: در اجراى مفاد ماده 101 الیحه اصالحى قانون تجارت: 
     1- آقاى محمد بامداد به سمت رئیس جلسه

  2- آقاى على بامداد به سمت ناظر رئیس
  3- خانم خدیجه رهنمایى به سمت ناظر جلسه

  4- آقاى مجتبى بامداد به سمت منشى جلسه انتخاب شدند. 
ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحالل شرکت شن و ماسه کوهی الوند پس از بحث و بررسى شرکت بعلت 

عدم  فعالیت شرکت منحل گردید و آقاى محمد بامداد به شماره ملى 1219766917 به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. 
  آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه اصفهان گلپایگان خیابان شهید احمدى کوچه 24 فرعى 6 کد پستى 8771719391 

مى باشد. 
   مدیر تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایى ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود. 

لیست سهامداران و تعداد سهام شرکت شن و ماسه کوهى الوند
  آقاى محمد بامداد به کد ملى 1219766917 دارنده 33 سهم  
آقاي علی بامداد به کد ملى 1219588288 دارنده 33 سهم   

خانم خدیجه رهنمایى به کد ملى 1218906502 دارنده 33 سهم  
آقاى همایون بامداد  دارنده 1 سهم                                                 

 صورتجلسه انحالل شرکت شن و ماسه کوهی الوند سهامی خاص

هیأت مدیره
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سازوکار جدید برخورد با 
مجرمان جرایم خشن

مردم اول باید آب و نانشان 
درست باشد

خبرخوان
لوازم خانگى
وارد نمى کنیم

وزیر صمــت در مــورد صنعت    میزان |
لوازم خانگى و آزاد ســازى واردات آن گفت: 
در مجموع در پنج ماه نخست امسال در تولید 
لوازم خانگى 17 درصد رشد داشته ایم و در کل 
باید بگویــم صنعت لوازم خانگــى روند رو به 
رشــدى دارد و برنامه اى براى واردات نداریم 
بلکه ما براى صادرات برنامــه داریم و با چند 
کشور خارجى مثل روسیه، ارمنستان و عمان به 
توافق رسیده  ایم که به صورت سرمایه گذارى 
مشترك در آن کشور تولید داشته باشیم، بدین 
صورت که قطعه و فناورى را صادر مى کنیم تا 

محصول در آن کشور تولید شود.

مسن ترین کشور جهان 
تداوم سرعت افزایش سن، کره    ایسنا |
جنوبى در سال 2044 کشورى در جهان خواهد 
بود که از بیشترین جمعیت افراد 65 سال و باالتر 
برخوردار است. طبق آمارهاى منتشر شده پیش 
بینى مى شود نسبت شهروندان مسن در کره 
جنوبى در سال 2044، 36/7 درصد از مجموع 

جمعیت این کشور را در برمى گیرد.

میانگین معدل
دانش آموزان

ئیــس  ر   باشگاه خبرنگاران جوان|
کمیســیون آمــوزش عالى مجلــس گفت: 
میانگین معــدل دانش آموزان کشــور 11/5 
است؛ وزارت علوم باید جهت کیفیت آموزش 
عالى بکوشد. علیرضا منادى گفت: دانشگاه ها 
باید خانواده هاى کودکان صفر تا 6 ســاله ها را 
آموزش دهند؛ چرا که آمــوزش در این دوران 

شکل مى گیرد.

 شغل: شاهد! 
شاهدان قالبى    روزنامه همشهرى|
مقابل مراکز قضایى این روزها حســابى بازار 
کسب وکارشان گرفته و آنقدر فعالیت هایشان 
آزاد شــده که گاهى نســبت به درج آگهى در 
شــبکه هاى مجازى هم اقــدام مى کنند. نرخ 
شهادت دروغ این شاهدان قالبى هم بستگى 
به نوع پرونده و به قول خودشــان گیر و گورى 
دارد که شــهادت آنها رأى را بــه نفع خریدار 
برمى گرداند. نرخ هایشــان از 500هزار تومان 
شــروع مى شــود و تا ده ها میلیون تومان هم 

مى رسد.

چشم هیرمند
به افغانستان

  رکنا |سخنگوى صنعت آب کشور درباره 
آخرین وضعیت تأمین حقابه ایران از رودخانه 
هیرمند گفت: امسال افغانستان تا امروز در سه 
نوبت در مجموع حدود 21 میلیون مترمکعب 
آب به سمت ایران رهاسازى کرده است. آخرین 
نوبت رهاسازى آب رودخانه هیرمند به طرف 
ایران در حال حاضر در جریان است و آب با دبى 
حدود 11 متر مکعب بر ثانیه وارد کشــورمان 
مى شــود. البته این میزان با حقابه ذکرشده در 

معاهده سال 1351 فاصله بسیار زیادى دارد.

 تغییر محدوده بندى
ثبت نام

مدیــرکل ارزیابــى عملکرد و    ایسنا | 
پاسخگویى به شکایات وزارت آموزش وپرورش 
از ســامانه اى شــدن ثبت نام مدارس در سال 
تحصیلى آینده و اصــالح روند محدوده بندى 
جغرافیایى بــراى ثبت نام خبــر داد. مجتبى 
هاشــمى اظهار کــرد: امســال عمده ترین 
دالیل شــکایت از ثبت نام مدارس را مى توان 

«محدوده بندى ثبت نام» دانست. 

سیگنال عجیب میرسلیم
نماینده تهــران توییتــى درباره    برترین ها |
احتمال ســهمیه بندى کردن ســوخت و گرانى آن 
منتشر کرد. ســید مصطفى میرسلیم در توییت خود 
نوشت: تعیین و تثبیت سهمیه سوخت یعنى جلوگیرى 
از اســراف و راهبندان و مقابله با آلودگى هوا. دولت 
با جدیت بــر تصمیم عاقالنه خود بایســتد. این در 
شرایطى است که وزیر اقتصاد پیش تر گفته بود: هیچ 
برنامه اى براى افزایش قیمت بنزین نداشته، نداریم 

و نخواهیم داشت.

کشف فساد مالى در رى 
ســربازان گمنام امــام زمان(عج) در    فارس|
اداره کل اطالعات جنوب استان تهران معاون سابق 
یکى از ادارات شهرستان رى را به اتهام فساد مالى 
دستگیر کردند. همچنین به دنبال برخورد با شبکه 
فساد شکل گرفته در حوزه آرد و نان استان تهران، 
برخى از اعضاى اتحادیه نانوایان شهرســتان رى و 
مدیرعامل یکى از کارخانه هاى آرد شهرستان رى، 
توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) بازداشت شدند.

آمریکایى ها هم مى آیند؟
ناصــر کنعانى، ســخنگوى    آرمان امروز |
دستگاه دیپلماسى در پاسخ به سئوالى درباره اینکه 
اگر برجام احیا شود آیا شرکت هاى آمریکایى امکان 
حضور در ایران را خواهند داشت؟ اظهار کرد: توافق 
برجام و توافقى که احتمال مى رود در آینده شــکل 
بگیرد تنظیم کننده روابط دوجانبــه ایران و دولت 
آمریکا نیست بلکه حل و فصل کننده بحران تصنعى 
و غیرضرورى اســت که در ارتباط بــا فعالیت هاى 
هســته اى ایران با اهداف و انگیزه هاى سیاسى باز 

شده و تاکنون این پرونده مفتوح باقیمانده است.

روسیه 
حامى تروریسم نیست 

رئیس جمهور آمریکا گفت که روســیه    ایرنا |
نباید به عنوان کشــور حامى تروریسم معرفى شود. 
سناى آمریکا مرداد ماه امسال به اتفاق آراء قطعنامه 
غیرالزام آورى را تصویب کــرد که در آن از «آنتونى 
بلینکن»، وزیر امور خارجه خواســته شد تا روسیه را 
به واسطه اقداماتش در چچن، گرجستان، سوریه و 

اوکراین به عنوان حامى تروریسم معرفى کند.

وزیر طالبان در ایران
«قلندر عباد»، وزیر بهداشــت    عصر ایران |
دولت موقت طالبان در رأس هیئتى به ایران ســفر 
کرده و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وزیر 
بهداشت طالبان در این سفر بر همکارى دو کشور در 

بخش خدمات درمانى تأکید کرده است.

 فرار 100 هزار میلیاردى!
  فارس| معــاون وزیــر صنعت اظهــار کرد: 
بزرگ ترین پرونده اى که در زمینــه فرار مالیاتى و 
نپرداختن منابع تولیدى تشکیل شده مربوط به یک 
شرکت خارجى تولید سیگار است که تاکنون مالیات 
نداده و مالیات معوقه وى به 100 هزار میلیارد تومان 
مى رسد و تاکنون سیگار مارلبرو به صورت قاچاق در 

کشور عرضه کرده است.

 رئیس جمهور وزیرش را زد!
  خبرگزارى دانشجو| ویدیویــى از رئیس 
جمهور گینه که «آلفا کوند» وزیر کار خود را به دلیل 
ترك وظیفه کتک مى زند خبرساز شده است. در این 
ویدیو نشان داده مى شــود که آقاى رئیس جمهور 
قوى هیکل با تمام قدرت ضربات مشت را به صورت 
آقاى وزیر وارد مى کند و در حالى که وزیر سعى مى 
کند از دست رئیس جمهور فرار کند اما در گوشه اى 
دیگر به دام او افتاده و چند ضربه دیگر مشت نوش 

جان مى کند!

جانشین فرمانده کل انتظامى کشــور گفت: به منظور 
تشــدید مقابله با مجرمان جرایم خشن، سازوکارهاى 

جدید، ضربتى، فوریتى و مؤثر را پیش بینى کرده ایم.
سردار قاسم رضایى گفت: معتقدیم که باید براى مقابله 
با جرایم خشــن از جمله زورگیرى، سرقت به عنف و 
ایجاد رعــب در جامعه حتمًا عمــل انقالبى، ضربتى و 
ویژه انجام دهیم. وى تأکید کرد: در برخورد با مجرمان 
جرایم خشــن و زورگیرى، تعارف نداریم و براى انجام 
وظایف ذاتى، قانونى و انســانى مان معطل عملکرد و 
ایفاى نقش سایر سازمان هاى مسئول در این حوزه نمى 
مانیم هر چند که الزم است همه دستگاه هاى مسئول 

براى تشدید مقابله با جرایم خشن پاى کار بیایند. وى 
افزود: به منظور تشدید مقابله با مجرمان جرایم خشن، 
ســازوکارهاى جدید، ضربتى، فوریتى و مؤ ثر را پیش 
بینى کرده ایم و به زودى زود شاهد فعالیت گشت هاى 
ویژه پلیس در برخورد با مجرمان جرایم خشن هستیم.

سردار رضایى از تقویت گشت هاى ویژه پیاده، موتورى 
و خودرویى در مناطق آلوده به جرایم خشــن خبر داد و 
عنوان کرد: تقویت نیرو، ســاختار و سازمان واحدهاى 
کشــف جرم را از الزامات مى دانیــم؛ از طرفى کنترل 
هوشمند مجرمان سابقه دار جرایم خشن را نیز مثمرثمر 

مى دانیم. 

رئیس مجلس خبرگان رهبــرى تأکید کرد: رفتارهاى 
مناسب و دورى از اشرافیت را از دولت و رئیس جمهورى 
مشاهده کردیم و امیدواریم این روحیه تا پایان در دولت 
ادامه یابد. آیت ا... احمد جنتى در ســخنرانى افتتاحیه 
اجالس رســمى مجلس خبرگان رهبرى ادامه داد: با 
وجود تالش هاى شبانه روزى دولت اما همچنان مسئله 
اقتصاد و معیشــت، اولویت اول کشور است . مردم اول 
باید آب و نانشان درست باشد بعد موارد دیگر هم انجام 
شود.  وى افزود: راه برون رفت از مشکالت و پاسخگویى 
به آن عمل کردن به بیانات رهبرى انقالب است. بارها 
ثابت شده که توجه به توصیه هاى ایشان راهگشاى امور 

است.  رئیس مجلس خبرگان رهبرى یادآور شد: رهبر 
انقالب توصیه کردند کشــور را معطل مذاکره نکنید و 
از ظرفیت هاى داخلى استفاده کنید، دیدیم که توجه به 

این امر در این دولت منجر به گشایش شد. 
جنتى تأکید کرد: هرجا بــه توصیه هاى رهبرى توجه 
شد، پیشرفت کردیم و هرجا عمل نشد با عقبگرد مواجه 
شدیم. اگر همه مسئوالن به توصیه هاى رهبرى عمل 
کنند مشکالت کشور در حوزه هاى مختلف حل خواهد 
شــد. رئیس مجلس خبرگان رهبرى در پایان تصریح 
کرد: اگر در 15سال گذشــته به توصیه هاى اقتصادى 

رهبرى انقالب توجه مى شد، حتمًا وضع متفاوت بود.

دریا قدرتى پور
عطش تبلیغات اینســتاگرامى اینقدر زیاد شده که هر 
کدام از شاخ هاى اینستاگرام حاال براى ما شاخ و شانه 

مى کشند. 
دنیاى شــاخ ها دنیاى میلیونى هاســت. کسانى که 
در رقابــت تنگاتنگى گرفتار شــده انــد و هر کارى
 مى کنند تا جاى پاى محکم ترى براى خودشان بسازند 

و فالوورهایشان هر روز بیش از دیروز شود.
تا چند وقت پیش تا به این حد شــاخ ها، شــاخ نشده 
بودند اما دنیاى اینترنــت فضاى ما را هم عوض کرد و 
از انحصار ســلبریتى ها بیرون آمد و رسید به آدم هاى 
عادى تا جایى که حــاال دنیاى مجازى عرصه تاخت و 
تاز عادى هایى شده است که به مدد اینستاگرام و این 
فضاى رنگارنگ که همه چیز در آن ســطحى است، 
آرمان ها را عوض و دل ها را فتح مى کنند. کســانى 
که نه شاخ و دم دارند و نه حتى گاهى چیز دندانگیرى 
بــراى عرضه کــردن اما اینقدر حاشــیه ســازند که

 توانسته اند با همان حاشیه ها براى خود پول بسازند؛ 
عددهاى پرطمطراقى که کسب و کار جدیدى را براى 

هیچ ایجاد کرده است.
آنها نــه کار اقتصادى مــى کنند و نــه اختراعى و نه 
حتى نوآورى؛ فقط گاهى الیف اســتایل هایشان را به 
نمایش مى گذارند. هر کارى که مى کنند نه چیزى به 
مخاطبشان اضافه کرده اند و نه چیزى به آنها آموخته 
اند، فقط لحظات و دقایق و یا ساعت هاى زیادى از آنها 
به گروگان گرفته اند تا خودشــان را نشان دهند. آنها 
دابسمش یا کلیپ هایى پر از طنز و هجو و گاهى هزل 
مى سازند تا به هر صورتى شــده براى خودشان شاخ 

بشوند و نانشان در روغن باشد.
براى تبلیغ در اینستاگرام مهمترین فاکتور عدد است. 
عددهایى که به قول کســانى که در ایــن حوزه کار 

مى کنند داراى اهمیت بسیارى است.
سوگند، یکى از کسانى اســت که به قول خودش اگر 
کمى دیگر انتظار بکشــد و به همین نحو ادامه بدهد 
فالوورهایش آنقدر زیاد خواهند شــد که در دسته شاخ 
ها قرار بگیرد. به گفته خودش روزانه 8 تا 10 ساعت از 

زمان خود را در اینستاگرام مى گذراند.
به نظر او اینکه چقدر فالــوور دارى، اگر ویدیو بگذارى 
چقدر بازدید کننده دارى، اگر پست بگذارى چقدر الیک 
مى خورد چقدر از فالوورهایت واقعى و فیک نیســت، 
خیلى مهم اســت به این خاطر کــه صاحبان کاال ها و 
صفحاتى که قصد تبلیغ محصول یا خدماتشان را دارند 

با باال و پایین کردن این اعداد در آخر به این ســئوال 
مى رسند: «براى تبلیغات چقدر پول مى گیرى؟» و ما بر 
اساس مقدار فالوورهایى که داریم خط و نشان برایشان 

مى کشیم و مبلغ تعیین مى کنیم.
 در کشور ما ســلبریتى و اینفلوئنســر، تعریف دقیق و 
مشــخصى ندارد. کافى است صفحه اینســتاگرام را 
هر چند روز یک بار باز کنى و یک شــاخ جدید ببینى. 
آدم هاى عادى کــه تا چند روز پیش کنــار ما زندگى

 مى کردند و حاال با انتشــار ویدیویى از خودکشى و یا 
حرکات غیرعادى یا اشکال عجیب و غریب و یا حتى 
بســیار عادى تر از این حرف ها تنها براى تبلیغات پا 
به خانه هاى ما مى گذارند و بــه راحتى الگویى براى 

زندگیمان مى شوند. 
حاال فرهنگى که تا دیروز نه رسمش داشتیم و نه آن را 
مى پذیرفتیم به راحتى آب خوردن میزبان خانه هاى ما 
مى شود و هر آنچه مى خواهد از ذهن هاى ما مى گیرد 
و خودش را حک مى کند توى جاى جاى لحظه هایى 

که قرار است با دیگران شریک شویم. 
جالب اینجاست که تبلیغات اینترنتى اینچنینى به چند 
دسته تقسیم مى شود و با اینکه گاهى هیچ خالقیتى در 
آنها به کار برده نمى شود اما گاهى هم با دوربین هاى 

حرفه اى و نه با موبایل هــاى معمولى تصویربردارى 
مى شــود تا قیمت ها هــم در این گردونــه تغییراتى 

داشته باشد. 
شــاید به همین خاطر است که چند ســالى است این 
نوع تبلیغات از صداوســیما و روزنامه هــا به فضا هاى 
مجازى کوچ کرده اند و حاال اینستاگرام یکى از بهترین 
رسانه هایى است که مى توان تبلیغ محصوالت را در آن 
انجام داد، اما واقعًا، این تبلیغات بازخوردى را که باید، 
داشته است؟  تب تند تبلیغات اینستاگرامى اما آنقدر داغ 
اســت که صاحبان کاالها و خدمات به این سئواالت 
فکر نمى کنند. آنها مى خواهند به هر شکل که شده از 
بازار عقب نمانند و در دایره رقبا جا نمانند. گرچه برخى 
دیگر هم به همان بازارهاى ســنتى بسنده کرده اند و 
اعتقادى به این تبلیغات، آنهم در پس پیکســل هاى 

تبلیغاتى ندارند.
 تا اینجا نه مشــکلى براى تبلیغ کنندگان هســت و 
نه مشــکلى براى تبلیغ کاالهــا. اما آنچــه برخى از 
کارشناســان و محققان اجتماعى را مى ترساند موجى 
اســت که بدون هیچ ابایى در حال گســترش است. 
گردابى که خیلى ها را در دام مى اندازد و بدون ســر و 

صدا در خود فرو مى کشد.

ایران جزو 8 کشور فعال در فضاى اینستاگرام است و 
بر اساس مطالعات انجام شده، زنان و دختران حدود 70 
درصد از مخاطبان این شبکه اجتماعى را تشکیل مى 
دهند. بپذیریم یا نه این شبکه اجتماعى طى سال هاى 
اخیر تغییرات زیادى را در سبک غذا خوردن، خودآرایى، 
پوشــش، محیط زندگى خانوادگى، تفریحات، نگرش 
هاى سیاســى و اجتماعى ایجاد کرده و بــا قدرت و 
سرعت به دنبال نفوذ هرچه بیشتر بر فرهنگ ما به ویژه 

در میان زنان است.
به اعتقاد یک جامعه شــناس، در حالى که در جامعه ما 
هنوز اســتفاده از موبایل و اینترنت و دیگر شبکه هاى 
اجتماعى به خوبى فرهنگ سازى نشده است اما امروزه 
سهم استفاده از این وسیله در جامعه بیش از چیزى است 
که باید باشد. این موضوع پیامدهاى بسیارى از جمله 
منزوى شــدن افراد و دچار افت اخالقى و پرخاشگرى 
کسانى که نمى توانند همپایه بالگرها یا شاخ ها باشند 

را به دنبال دارد.
در کنار این موضوع خیلى ها به واســطه عقب نماندن 
از قافله هر کارى مى کنند تا در این وانفسا شاخ بشوند 
اما تبدیل به شاخ شکســته هایى مى شوند که از اینجا

مانده اند و از آنجا رانده.

عطش تبلیغات اینستاگرامى 

شاخ هایى که براى ما شاخ شده اند

کارگران ســاختمانى که در نزدیکى رودخانه اونون 
در استان خنتى مغولستان در حال جاده سازى بودند، 
به طور ناگهانــى توده اى را کشــف کردند که حاوى 

بقایاى بسیارى از سنگ هاى کوچک است که احتمال 
دارد استخوان باستانى انسان باشد.

کارشناسان پزشکى قانونى و باستان شناسان به این 

مکان فراخوانده شــدند و طى بررســى هاى صورت 
گرفته توســط آنها مشــخص شــد این توده مقبره 
سلطنتى مغولســتان متعلق به قرن سیزدهم است و 
دانشمندان معتقدند ممکن است متعلق به چنگیزخان 

باشد.
چنگیزخان مغول که نام اصلــى او تموچین بوده، در 
واقع خان قبایل مغول و یک ســردار جنگى در زمان 
خود بوده است. او توانست قبایل مغول را متحد کرده 
و سپس با فتح بخش هاى وســیعى از آسیا همچون 
چین، روســیه و اروپاى شــرقى، امپراتورى مغول را 

پایه گذارى کند.
باستان شناسان معتقدند که چنگیزخان از نزدیکانش 
خواســت که پس از مرگ او را بدون هیچ عالمت و 
نشانه مشخصى از محل دفنش به خاك بسپارند. این 
اعتقاد مغول ها از این موضوع سرچشمه مى گرفت که 
آنها بر این باور بودند جنازه فرمانروا نیروى خدایى خود 

را حتى پس از مرگ نیز از دست نخواهد داد و به همین 
دلیل باید جسد فرمانروایان در مکانى به خاك سپرده 

شود که قابل دسترس همگان نباشد.
گروهى از دانشمندان وابسته به دانشگاه پکن، به این 
نتیجه رسیده اند که اسکلت هاى متعدد دفن شده در 
باالى سازه تازه کشف شده به احتمال زیاد متعلق به 
برده هایى اســت که مقبره را ساخته اند و سپس براى 
حفظ راز مــکان مقبره چنگیزخان آنهــا نیز به خاك 

سپرده شدند.
بقایاى دوازده اســب نیز در این مکان یافت شــد که 
احتماًال بر اساس رسم و رســوم براى همراهى خان 
بزرگ در سفر مرگ قربانى شــده اند. در مجموع 68 
اسکلت با هم پیدا شد که شامل باقیمانده هاى اسکلت 
یک مرد بلندقد و 16 اسکلت مربوط به زن ها بود. در 
این میان صدها اثر هنرى، طال و نقره و هزاران سکه 

نیز در مقبره چنگیز خان مغول شناسایى شد.

مقبره چنگیزخان پیدا شد!

دولتى هایى که شهریه هایشان نجومى است 
الدن ایرانمنش

وقتى اسم شــهریه دانشــگاه پیش مى آید گمان
 نمى بریم که دانشگاه هاى دولتى هم شامل حالش 
بشود. اما اینطور نیست. این روزها دیگر رد و اثرى 
از دانشگاه هاى رایگان وجود ندارد و حتى دولتى ها 
هم به نوعى پولى و با شهریه هاى سنگین سهمى 

در این موضوع دارند. 
دانشــگاه هــاى شــبانه، توجیهى اســت براى 
دانشگاه هاى دولتى که از این طریق از دانشجویان 
شــهریه دریافت کنند. تا چندى پیش این شهریه 
ها معقول بود و دانشــجویان چندان مشکلى با آن 
نداشتند ولى افزایش 20 تا 40 درصدى شهریه ها 

اکنون گالیه هاى زیادى را به دنبال آورده است.
افزایش صعودى شــهریه ها همین چند روز پیش 
از زبان وزیر علوم شــنیده شــد. محمد على زلفى 
گل در این باره اعالم کرد که این افزایش، فرمول 
خاصى دارد که هیئت امناى هر دانشگاه با توجه به 
هزینه هاى تمام شــده و نرخ خدمــات محلى آن 
را تعیین مى کنند. بــا وجود اینکه بــه نظر او این
 قیمت ها زیاد نیست و هر دانشگاه در هیئت امناى 
خودش تصمیم گیــرى مى کند اما ایــن افزایش 

قیمت ها گالیه هاى بسیارى را در برداشت.
حاال این موضوع به عنوان یک مشکل براى هر دو 
گروه شده است؛ از یک ســو دانشجویان تازه قبول 

شــده اى که با قیمت هاى نجومــى و غیر منطقى 
سر و کار دارند و از سوى دیگر دانشجویان باسابقه 
ترى که بعضــًا در زمان تحصیــل، هزینه دروس 
افتاده یا حذف شــده  بارى شــده بــر دوش آنها و 

خانواده هایشان.
با وجود اینکه در اصل 30 قانون اساسى کشورمان 
آمده کــه دولت موظف اســت وســایل آموزش و 
پرورش رایــگان را براى همه ملت تــا پایان دوره 
متوسطه فراهم ســازد و وسایل تحصیالت عالى را 
تا سر حد خودکفایى کشور به طور رایگان گسترش 
دهد، پس این اقدام دانشگاه ها مصداق بارز و مغایر 

با قانون اساسى کشور است.

این در حالى اســت که هم اکنون براى یک درس 
دانشــگاه دولتى معــادل 20 واحد دانشــگاه هاى 
غیردولتــى شــهریه دریافت مى شــود. همچنین 
دریافت چنین شهریه هاى هنگفت در حالى است که 
اکثریت دانشجویانى که در دانشگاه دولتى تحصیل 
مى کنند ممکن اســت از تمکن مالى آنچنانى هم 

بهره مند نباشند.
در عین حال اکثر دانشجویانى که در دانشگاه هاى 
دولتى مشغول تحصیل هســتند بابت خوابگاه، غذا 
و سایر مســائل مبالغ زیادى را پرداخت مى کنند و 
تحمل یک هزینه هنگفت دیگر واقعاً  قابل پذیرش 

نیست.
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دستگیرى باند 
تعمیرکاران قالبى 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: وقوع چندین 
فقره سرقت از منازل این شهر بویژه منازل نیمه ساز، 
بررسى موضوع در دستور کار ویژه مأموران کالنترى 
بهارستان قرار گرفت. سرهنگ حسین بساطى افزود: 
سارقان در پوشــش تعمیرکار تأسیســات ساختمانى 
اعتماد شــهروندان را به خود جلب کرده و پس از وارد 
شــدن در منازل مردم از اقالم موجود تصویر بردارى 
سپس در غیاب ساکنان قفل منازل را تخریب یا با کلید 
ساختنى اموال موجود را سرقت مى کردند. وى گفت: در 
بازرسى از مخفیگاه این 3 سارق جوان، تاکنون اموال 
مسروقه شــامل دوچرخه، موتورســیکلت، شیرآالت 
ساختمانى، لوازم خانگى کشــف شده که ارزش آن ها 
افزون بر سه میلیارد ریال است. آنها متهم به 14 فقره 

سرقت هستند.

اعزام 18 آتش نشان اصفهانى 
به کربال

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان از اعزام سه دســتگاه اطفائیه نیمه 
ســنگین و 18 نیروى آتش نشــان همزمان با برپایى 
مراسم اربعین حسینى به کربالى معلى خبر داد. گفتنى 
است مدیریت شــهرى اصفهان ضمن اعزام اکیپ 50 
نفره اى از نیروهاى شــهردارى، یک دستگاه تانکر آب 
12 هزار لیترى جهت آبرســانى به زائران، یک دستگاه 
خودرو پرس زباله کش 6تنــى جهت جمع آورى زباله، 
یک دســتگاه کامیون 10 تنى، 40دســتگاه اتوبوس 
جهت انتقال زائران به لب مرز، دو دستگاه اتوبوس سیار 
تعمیرات، کولر آبى، کف کش، یخچال، تانکر آب شرب، 
کلمن آب، پالستیک زباله، ماسک و مواد ضد عفونى به 

کربال ارسال کرده است.

آزادسازى پارك شاداب 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از تملک و آزادســازى پارك شاداب واقع در 
خیابان کاشــانى با اعتبارى بالغ بر 10 میلیارد تومان 
در منطقه یک شــهردارى اصفهان خبــر داد. مجید 
عرفان منش گفــت: احداث آن با هزینــه 5 میلیارد 
تومان در حال انجام اســت که تا آخر امسال به بهره 

بردارى مى رسد.

اصالح فشار آب 
خیابان باغ گلدسته

اصالح و تعدیل فشار آب شبکه خیابان باغ گلدسته توسط 
واحد بهره برداري و توســعه آب منطقه یک اصفهان 
انجام شــد. به دلیل گزارش هاي دریافتى از مشترکین 
کوچه هاي مجاور بیمارســتان حضرت علی اصغر(ع) 
و کتابخانه مرکــزي اصفهــان، در خصوص کاهش 
شدید فشار آب به ویژه در تابستان، به علت مصرف آب 
بیمارستان فوق، عملیات حفاري و انتقال لوله آب قطر 
100 از کوچه مذکور به شبکه خیابان باغ گلدسته توسط 
واحد بهره برداري و توســعه آب منطقه یک، به منظور 

اصالح و تعدیل فشار آب شبکه این منطقه انجام شد.

جلوه گرى آفتابگردان 
این روز ها گل هاى آفتابگــردان به جلوه گرى در مزارع 
خوروبیابانک مشــغولند و مناظر بدیعى را به رهگذران 
هدیه مى کنند. حدود 50 هکتار از زمین هاى کشاورزى 
شهرستان خوروبیابانک به کشت آفتابگردان اختصاص 
دارد و از هر هکتار 1500 تا 1800 کیلواز این محصول 
برداشت مى شود. پیش بینى مى شود امسال 75 تن دانه 

آفتابگردان برداشت شود. 

اتصال به فیبرنورى 
با فرارسیدن هفته دولت، پروژه اتصال مناطق چهارباغ و 
پایتخت خوانسار به فیبرنورى FTTC با نصب onu، در 
این شهرستان کلید خورد. با اجراى این پروژه، بیش از 
1600 مشترك مخابرات خوانسار به شبکه فیبر موسوم 

به FTTC متصل خواهند شد.

خبر

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان با اشاره به تأثیر فرونشست زمین بر فضاهاى 
آموزشى استان، اعالم کرد: براى بازسازى 34 مدرسه با 
356 کالس و زیربناى 40 هزار و 545 متر مربع که بر 
اثر فرونشست زمین آسیب دیده به اعتبارى بالغ بر 405 

میلیارد تومان نیاز است.
مجید نســیمى با بیان اینکه درحال حاضر 21 مدرسه 
با 24 کالس درس کانکســى و 174 دانــش آموز در 
اســتان وجود دارد، گفت: از این تعداد عملیات اجرایى 
11 مدرسه با 12 کالس شروع شــده، 8 مدرسه با 10 
کالس شروع شده و 2 مدرسه با 2 کالس تحویل داده

 شده است.
نســیمى در مورد مدارس ســنگى نیز توضیح داد: در 
مجموع 32 مدرســه با 86 کالس و هزار و 120 دانش 
آموز در استان داریم که از این تعداد عملیات اجرایى 23 
مدرسه با 75 کالس شروع شده، 5 مدرسه با 6 کالس 

در دست  احداث است.
 نسیمى با بیان اینکه به منظور افزایش سرعت احداث 
فضاهاى آموزشى طى سال هاى اخیر احداث تعداد 14 
مدرسه با 21 باب کالس در دستور کار این اداره کل قرار 
گرفته، گفت: از این تعداد 6 مدرسه با 12 کالس تحویل 

داده شده و مابقى در دست اجرا است.

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان اظهار کرد: در حوزه 
سرقت هاى مسلحانه در سه ماهه اول سال سه باند فعال 

در این زمینه شناسایى و منهدم شدند.
ســرهنگ حســین ترکیان افزود: از ابتداى سال جارى 
تاکنون 267 نفــر از محکومان غایب و متوارى توســط 
کارآگاهان پلیس آگاهى اســتان اصفهان شناســایى و 
دستگیر شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
17/6 درصد رشد داشته و به همین واسطه نیز پلیس آگاهى 
استان اصفهان توانست رتبه اول بین پلیس آگاهى سراسر 

کشور کسب کند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در بررسى هاى 

صورت گرفته مشخص شد جرایم 178 نفر از این محکومان 
غایب و فرارى دستگیر شده مربوط به جرم سرقت است.

وى از انهدام 76 سازمان جرم طى مدت پنج ماهه امسال 
خبر داد و اظهار کرد: 31 باند مربوط به سرقت منزل، مغازه 
و اماکن و سه باند نیز مربوط به ســرقت هاى مسلحانه و 

مابقى نیز در سایر سرقت ها فعال بودند.
ســرهنگ ترکیان با بیان اینکه 51 درصد ســرقت هاى 
استان در شــهر اصفهان رخ مى دهد، گفت: 66 درصد از 
سرقت محتویات داخل خودرو نیز مربوط به شهر اصفهان 
است و شهرهاى کاشان و خمینى شهر در رتبه هاى بعدى 

قرار دارند.

267 مجرم فرارى 
در چنگ کارآگاهان اصفهان

آسیب فرونشست به 356 
کالس درس در اصفهان

وسط شلوغى سبزه میدان پاساژى قرار گرفته که مشهورتر 
از بقیه پاساژ  هاســت و قدمتش آن را تاریخى کرده است 
تا آنجا که این پاســاژ در حافظه تصویرى مردم این منطقه 

مانده است. 
برخى از فروشگاه هاى پاساژ جعفرى بازسازى نشده اند و اگر 
کمى دیگر ساییده شوند، مى شوند خاك؛ خاك صد ساله اى 

که الى آجرهاى بنجل چند دهه پیش جا گرفته.
هر دقیقه و ساعت که مى گذرد انگار این ساختمان در حال 
تجزیه شدن است. این را مى شود از ستون هایى که زیر بار 
چند طبقه از فروشگاه هاى مختلف کمر خم کرده فهمید. 
پاساژى که با هر حرکت عقربه ساعت به پوسیده تر شدن 

نزدیک مى شود. 
جا دادن 700 مغازه در فضاى مربع شکل و چند طبقه پاساژ 
خودش هنر اســت؛ درست مثل یک تردســتى. پاساژ سه
 طبقه اى که دور تا دورش مغازه قرار گرفته است و پر شده 
از چراغ و مهتابى و سیمکشــى که اگر قــاب مهتابى ها با 
سیمکشى هاى سقف جرقه اى بزنند کار تمام است و در چند 

دقیقه مى تواند مثل یک بمب عمل کند.
برخى از مغازه هاى این پاساژ از کهنگى انگار به یک لرزش 
یا جرقه کوچک بندند تا کارشان تمام بشود. مغازه هایى که 
در طبقه دوم قرار گرفته پر شده از کلى قفسه که کامواهاى 
رنگارنگ روى آنها تلنبار شده است و اگر سیم برقى جرقه 
بزند کارشان تمام است و نخ هاى اشتعالزاى کم جان، ناى 

مقاومت مقابل بحران را ندارند.
این طبقه پر شده از مغازه هایى مملو از قفسه هاى فلزى با 
انبوهى کاموا که اگر آتش بگیرند چند تن بار یکباره فرو مى 

ریزد روى بقیه طبقه ها.
مغازه داران قســمت خوب ماجرا را هر روز مى بینند. ظاهر 
قضیه این اســت که قفســه هاى کاموا مثل یــک دیوار 
پوســیدگى هاى پاســاژ را پنهان کرده اند.آنها دیوارهاى 
مندرس پنهان شــده پشت قفسه هایشــان را نمى بینند. 
دیوارهاى ریش شــده و کهنه اى کــه تیرچه هایى کلفت 
بینشان حائل شــده و مشخص نیســت که مثل موریانه 

خورده ها شده اند. 
قفســه ها دراز به دراز از ریشه زمین شــروع مى شود و به 
سقف مى رسد. مغازه داران ســال هاست با این دیوارهاى  
کاذب کنار آمده انــد و با همین ها آرامش پیــدا کرده اند. 
خیلى هایشــان فکرش را هم نمى کنند که آن دیوارهاى 
پوســیده یک روزى فرو بریزد. خیلى ها هــم که جوان تر 

هســتند به این فکر نکرده اند که این دیوارها خیلى وقت 
پیش بازنشست شده اند و باید بازســازى و استحکامشان 

بررسى شود.
هواى زیرزمین هم آنقدر مرده اســت که تــه آن با وجود 
اینکه لوازم خانگى فروخته مى شــود و کمتر با آتش اُخت 
است اما به دلیل اینکه مى رسد به محوطه اى که پر شده از 
الشه هاى سیمکشى هاى خاك گرفته مثل وصله ناجورى 
است که با زرق و برق بقیه مغازه ها جور درنمى آید. فاصله 

این مغازه ها هم با پودر شدن فقط یک قدم است.
افشین، چند سالى مى شود که یکى از مغازه هاى این پاساژ 
را اجاره کرده و تا زمانى که پالسکو فرونریخته بود به فکرش 
نرسیده بود که این پاســاژ هم ممکن است تبدیل به خاك 
شــود. اجاره ها اما اجازه نمى دهد که هزینه محکم کردن 

دیوارها را به جان بخرد.
البه الى صحبت هاى مالکان و اجاره کنندگان مغازه هاى 
این پاساژ یک کلمه مشترك است:«مجبوریم». اینکه 700 
نفر «مجبور» باشند در ساختمان لرزانى که هر لحظه ممکن 
است پالســکویى دیگر را رقم بزند جانشان را گرو نانشان 

بگذارند تلخ است.
حتى اگر این ساختمان فرونریزد و پایه هایش دوام بیاورند اما 
سیمکشى هاى درهم پیچیده معلوم نیست بگذارد این پاساژ 
که پر شده از لباس و کاموا و پارچه جان سالم از آتش بیرون 
بیارود. بماند که اگر پادو و شاگرد و نظافتچى و آدم هایى که 
براى خرید هر روز به این پاساژ تردد مى کنند را هم در نظر 

بگیرى فاجعه عمیق ترى را مى توانى تصور کنى. 
جعفرى پر است از زندگى و آدم هایى که ممکن است یک 
روز در اتفاق تلخى که در کمین نشسته است خانواده هایشان 

را سیاه پوش کند. 
تابستان و زمستان باشد، فرقى نمى کند، مشترى ها تابستان 
مى آیند، کاموا مى خرند، براى زمستان مى بافند. فروشنده ها 
هم اینطورى کاسبى مى کنند و حواسشان به بوى کهنگى 
که از مغازه ها باالرفته نیســت.گرچه به مدد هزینه اى که 
برخى از کاسبان براى مغازه هایشان کرده اند این مغازه ها 
نونوار تر است و وسط آن همه مغازه کهنه رد پایى از نویى 

براى خودش به جا گذاشته است.
اما کهنه ها هم وقتى با زرق و برق لباس هاى مجلسى و نو 
تزیین شوند، فرق چندانى با نوها ندارند و ظاهر همه یکسان 
شده اســت. اما اگر بخواهى به عمق فاجعه پى ببرى کافى 
است به آخرین مغازه ها ســر بزنى؛ آنجا که سیم هاى برق 

جانمایى شده اند.

دل آشوِب مغازه هاى نو بین آنهمه کهنگى پر شده از زرق 
و برق و لباس هاى نو که تنها ظاهرى نو را براى این پاساژ 
ساخته است. اینکه تصور کنیم یک روز قرار است پاساژ فرو 
بریزد و نابود شود و کلى «زندگى» زیر انبوهى از خاك و خل 

جان بدهند سخت است.
چراغ قرمز پاساژ جعفرى خیلى وقت است روشن شده و زنگ 
خطر آن خیلى وقت است زده شده. از چهار سال پیش مدیر 
منطقه 3 هشدار داده بود که وضعیت این پاساژ مناسب نیست 
اما تا کنون چاره اندیشى براى آن نشده است و پاساژ جعفرى 

بین این همه شلوغى زیر گرد و غبار فراموشى رفته است. 
اهالى پاســاژ اما صبح به صبح که قفل مغازه هایشان را باز 
مى کنند امیدوارند اتفاقى نیفتد. با اینکه تنشان مى لرزد اما 
به قول خودشان مجبورند که دراین آشوب و نگرانى سر کار 
بیایند و دم نزنند. نادر 60 سالگى را مى گذراند. او یکى از با 
سابقه هاى این پاساژ است که حاال کسب و کارش را بیشتر، 
بچه هایش در دســت گرفته اند. مى گوید: «چکار کنیم، 
مشکلمان را به چه کسى بگوییم، مصالح گران است و ما نمى 
توانیم از پس اجاره بها بربیاییم چه برسد به اینکه بخواهیم 
تعمیرات هم انجام دهیم. هیچکس هزینه نمى کند و ما هم 
با مشکالت جدى دست و پنجه نرم مى کنیم و نمى دانیم 

چه کنیم.»
حسین 45ساله که همکار نادر است، با یک لیوان چاى، روى 
پله مى نشیند و مى گوید: «اگر قرار باشد بمیریم مى میریم»! 
نادر به همکارش نگاهى مى اندازد، بعد عصایش را مى گیرد 
جلوى یکى از ســتون ها و مى گوید: «اینجا ناسوره. اگر به 
دادش نرسند معلوم نیســت دوام بیاورد. باید اطالع رسانى 
بشود، من با ترس و لرز بچه هایم را مى فرستم اینجا. نمى 
دانم تا کى بتواند مثل من دوام بیاورد. این ساختمان مثل من 

پیر شده و نیاز به عصا دارد.»
چیزى از مرگ پالسکو نمى گذرد و از آن زمان که کاسبان 
این پاساژ الشــه هاى نیم ســوخته و خاموش آن پاساژ را 
دیده انــد ترس به جانشــان چنــگ انداختــه و در میان
 حرف هایشان این ترس آشنا به خوبى مشخص است. گرچه 
نه آنقدر نزدیک که بدانند وقتى بحران بیاید باید چکار کنند.

«اگر توانســتیم، فرار مى کنیم». یکى دیگر از کسبه مى 
گوید و پوزخند تلخى مى زنــد.  او خوب مى داند که اگر بُن 
ساختمان دوام نیاورد و بریزد و یا تن سیم ها به هم بخورد و 
آتشى دربگیرد کارى از دست هیچکس برنخواهد آمد. این 
را همشان مى دانند. حتى اگر خودشان را به آن راه بزنند و 

بگویند تقدیر ما هر چه باشد همان مى شود.

پاساژ فرسوده جعفرى، آتش زیر خاکستر

پالسکو وسط سبزه میدان

خودروهاى خارجى در مسیر ایران
نصف جهــان   روزنامه «نسل فردا» در شماره روز سه 
شنبه 15 شــهریور ماه خود با انتشار گزارشى در زمینه 
واردات خودرو بــا عنوان «زبان ماشــین ها خارجى 
مى شود» نوشته است: «صحبت از واردات خودروهاى 
خارجى هر روز قوت بیشترى مى گیرد و قرار است در 
آینده اى نزدیک این امر محقق شود و ورود خودروها به 
خودرودار شدن قشر سطح متوسط و پایین جامعه کمک 
کند. این وعده اى است که مسئوالن داده اند اما در این 

میان برخى نیز منتقد هستند.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «حدودچهار سال 

پیش واردات خودرو با تصمیم شوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى سران سه قوه ممنوع شد تا منابع ارزى کشور 
در دوران تحریم مدیریت شود. در این دوران بازار خودرو 
همان اندك رقابتى را نیز که در نتیجه آزادى واردات به 
دست آورده بود از دست داد ضمن اینکه منحنى قیمت 
نیز به شدت صعودى شد. رشد قیمت در بازار خودرو البته 
تنها از ناحیه ممنوعیت واردات نبود و ریشه در انتظارات 
تورمى و صعود قیمت ارز نیز داشت؛ با این حال، نمى 
توان نقش این تصمیم را در نجومى شدن قیمت خودرو 

به خصوص مدل هاى خارجى انکار کرد.»

نگاه روز

مریم محسنى
پیاده رو در اصطالح شهرسازى محلى است براى راه 
رفتن و قدم زدن؛ مکانى که در ابتدا با هدف آسایش 
و راحتى رفت و آمد جماعت شــهر نشین ساخته شد 
اما مدتهاســت که در میان انبوه مشکالت شهرى از 

یاد رفته است.
شــاهد این مدعا هم برخى پیاده روها در سطح شهر 
اصفهان است که داســتان فرســودگى شان دیگر 
تکرارى شده اســت. این پیاده روها با موزاییک هاى 
شکسته، کم عرض و پر از مانع مشکالت جدى براى 

تردد شهروندان ایجاد مى کنند.
شــاهد این مدعا پیاده روى خیابان قدس منتهى به 
خیابان ادیب است که از فرسودگى و مشکالت جدى 

رنج مى برد و گویا در برنامه هاى اصالح شهرسازى 
قرار نگرفته است.

عدم وجود پیاده رو یا خرابى آن موجب مى شــود که 
عابران پیاده مجبور باشند راهشــان را کج کرده و در 
حاشــیه خیابان تردد کنند که همین باعث حوادث و 
تصادفات مى شود. این در حالى اســت که اگر پیاده 
روها اســتاندارد باشــد رفت و آمد عابران تســهیل 
مى شود و در روحیه و شادابى شهروندان مؤثر خواهد 
بود. استاندارد نبودن بعضى از پیاده روها، وجود چاله و 
دست انداز و سد معابر از مواردى است که شهروندان 
اصفهانى در بسیارى از پیاده روها شاهد آن هستند و 
مدیریت شــهرى باید به این موضوع توجه بیشترى 

داشته باشد.

قصه تکرارى پیاده روهاى فرسوده 

«در نگاه داشت زمین» در موزه هنرهاى معاصر
نصف جهان   نمایشــگاه «در نگاه داشت زمین» در 
گالرى «گذار» موزه هنرهاى معاصر اصفهان برپا 

خواهد شد.
در این نمایشگاه آثار نقاشى میثم ثمررخى، نقاش و 
مدیر موزه هنرهاى معاصر استان کرمان به نمایش 
گذاشته خواهد شــد. آثار این نمایشگاه برگرفته از 
مناظر و طبیعت اســت و یک بار دیگر در تهران نیز 

نمایش داده شده است.
نمایشــگاه آثار نقاشــى میثم ثمررخى روز جمعه 

هجدهم شهریورماه در گالرى گذار واقع در خیابان 
حکیم نظامــى، کوچه ســنگ تراش هاى غربى، 
بن بست 17 پالك 15 ساعت 16 افتتاح خواهد شد و 
این آیین تا ساعت 20 همان روز ادامه خواهد داشت.

بر همین اساس، نمایشگاه «در نگاه داشت زمین» 
با نمایش 30 اثر نقاشــى هنرمند کرمانى تا هشتم 
مهرماه، صبح ها از ســاعت 10 تــا 13 و عصرها از 
ساعت 16 ساعت تا 20پذیراى عالقه مندان خواهد 

بود.

هوشمند شدن پالك و کدهاى پستى دستگرد
نصف جهــان  رئیس شوراى اسالمى شهر دستگرد 
از به روز رســانى پالك ها و کد هاى پستى منازل 

شهروندان دستگردى خبر داد.
حسن مالیى گفت: تا پایان امسال تمامى کدهاى 
پستى شــهروندان و پالك هاى آنها هوشمند و به 

صورت QR CODE خواهد شد.

وى همچنین به تعمیر سه دستگاه اتوبوس و تجهیز 
به سیســتم سرمایشــى با اعتبارى بالغ بر هشت 
میلیارد و 700 میلیون ریال اشــاره کــرد و افزود: 
شش دســتگاه اتوبوس تازه نفس نیز به زودى به 
ناوگان حمل و نقل عمومى شــهر دستگرد اضافه 

خواهد شد.

احداث 3 بوستان محلى در مناطق حاشیه اى گلپایگان
نصف جهان   شهردار گلپایگان با اشاره به ارائه بیش 
از 300نوع خدمت به صورت روزانه به شــهروندان 
گلپایگانى گفت: روزانه یک میلیــون و 829 هزار 
مترمربع از معابر شــهر نظافت و ماهانه 800 هزار 

کیلوگرم زباله از سطح شهر جمع آورى مى شود.
شکرزاده با اعالم گزارش عملکرد اداره زیباسازى 
شــهردارى گفت: فعالیت هاى شهردارى در زمینه 
زیباسازى مورد استقبال شهروندان قرار گرفته و با 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، در سال جارى با 

تمام توان در راستاى ادامه طرح ها حرکت خواهیم 
کرد.

وى یادآور شد: نبود فاضالب و ترمینال دو معضل 
کنونى شهر گلپایگان است و فعالیتمان در محالت را 
از مناطقى آغاز کرده ایم که در دوره هاى قبل فعالیت 
عمرانى قابل توجهى در آنجا انجام نشــده بود و در 
بودجه سال جارى هم نگاه ویژه به این مناطق شده 
است و امسال دو یا سه بوستان محلى را در مناطق 

حاشیه اى شهر احداث خواهیم کرد.

خطر سیل بیخ گوش خوانسار
مدیر امور آب شهرستان خوانسار با بیان اینکه وقوع 
سیالب   مهمترین چالش این شهرستان در حوزه منابع 
آب سطحى است، گفت: خوانسار به راه اندازى سامانه 

هشدار سریع سیل نیاز دارد.  
شهریار امیر حاجیلو با بیان اینکه ساماندهى مسیل ها و 
احداث دیوار ساحلى در مناطق شهرى ضرورى است، 
اظهار داشت: خطر سیالب همواره شهرستان خوانسار 
را تهدید مى کند که الزمه آن راه اندازى سامانه هشدار 
سریع سیل است تا قبل از وقوع سیل، اطراف مسیل ها 

و حاشیه رودخانه ها تخلیه و آمادگى ایجاد شود.
وى با اشاره به اینکه مساحت حریم و بستر مسیل هاى 

شهرستان خوانســار به 100 کیلومتر مى  رسد، گفت: 
15 کیلومتر از رودخانه خوانســار در ســال گذشته 

الیروبى شد.
امیر حاجیلو ابراز داشت: براى ساماندهى و الیروبى 
همه مسیل ها و رودخانه هاى شهرستان به اعتبارى 

حدود 40 میلیارد تومان نیاز است.
وى با بیان اینکه ســد تنظیمى باغکل در دو ســال 
گذشــته حدود 6/5 میلیون مترمکعب ورودى داشته 
اســت، ابراز داشــت: این ســد که تامین کننده نیاز 
کشاورزى منطقه اســت براى پایدارى نیاز به عالج 

بخشى دارد.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفت: الزم است بلیت سفر اربعین در اختیار مصرف 

کننده واقعى با قیمت مصوب قرار بگیرد.
محمدرضا جان نثارى تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که 
در یک شهر، چند نرخ بلیت حمل و نقل وجود داشته 
باشد. مســئوالن مربوطه میان زائران حضور یابند و 
مطمئن شوند که بلیت با نرخ مصوب به دست مردم 
مى رسد؛ اگر سازمان یا فردى در این حوزه تخلف کرد 

بایستى سریعا و با جدیت با او برخورد شود.
جان نثــارى افزود: بــراى تامین اتوبــوس نیز همه

 دســتگاه ها موظف هســتند با در اختیار قراردادن 
ناوگان خود به حمــل و نقل زائــران اربعین در این 
همایش عظیم همکارى کنند تا حمل و نقل به خوبى 
انجام شــود. هر چقدر تعداد ناوگان ما کامل تر باشد 
کسى به فکر بازار ســیاه نمى افتد. وقتى مى توانیم 
به مردم در مورد حمل و نقل آرامش دهیم که ناوگان

 ما کامل باشد.
وى با بیان اینکه ترمینال هــاى ما باید محل ناامنى 
براى دالالن فروش بلیت باشد، گفت: در این خصوص 
حتى اگر نیاز است که متخلفان بازداشت و به مراجع 
قضایى معرفى شــوند؛ این اتفاق رقم بخورد چرا که 
ترمینال بایستى صحنه اى عارى از حقه بازى و داللى 
باشد و طبق پیشنهاد اعضاى ستاد اربعین، قاضى سیار 

در ترمینال کاوه حضور داشته باشد.

ترمینال هاى اصفهان براى دالالن بلیت اربعین ناامن شود

دریا قدرتى پور
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گوگل قابلیتى را توسعه داده که اتصال برنامه هاى اندرویدى که در چند 
دستگاه به یکدیگر متصل مى شوند را تسهیل مى کند.

 گــوگل در یک پســت وبالگى توضیح داد که مشــغول توســعه یک 
کیت نرم افزار بین دســتگاهى جدید اســت کــه ابزار هاى مــورد نیاز

 توســعه دهندگان براى اجراى برنامه در چند دســتگاه اندرویدى و در 
نهایت موبایل ها، تبلت ها، تلویزیون، خودرو هاى غیر اندرویدى را فراهم

 مى کند.
کیت مذکور به توســعه دهندگان نرم افزار اجازه مى دهد 3 قابلیت مهم 
شناســایى دســتگاه هایى در فاصله نزدیک، ایجاد ارتباطى ایمن بین 

دستگاه ها و میزبانى برنامه در چند دستگاه مختلف را فعال کنند.

به نوشــته گوگل، کیت بین دســتگاهى مذکور از واى فاى، بلوتوث و 
همچنین اولترا وایدبند براى ایجاد ارتباط بین چند دستگاه استفاده مى کند. 
«اولترا وایدبند» در حقیقت یک فناورى رادیویى است که با کمک سطح 
اندکى از انرژى در طیف وسیعى از امواج رادیویى، ارتباطات در برد کوتاه 

و پهناى باند باال را ایجاد کند.
گوگل کاربرد هاى مختلف کیت نرم افزار بین دســتگاهى خود را توضیح 
داده که به نظر مى رسد در برخى موارد بسیار کمک حال باشد. به عنوان 
مثال با کمک این دســتگاه چند کاربر مى توانند هنگام سفارش گروهى 
غذا به طور آنالین در دســتگاه هاى جداگانه آیتم هایى را انتخاب کنند و 
سفارش دهند. به این ترتیب نیازى نیست همه آن ها از یک موبایل براى 

سفارش غذا استفاده کنند.

همچنین با کمک این کیت مى توان هنگام تنظیم یک متن در رایانه آن را 
نیمه کاره رها کرد و سپس در موبایل یا تبلت، بقیه متن را ادامه داد. یا حتى 
مسافران یک خودرو مى توانند نقشه موقعیت مکانى خاصى را با سیستم 

ناوبرى خودرو به اشتراك بگذارند.
 Nearby البته به نظر مى رســد این قابلیت در حقیقت گسترش ویژگى
Share باشد که به کاربران اندروید اجازه مى دهد تا فایل هایى را از کروم 

بوك و دستگاه هاى اندروید جابه جا کنند.
درهر حال کیت هم اکنون براى توســعه دهندگان نرم افزار ارائه شده و 
فقط روى موبایل ها و تبلت هاى اندروید کار مى کند. گوگل تصمیم دارد به 
تدریج پشتیبانى از این قابلیت را به سیستم هاى iOS و ویندوز گسترش 

دهد. البته هنوز تاریخى درباره انجام این اقدام اعالم نشده است.

به نظر مى رسد شرکت شــیائومى، سیاست حذف 
شارژر از جعبه گوشى هاى ردمى را براى پایین نگه 

داشتن قیمت محصوالت خود آغاز کرده است.
 ۱۱SE روز گذشته شیائومى گوشــى ردمى نوت
خود را در بازار هند عرضه کرد و در حالى که تمرکز 
بیشــتر اخبار حول و حوش مشــخصات فنى این 
گوشى بود، پیج رســمى Xiaomi India تائید کرد 
که این دستگاه در جعبه خود آداپتور شارژر نخواهد 

داشت.
البتــه ایــن شــرکت چینى در ســال گذشــته 

استارت حذف آداپتور شــارژر از جعبه گوشى هاى 
خود را با مى 11 زده بود ولى این اولین بار اســت 
که یکى از گوشى هاى ســرى ردمى بدون شارژر 

عرضه خواهد شد.
کمپانى شیائومى یکى از بزرگترین تولیدکنندگان 
گوشى هاى هوشمند اســت که تاکنون توانسته 
در این زمینه به خوبى عمــل کند و موفقیت هایى 
نیز به دســت آورد. این برند در در 24 مى ازردمى 
نوت۱۱SE رونمایى کرد که یک گوشى فایوجى 
اقتصادى اســت. این محصول داراى یک باترى 
5000 میلى آمپر بوده و از فســت شــارژ 18 واتى 

پشتیبانى مى کند.
با این حال، پکیج این گوشــى شامل تلفن، 
کابل USB-C، ابزار اجکتور ســیم کارت، 
قاب محافظ، راهنماى شروع سریع و کارت 
گارانتى است. با توجه به اینکه تمامى گوشى هاى 
ردمى در بازار بــه همراه آداپتور شــارژر فروخته 
مى شوند، باید دید که آیا ردمى نوت ۱۱SE استثنًا 
بدون آداپتور عرضه مى شــود یا این تازه شروعى 

براى گوشى هاى ردمى بدون آداپتور خواهد بود.

حفظ پیام هاى خصوصى در استفاده از پیام رسان ها از جمله دغدغه هاى همه کاربران 
است که باید به آن توجه ویژه شود.سال گذشته، متا یا همان فیسبوك به طور موثر 
جدول زمانى خود را براى اســتفاده از رمزگذارى سراســرى به طور پیش فرض در 
پلتفرم هاى اجتماعى مختلف خود به عقب انداخت و  اعالم کرد این تغییر حفظ حریم 
خصوصى تا سال 2023 اتفاق نخواهد افتاد.این تاخیر این هفته پس از انتشار اخبارى 
مبنى بر اینکه پیام هاى فیسبوك ارسال شده از طریق مسنجر و به دست آمده توسط 
مجریان قانون براى متهم کردن یک نوجوان نبراسکا و مادرش به سقط غیرقانونى 

مورد استفاده قرار گرفته است، مورد توجه مجدد قرار گرفت.
رمزگذارى انتها به انتها به تمرین کدگذارى پیام ها اشاره دارد به طورى که فقط 

فرستنده و گیرنده مى توانند محتویات آن ها را ببینند بدون اینکه پلتفرم پیام رسانى 
به آن ها دسترسى داشته باشد. در حالى که ممکن است زیرمجموعه 

بزرگى از کاربران به طور فعال سطح و نوع رمزگذارى پیام هایشان 
را در نظر نگیرند یا به گفته برخى کارشناسان، شرکت هاى فناورى 

براى آن ها انتخاب مى کنند.
پلتفرم پیام رســانى متا، واتســاپ، پیش فرض رمزگذارى سراسرى و 

همچنین پشتیبان گیرى رمزگذارى شده از پیام هاى کاربران را ارائه مى دهد. در 
سال هاى اخیر، متا براى گسترش و بهبود گزینه هاى رمزگذارى خود براى سایر 

خدماتش تالش کرده است.
در آوریل 2021، یکى از مدیران فیســبوك اعالم کرد این شــرکت نمى تواند 
رمزگذارى انتها به انتها را به طور پیش فرض در تمامى محصوالت خود تا «حداکثر 

تا سال 2022» پیاده سازى کند. هفت ماه بعد، یکى دیگر از مدیران فیسبوك، 

مقاله اى را در یک نشریه انگلیسى نوشت که نشان داد این گزینه «تا زمانى در سال 
2023» در دسترس نخواهد بود.فیســبوك، همراه با دیگر شرکت هاى فناورى، 
مدت هاست که مجبور بوده است با فشــار مقامات دولتى در سراسر جهان در مورد 
دسترسى به پیام ها براى سازمان هاى مجرى قانون مقابله کند تا از استفاده بازیگران 

بد از پلتفرم هاى خود براى فعالیت هاى غیرقانونى جلوگیرى شود.
دیویس یکى از مدیران فیسبوك در مقاله خود به بحث جارى در مورد اینکه «چگونه 
شرکت هاى فناورى مى توانند به مبارزه با سوء استفاده و حمایت از کار حیاتى مجرى 
قانون ادامه دهند، اگر ما نتوانیم به پیام هاى شما دسترسى پیدا کنیم»، اشاره 
مى کند. او مى گوید این شرکت با کارشناسان حفظ حریم خصوصى و ایمنى، 
جامعه مدنى و دولت ها درگیر است تا مطمئن شــود که این کار را درست 

انجام مى دهیم.
چند روز پس از انتشار اخبار مرتبط در این باره، متا اعالم کرد آزمایش 
رمزگذارى پیش فرض end-to-end براى فیســبوك مسنجر و 
همچنین گزینه «ذخیره سازى امن» براى پیام هاى رمزگذارى شده 

در فیسبوك را آغاز خواهد کرد.
متا اعالم کرده تنها در صورتى مى تواند پیام هاى رمزگذارى شده را در 
مکالمه هاى زنده ببیند که کاربران آن ها را به عنوان مثال به دلیل نگرانى هاى 
آزار و اذیت گــزارش کنند؛ متا همچنین تکرار کرد کــه قصد دارد گزینه 
پیش فرض را به همه سرویس هاى پیام رسانش گسترش دهد. با وجود 
تاخیر، به نظر مى رسد اهداف رمزگذارى متا نسبت به بسیارى از همتایان 

پیام رسان خود به تحقق نزدیک تر است.

فراتر از مجموعه برنامه هاى متا، حفظ سطح رمزگذارى ارائه شده توسط سرویس هاى 
پیام رسانى محبوب مى تواند دشوار باشد. توئیتر پیام هاى مستقیم را در پلتفرم خود 
رمزگذارى نمى کند، چیزى که مالک آینده این پلتفرم، ایالن ماســک گفته است 
که مى خواهد آن را تغییر دهد. سایر برنامه هاى پیام رســان مانند سیگنال به طور 
پیش فرض رمزگذارى سراســرى را ارائه مى کنند، این در حالى است که تلگرام به 
کاربران اجازه مى دهد تا در آن شرکت کنند. پیام هاى متنى SMS اصًال رمزگذارى 

نمى شوند.
برخى از پلتفرم ها، ماننــد iMessage اپل، پروفایل رمزگــذارى ظریف ترى در 
دستگاه ها و سرویس ها دارند. در حالى که iMessage به طور پیش فرض رمزگذارى 
شده است، پشتیبان گیرى پیام ها در iCloud ممکن اســت وجود نداشته باشد، و 
کلید رمزگشایى آن پیام ها نیز در iCloud ذخیره مى شود. این بدان معناست که اگر 
مجریان قانون به حساب iCloud شما دسترسى پیدا کنند، از نظر تئورى مى توانند 
هر دو قسمت از پازل را براى دسترسى به پیام هاى شما حتى از طریق یک سرویس 

رمزگذارى شده داشته باشند.
به طور کلى، بهترین حالت استفاده از یک پلتفرم پیام رسانى است که به طور پیش 
فرض رمزگذارى شده اســت، اما اگر از پلتفرمى مانند فیس بوك مسنجر استفاده 

مى کنید که اینطور نیست، به تنظیمات خود بروید و آن را فعال کنید.
در حالى که واتساپ در حال حاضر پشــتیبان هاى رمزگذارى شده را ارائه مى کند، 
اکثر برنامه هاى پیام رســان دیگر این کار را نمى کنند و پشتیبان گیرى از پیام هاى 
شما مى تواند آن ها را به طور بالقوه آسیب پذیر کند، به گونه اى که در وهله اول هدف 

رمزگذارى آن ها را نادیده مى گیرد.

آیفون 14 پرو مکس ارزش خریدن دارد؟
 گفته مى شود گوشــى هاى ســرى آیفون 14 در تاریخ 7 سپتامبر (16 
شــهریورماه) معرفى شــوند که در این میان آیفون 14 پرو مکس نقش 
دســتگاه پرچمدار را بازى خواهد کرد. انتظار مى رود این پرچمدار داراى 
دوربین با وضوح باالتر، پردازنده جدیــد و صفحه نمایش غول پیکر 6.7 

اینچى مانند آیفون 13 پرو مکس فعلى باشد.
 اما اگر شــایعات را باور کنیــم، آیفون 14 پرو مکس دیگــر تنها آیفون 
فوق العاده در خط تولید اپل نخواهد بود. انتظار مى رود اپل امسال آیفون 14 
مکس 6.7 اینچى را نیز عرضه کند، به این معنى که کسانى که به صفحه 
نمایش هاى بزرگ عالقه دارند، مجبور نخواهند بود فقط براى داشــتن 

نمایشگر بزرگتر، مدل پرو مکس را خریدارى کنند.
حتى مهمتر از این، گفته مى شود که مشخصات قابل توجهى وجود ندارد که 
سبب تفاوت فاحش میان مدل پرو مکس و مکس شود، بنابراین کاربران 

به چه دلیلى باید آیفون 14 پرو مکس را بر مدل دیگر ارجحیت بدهند.

آیفون 14 پرو مکس: انتظار چه چیزى را داریم؟
اگر اپل یک آیفون 14 پرو مکس را در ماه ســپتامبر عرضه کند، احتماًال 
دنباله اى بر آیفون 13 پرو مکس فعلى اپل خواهد بود. به این ترتیب، احتماًال 
داراى صفحه نمایش 6.7 اینچى و دوربین سه لنزى است که شامل لنز هاى 
عریض، اولتراواید و تله فوتو مى شود. طبق گزارش ها، اپل در تالش براى 
ایجاد تمایز بیشتر بین مدل هاى پرو و استاندارد خود، به آیفون 14 پرو و   پرو 
مکس یک سنسور دوربین 48 مگاپیکسلى ارتقا یافته، یک تراشه سریع تر 

Bionic A۱۶ و یک ماژول دوربین بازطراحى 

شده در جلو که بریدگى را حذف 

مى کند، داده.
گفته مى شــود که این ویژگى ها منحصر به آیفون 14 پرو و   پرو مکس 
هستند، به این معنى که در آیفون 14 و آیفون 14 مکس استاندارد ظاهر 
نخواهند شد. این همه بر اساس گزارش هاى مارك گورمن از بلومبرگ 
و مینگ-چى کو، تحلیلگر اوراق بهادار TF International است که هر 
دوى آن ها در زمینه افشاى مشــخصات محصوالت منتشر نشده اپل، 

سوابق خوبى دارند.
در صورتى که اپل ســاختار قیمت فعلى خود را حفظ کند، آیفون 14 پرو 
مکس احتماًال از 1100 دالر براى مدل 128 گیگابایتى شروع خواهد شد و 

قیمت آیفون 14 پرو احتماال از 1000 دالر آغاز خواهد شد.

چرا آیفون 14 پرو مکس باید متمایز باشد؟
اگر گزارش ها صحت داشته باشند، آیفون 14 پرو و   پرو مکس مى توانند 
یکى از بزرگترین پیشرفت هاى دوربین آیفون را در سال هاى اخیر ارائه 
دهند. این قابلیت به تنهایى مى تواند جذابیت آن ها را براى کسانى که در 

بازار به دنبال ك گوشى جدید هستند، باال ببرد.
با این حال، مشکل این اســت که آیفون 14 پرو مکس ممکن است در 
این وسط گم شود. خریدارانى که فقط به داشتن بهترین دوربین اهمیت 
مى دهند، مى توانند مدل ارزانتر آیفون 14 پرو را انتخاب کنند و آن هایى که 
در درجه اول خواهان صفحه نمایش بزرگ هستند ممکن است آیفون 14 
مکس را انتخاب کنند. به هر حال هر دو دستگاه 
احتمــاال ارزان تر از آیفــون 14 پرو مکس 

خواهند بود.
موضوع دیگر، به تاریخ عرضه سرى آیفون 
14 مربوط مى شود که به نظر مى رسد بدشانسى 
را هم باید به مشکالت افزود. بر اساس تخمین هاى 
شــرکت بین المللى داده که در ژوئن منتشــر شد، انتظار 
مى رود فروش گوشى هاى هوشمند در سال 2022 به میزان 3.5 

درصد کاهش یابد.
گروه NPD در ماه مى گزارش داد که بیش از هشت نفر از هر 10 مصرف 
کننده در حال برنامه ریزى براى ارزیابى مجدد هزینه هاى خرید محصول 
خود در ســه تا شش 
ماه آینده هستند. 
یک نظرســنجى 
 NPD اخیــر 
همچنین نشان داد که 
مصرف کنندگان قصد دارند 
در چند ماه آینــده به دنبال اقالم 

ارزان تر و کاهش خرید کلى باشند.
این عوامل مى تواند متقاعد کــردن مصرف کنندگان را براى خرج کردن 
بیش از 1000 دالر براى یک گوشى جدید دشوارتر کند، به ویژه زمانى که 
ممکن است بتوانند از برخى از مزایاى مشابه (صفحه نمایش بزرگ تر یا 
دوربین سه لنز) در مدل هاى ارزان تر برخوردار شوند. در این میان، به نظر 
مى رسد که اپل با آیفون 14 پرو مکس تنهاروى این واقعیت حساب مى کند 
که برخى از مصرف کنندگان ممکن اســت براى داشتن صفحه نمایش 

بزرگتر و دوربین بهتر بخواهند هزینه بیشترى پرداخت کنند.

اپل چگونه مى تواند حس خاص بودن آیفون 14 پرو 
مکس را به مشترى القا کند؟

چند کار وجود دارد که اپل مى تواند انجــام دهد تا آیفون 14 پرو مکس را 
در کنار آیفون 14 پرو معمولى و آیفون 14 مکس متمایز کند. همانطور که 
همیشه انتظار مى رود، اپل مى تواند از ویژگى هاى نرم افزارى شبیه آى پد 

براى صفحه نمایش غول پیکر پرو مکس استفاده کند.
به عنوان مثال، مى تواند یک حالت چند وظیفه اى اضافه کند که مشاهده 
همزمان بیش از یک برنامه را آســان تر مى کنــد. همچنین یک گزینه 
نمایشگر همیشه روشن، مشابه گزینه موجود در مدل هاى جدیدتر اپل واچ 
و بسیارى از تلفن هاى اندرویدى رقیب مى تواند جذابیت بیشترى به این 

گوشى پرچمدار بدهد.
سامسونگ براى تمایز گلکسى اس 22 اولترا از گلکسى اس 22 و اس 22 
پالس معمولى کار بهترى انجام داده اســت. اگرچه اس 22 اولترا 1200 
دالرى احتماًال براى اکثر مردم بسیار گران است، اما ویژگى هاى متمایزى 
را ارائه مى کند که نمى توانید در مدل هاى ارزان تر سامسونگ دریافت کنید.

مدل اولترا داراى یک قلم داخلى براى یادداشت بردارى و طراحى، صفحه 
نمایش 6.8 اینچى بزرگتر، دوربین سلفى 40 مگاپیکسلى با وضوح باالتر و 

سیستم دوربین اصلى با دو لنز تله فوتو و زوم اپتیکال 10 برار است.
در مقایسه، آیفون 13 پرو مکس، به غیر از صفحه نمایش بزرگتر و عمر 
باترى بیشتر، شباهت هاى زیادى با آیفون 13 پرو دارد. اما اگر اپل نسخه 
 Nikkei 6.7 اینچى آیفون استاندارد را عرضه کند، همانطور که گزارش هاى
Asian Review، Bloomberg و Ming-Chi Kuo نشــان مى دهند، 

آیفون 14 پرو مکس ممکن اســت در خط تولید امســال کمتر احساس 
منحصربه فرد بودن کند.

به هر حال، تا زمانى که یک آیفون تاشــو عرضه شود، آیفون پرو مکس 
گران ترین و پریمیوم ترین آیفون اپل خواهد بود. این بدان معناســت که 
این مدل باید بهترین ویترین فناورى اپل باشد، به همین دلیل است که ما 
مایلم ویژگى هاى منحصر بفرد بیشترى را در آن ببینم که نتوان در جاى 

دیگرى به دست آورد.

توسعه
 اپلیکیشن هاى 
اندرویدى که
 در چند دستگاه 
کار مى کنند

وکالى ماسک خواستار جزئیاتى در مورد چگونگى تأثیر 
هرزنامه بر تجارت توییتر و موارد دیگر شدند.

 در بحبوحه نبرد حقوقى ایالن ماسک با توییتر، وکالى او 
اکنون از پیتر «ماج» زاتکو، رئیس سابق امنیت شرکت، 
احضار کرده اند تا در تاریخ 9 ســپتامبر در دادگاه حضور 
یابد. زاتکو هفته گذشــته این شــرکت را متهم کرد که 
داراى مسائل امنیتى اســت. زاتکو پیشنهاد کرد که این 

مشکالت ممکن است یک خطر امنیت ملى باشد.
 The در این احضاریه که روز دوشنبه ثبت شد و توسط
Verge به دســت آمد، وکالى ماســک مطالبى را در 

رابطه با چگونگى پایان دوره تصــدى زاتکو در توییتر 
و سهامى که او در این شرکت دارد، درخواست کردند. 
همچنین درخواست هایى براى اسنادى وجود دارد که 
ممکن است نشــان دهنده هرگونه فعالیت غیرقانونى 
توسط توییتر یا عوامل اطالعاتى خارجى باشد که در آن 

به کار گرفته شده است.
 این احضاریــه اطالعاتى در ارتباط با اســتفاده هاى 
متریــک کاربران فعــال روزانه قابل کســب درآمد 
(mDAU) و همچنین اســنادى که زاتکــو در مورد 
مشــکل ادعایى اســپم توییتــر دارد، درخواســت

 مى کند.
همانطور که واشنگتن پست اشــاره مى کند، زاتکو 
در این شــکایت ادعا کرد که توییتــر در مورد ربات 
ها و حســاب هاى اســپم به ماســک دروغ گفته 

است.
 ماســک توییتر را متهم کرده است که تعداد واقعى 
ربات ها را پنهان کرده است. ماسک در تالش خود 
براى کنار گذاشــتن خرید، گفت که توییتر درباره 
تعداد حساب هاى جعلى در این پلتفرم «توضیحات 

نادرست و گمراه کننده» ارائه کرده است.

ایالن ماسک یک افشاگر توییتر 
را احضار کرد

گوگل برنامه Docs خود را براى ایجاد اســنادى 
ارائه مى دهد که مى توانید آنها را ویرایش کرده و 

به صورت آنالین به اشتراك بگذارید.
 این اسناد هر از گاهى به صورت خودکار در گوگل 
درایو ذخیره مى شــوند. با این حال، دو راه براى 

استفاده آفالین از خدمات نیز وجود دارد.
ممکن است مواقعى به اینترنت دسترسى نداشته 
باشید و بخواهید سندى را ویرایش کنید، اما همیشه 
 Google مى توانید با اســتفاده از ویژگــى آفالین
Docs این کار را انجام دهید. این ویژگى همچنین 

فایل هاى شما را بدون اتصال به اینترنت در گوگل 
درایو ذخیره مى کند. هم دســتگاه هاى دسکتاپ و 
هم دســتگاه هاى تلفن همراه مى توانند به صورت 
آفالین به Google Docs دسترســى داشته باشند. 
 Google براى مشــاهده نحوه اســتفاده آفالین از

Docs راهنماى گام به گام را دنبال کنید.

براى کار بر روى اســناد گوگل بدون دسترســى به 
اینترنت روى دسکتاپ، مراحل زیر را دنبال کنید:

1.کروم را روى دسکتاپ خود باز کنید.
Google Docs.2 را در یک تب جدید باز کنید.

3.از صفحه اصلى Google Docs، روى نماد با ســه 
خط افقى (موجود در گوشه سمت چپ باالى صفحه) 

ضربه بزنید.
به «setting» بروید و کلید «offline» را فعال کنید.

5.هنگامى کــه اینترنت خود را خامــوش مى کنید یا 
دسترسى به اینترنت ندارید، مى توانید به اسناد خود به 

صورت آفالین دسترسى داشته باشید.
6.روى نماد سه نقطه درست در کنار فایل کلیک کنید 
و "Available offline" را فعال کنید تا یک کپى آفالین 

از یک سند خاص نگه دارید.
براى کار بر روى اسناد گوگل بدون دسترسى به اینترنت 

در تلفن هوشمند خود، این مراحل را دنبال کنید:
1.برنامه Google Docs را در تلفن هوشــمند خود باز 
کنید.2.روى نماد منو با سه خط افقى (موجود در گوشه 
ســمت چپ باالى صفحه) ضربه بزنید.3.به تنظیمات 
 Make recent files available offline " بروید.4.ضامن
" را فعال کنید.5.روى نماد سه نقطه در کنار فایل ضربه 
بزنید و گزینه "Make available offline" را انتخاب کنید 
تا یک کپى از سند به صورت آفالین ذخیره شود.6.درست 
در کنار فایل، یک دایره با یک عالمت در داخل آن خواهید 
دید. این نشــان مى دهد که فایل شما به صورت آفالین 

قابل دسترسى است.

نحوه ایجاد و ویرایش 
آفالین اسناد در گوگل

نحوه خواندن چت هاى واتس آپ بدون باز کردن آن

حذف شارژر به گوشى هاى شیائومى رسیدچگونه از ایمنى پیام هاى خصوصى مطمئن شویم؟

ه دست آمده توسط
 به سقط غیرقانونى 

طورى که فقط 
لتفرم پیام رسانى 

عه
 
 

سرى و 
 ارائه مى دهد. در 
ى خود براى سایر 

ـرکت نمى تواند 
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البتــه ایــن شــرکت چینى در ســال گذشــته 
و و

اقتصادى اســت
5000 میلىآمپر بو
پشتیبانى مى کن
اینحال، با
B-C کابلC

قاب محافظ
ت گارانتى است. با
ردمى در بازار بــه
مى شوند، باید دید
بدون آداپتور عرض
براى گوشى هاى

ممکن است برایتان پیش آید که بخواهید پیام واتس 
آپ را بدون باز کردن آن در گوشى آیفون بخوانید در 

اینجا نحوه انجام آن را توضیح مى دهیم.
 مى توانید پیام هاى واتس آپ را بدون باز کردن چت 
در آیفون بخوانید. مواقعى وجود دارد که نمى خواهید 
فرســتنده بداند آیا پیام را خوانده اید یا خیر. مى توانید 
پیام ها را در پنل اعالن بخوانیــد اما یک روش دیگر 

براى بررسى پیام ها بدون باز کردن برنامه وجود دارد.
پیش نیازها:

(iOS 15/14/ 13  داراى) آیفون-
-واتس آپ (آخرین نسخه)

-حساب واتساپ.
1. واتس آپ را در آیفون خود راه اندازى کنید.

2.روى چتى که مى خواهید پیــام آن را بخوانید ضربه 

بزنید و نگه دارید.
3.یک چت باکس دایره اى ظاهر مى شود.

4.شما اکنون چت واتس آپ را مى خوانید بدون اینکه 
به کاربر بفهمانید که متن را خوانده اید.

از آنجایى که استفاده از این روش آسان است، شما را از 
استفاده از واتس آپ تا زمانى که بخواهید به پیام پاسخ 

دهید، نجات مى دهد.

توجه داشته باشــید که اگر بر روى هر یک از چت ها 
ضربه بزنید، واتس آپ آن چت را باز مى کند و فرستنده 

متوجه مى شود که پیام خوانده شده است.
با این حال، کاربران همچنین مــى توانند گیرندگان 
خوانــدن خــود را در واتــس آپ خامــوش کننــد. 
این بــه کاربران اجــازه مى دهد تا چت را بــاز و پیام 
را بخواننــد بــدون اینکه کاربــر بداند شــما پیام را 

خوانده اید.
در اینجا نحوه غیرفعال کردن دو تیک آبى آمده است:

واتس آپ را در آیفون خود راه اندازى کنید
روى گزینه «account» ضربه بزنید.

در زیر گزینه Accounts روى Privacy ضربه بزنید
 Read به پایین اسکرول کنید و به پایین بروید و گزینه

Receipts را خاموش کنید.

و ریض
4ایجاد تمایز بیشتر بین مدل هاى پرو و استاندارد خود، به آیفون14 پرووپرو
8مکسیک سنسور دوربین 48 مگاپیکسلى ارتقا یافته، یک تراشه سریع تر 

ىىىىاحى BionicA۱۶ و یک ماژول دوربین بازطر

حذف در جلو که بریدگى را دشده

یشبزر م در درجهاولخواهان صفحه 
مکس را انتخاب کنند. به هر حال هرد
4احتمــاال ارزان تر از آیفــون 14پ

خواهند بود.
موضوع دیگر، به تاریخ عرضه س
14 مربوطمى شود که به نظر مى رسد
مشک مشکالتاالت افزود. بر اساس تخ را هم باید به
شــرکت بین المللى داده که در ژوئن منتشــر
2مىرود فروش گوشى هاى هوشمند در سال2022 به

درصد کاهش یابد.
NPD در ماه مى گزارش داد که بیش از هشت نفر از هر Dگروه

کننده در حال برنامه ریزى براى ارزیابى مجدد هزینه هاى خر
خود در س
ماه آی
یک ن
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ب در چند ماه آینــده
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زیره کلسترول را کاهش مى دهد و حافظه را تقویت مى کند
طرفداران زیره سبز احتماًال از دانستن این موضوع که این 
چاشنى گیاهى فواید غیرمنتظره زیادى براى سالمتى دارد، 

هیجان زده خواهند شد.
 زیره (اصالــت آن به خاورمیانه و هنــد برمى گردد) که از 
دانه هاى گیاه زیره سبز استخراج مى شود، طعم تند و معطر 
را به بســیارى از غذاهاى خاورمیانه، هنــدى و اکنون به 
غذاهاى آمریکایى ارائه مى کند. زیره همچنین سابقه اى 
به عنوان چاشنى دارویى دارد که آن را به یک ماده اصلى 

مفید براى سالمت تبدیل مى کند.
زیره به یک ادویه جهانى تبدیل شــده است و در غذاهاى 
مکزیکى مانند تاکو و سوپ لوبیا سیاه تا گوشت هاى کبابى 
در غذاهاى چینى وجود دارد. گسترش جهانى این ادویه به 
اندازه اسناد تاریخى آن گسترده است و نوشته هایى از زیره 
در متون پزشکى یونان باستان وجود دارد که قدمت آن به 

قرن پنجم قبل از میالد بازمى گردد.
 طب مدرن تصور مى شــود که زیــره داراى خواص ضد 
ســرطانى در کنار بســیارى از فواید دیگر اســت. چه از 

مصرف کنندگان مشتاق زیره ســبز باشید و چه هرگز این 
ادویه خاکى را امتحان نکرده اید، در اینجا مى توانید درباره 

فواید غیرمنتظره آن بیشتر بدانید.
زیره فواید زیادى به خصوص در مورد ســالمتى دارد. در 
اغلب موارد، احتماًال مى شنوید که زیره به عنوان یک ادویه 
کمک گوارشــى براى همه چیز از اسهال گرفته تا سندرم 
روده تحریک پذیر (IBS) مــورد بحث قرار مى گیرد. براى 
افرادى که با ســندرم روده تحریک پذیر زندگى مى کنند، 
استفاده از زیره در رژیم غذایى مى تواند گرفتگى، نفخ، حالت 

تهوع و اسپاسم هاى گوارشى همراه با این بیمارى را کاهش 
دهد. برخى از محققان حتى بیان کرده اند که زیره ممکن 
است یک گزینه درمانى آســان و مقرون به صرفه براى 
ســندرم روده تحریک پذیر به جاى داروهاى گران قیمت 
باشد.بسیارى از شرایط بهداشتى دیگر ازجمله تومورهاى 
سرطانى وجود دارد که زیره پتانسیل کمک به درمان آنها 
را دارد. دانشــمندان مطالعاتى را با استفاده از زیره بر روى 
حیوانات انجام داده اند و دریافته اند که این ادویه مى تواند از 

رشد تومورها جلوگیرى کند.
انواع تومورهایى که متخصصان با استفاده از زیره مطالعه 

کرده اند شامل سرطان معده، روده بزرگ و کبد است.
عالوه بر این، زیره داراى خواص آنتى اکسیدانى بسیارى 
اســت، به این معنى که مى تواند به دفع سموم از بدن و به 

سالمت کلى کمک کند.
این ادویه مى تواند به کاهش کلسترول، مدیریت وزن 

و کاهش وزن کمک کند همچنین تمرکز و 
حافظه را افزایش دهد. عالوه بر 

تمام فواید، فراموش نکنید که 
زیره بسیار خوش طعم و 

لذیذ است.

گردش هوا از طریق پنکه مى تواند بینى و گلو را خشــک کرده و در نتیجه منجر به 
افزایش تولید مخاط، سردرد، گرفتگى بینى یا حتى خروپف شود.

خوابیدن مقابل باد پنکه بــه خاطر فرار از گرما و خنک شــدن در فصل گرما براى 
سالمت بدن مضرات فراوانى دارد. در ادامه درباره مضرات خوابیدن مقابل پنکه و 

راه هاى جایگزین آن براى خنک شدن مى خوانید.
 به دلیل گرماى روز هاى تابستان، بسیارى از افراد نمى توانند بدون پنکه بخوابند، اما 
استفاده از آن هنگام خواب مى تواند آسیب هاى زیادى به سالمتى انسان وارد کند. 

مهمترین آسیب هاى خوابیدن مقابل پنکه هنگام شب عبارت است از:
از بین بردن رطوبت دهان: حرکت مداوم هوا توسط پنکه مى تواند رطوبت دهان 
شما را از بین ببرد، به خصوص اگر با دهان باز بخوابید. همین اتفاق براى مجارى بینى 
شما نیز رخ مى دهد. نه تنها این اتفاق باعث خشک شدن دهان شما مى شود، بلکه 

مى تواند مشکالتى را نیز براى نفس کشیدن ایجاد کند.

خشکى چشم و پوســت:هواى برآمده از پنکه مى تواند پوست و چشم شما 
را خشک کند و مرطوب کردن پوســت و اســتفاده از قطره هاى چشمى تسکین 
دهنده یا اشــک مصنوعى مى تواند به شــما در جلوگیرى از ایــن عالئم کمک 

کند.
واکنش هاى آلرژیک:پنکه مى تواند گرد و غبار را از طریق هوا پخش کند که این 

کار باعث واکنش هاى آلرژیک در برخى از افراد مى شود.
درد عضالنى: هواى فشــرده برآمده از پنکه ممکن اســت باعث سفت شدن یا 

انقباض عضالت و ایجاد گرفتگى شود.
سردرد و گرفتگى بینى:گردش هوا از طریق پنکه مى تواند بینى و گلو را خشک 
کرده و در نتیجه منجر به افزایش تولید مخاط، سردرد، گرفتگى بینى یا حتى خروپف 

شود.
آبریزش بینى و خارش گلو:پره هاى پنکه خود منبع ناخواســته دیگرى براى 

انتشار گرد و غبار هســتند؛ به گونه اى که اگر این مواد حساســیت زا را استنشاق 
کنید، ممکن است عالئمى مانند آبریزش بینى، خارش گلو، عطسه، اشک چشم یا 

مشکالت تنفسى را تجربه کنید.

راه هاى جایگزین پنکه براى خنک ماندن هنگام شب
اگر نمى خواهید از پنکه استفاده کنید، برخى از روش هاى جایگزین براى خنک شدن 

شب را امتحان کنید:
1- از تشک خنک کننده استفاده کنید؛ انواع مختلفى از تشک وجود دارد که جریان 

هوا را افزایش مى دهند و براى از بین بردن گرما از بدن مؤثر هستند.
2- لباس هاى گشاد و نازك ساخته شده از پنبه، ابریشم یا پارچه مایع مى تواند به شما 

در خنک شدن کمک کند.
3- از پوشیدن لباس هاى ریون، پشمى، یا پلى اســتر که گرما را تقویت مى کنند، 

خوددارى کنید.
4- اســتفاده از پرده هاى خاموشــى 
کمک مى کنند تا نور خورشید از اتاق 
شما دور شده و در نتیجه خنک شوید.

5- قبل از خواب گرفتن دوش آب گرم 
مى تواند به شما در آرامش قبل از خواب 

کمک کند.
6- توصیه مى شود حتما در روز در اتاق خود 

را باز نگه دارید، زیرا این هوا به انتقال از یک اتاق 
به اتاق دیگر کمک مى کند.

7- قرار دادن یک پارچه خنک روى سر ممکن است باعث خنک شدن 
شما در طول شب شود.

چه افرادى نباید جلوى باد پنکه و کولر بخوابند؟

کبد چرب پس از درگیر کردن کبد با عالئمى مانند ضعف، 
خستگى و احساس سنگینى و فشــار در ناحیه فوقانى و 

راست شکم بروز مى کند.
 درمان فورى کبد چرب با روش هاى طبیعى و استفاده از 
میوه ها مزایایى نسبت به مصرف دارو ها دارد که اصلى ترین 
آنها تقویت دستگاه ایمنى بدن و افزایش مقاومت در برابر 
بیمارى هاست. از آنجا که کبدچرب از جمله بیمارى هاى 
خاموش و بى نشانه است، پیشگیرى از آن در اولویت قرار 

مى گیرد.
زیرا این بیمــارى معموال زمانى خــود را نمایان مى کند 
که ذرات چربى بخــش زیادى از ســلول هاى کبدى را 
به خود درگیر کرده اند. کبد چرب پــس از درگیر کردن 
کبد بــا عالئمــى مانند ضعف، خســتگى و احســاس 
سنگینى و فشــار در ناحیه فوقانى و راســت شکم بروز 

مى کند.

لیمو مؤثر در درمان فورى کبد چرب:
لیمو یکى از بهترین و پرطرفدارتریــن میوه هاى فصل 
تابستان و زمستان اســت، اما نوع ترش ان براى درمان 
کبد چرب بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرد. نوشیدن یک 
لیوان آب که در آن عصاره یک لیموترش تازه وجود دارد 
در آغاز روز مى تواند بهترین دارو براى پیشگیرى از ابتال 

به کبد چرب باشد.

از آنجا که لیمو سرشار 
از ویتامین C اســت و 
به عنــوان یک آنتى 
اکســیدان مى تواند 
نقــش موثــرى در 
هضم و جــذب مواد 
مفید در بدن داشــته 
باشد، قابلیت زیادى در 

پیشگیرى و درمان کبد 
چرب دارد.

با اضافه کردن آب یک لیمو 
به یک پارچ آب، در خانه آب 

لیمو درست کنید حتى مى توانید 
لیموى خرد شــده نیز به آن، اضافه 

نمایید. به طــور منظم از ایــن آبمیوه 
بنوشیددر صورت دلخواه، مى توانید مقدارى 

عسل نیز به آن اضافه کنید.

درمان فورى کبد چرب با استفاده از لبو و 
آب لبو:

لبو را حلقه حلقه کنید خشک کنید روى بخارى یا شوفاژ 
بعد پودرش کنید مثل زعفران دم کنید براى رنگ غذا یا 
دسر. آب لبو را درقالب یخ بریزید هر وقت الزم داشتید یک 

حبه را از فریزر دراورید براى تزیین 
پلو، رنگ دسر، رنگ فرنى، حتى رنگ 
مربا به، اگر رنگ نداشت، زیرا آب لبو بهترین 

درمان کم خونى است.
آب لبو یکى از راه هاى طبیعیه درمان پوکى اســتخوان 
است. خوردن یک لیوان آب لبو در صبح و شب در درمان 
فشار خون باال موثر است. یکى از راه هاى درمان کبد چرب 
نوشیدن آب لبو است. خوردن آب لبو از ابتال به فراموشى 
و آلزایمر در سنین باال جلوگیرى مى کند. آب لبو در درمان 

سرطان خون، موثر است.

نقش توت ها در درمان سریع کبد چرب:
توت ها این میوه هاى خوشــمزه که انواع مختلفى دارند 

یکــى از منابع 
غنى آنتى اکســیدان به شمار 

مى روند. این نوع میوه ها غنى از آنتى 
اکسیدان است و کبد را ترمیم مى کند. براى 

دفع چربى از ســلول هاى کبد، از انواع توت ها 
استفاده کنید.

انگور براى درمان فورى کبد چرب:
یک لیوان آب تازه انگور بنوشید و یا از خوردن یک خوشه 

انگور کامل همراه با صبحانه لذت ببرید.
نکته:اگر تحت درمان هستید، قبل از مصرف این دارو با 
پزشک مشــورت کنید، زیرا ممکن است با برخى دارو ها 

تداخل داشته باشد.

درمان فوق العاده سریع کبد چرب با سیر:
سیر، براى پاکسازى کبد عالى است. سیر به فعالسازى 
آنزیم هایى که کبد را از ســموم پــاك مى کنند، 
کمک مى کند. همچنیــن داراى دو ترکیب 
طبیعى به نام هاى آلیسین و سلنیوم است، 
که بــه فرآیند پاکســازى کبد کمک 
مى کنند و از کبد در برابر آسیب سموم 
محافظت مى کنندر عالوه بر آن، 
ســیر میزان کلســترول و ترى 
گلیســرید را کاهش مى دهد، 
که مانند بار ســنگینى براى 
کبد هستند و مانع از عملکرد 
درست کبد مى شــوند. براى 
ارتقا دادن سالمت کبد، از سیر 
تازه به جاى سیر فرآینده شده، 
چرخ شده و یا پودر سیر استفاده 

کنید.
هــر روز، 2 تا 3 حبه ســیر تازه 
بخورید و در پخت غــذا نیز از آن 
استفاده کنید حتى مى توانید بعد از 
مشورت با پزشک، از مکمل هاى سیر 

نیز استفاده کنید.

چغندر براى درمــان کردن کبد 
چرب خیلى سریع:

چغندر نیز، یک غذاى مفید دیگر براى پاکسازى و بهبود 
عملکرد کبد اســت؛ به دلیل اینکه سرشــار از فالنوئید 
گیاهى و بتا کاروتن است، باعث مى شود که عملکرد کلى 
کبد تحریک شــود و بهبود یابد. به اضافه اینکه، چغندر، 
تصفیه کننده طبیعى خون نیز اســت، به راحتى از چغندر 
تازه یا آب چغنــدر در رژیم غذایى روزانه خود اســتفاده 
کنید.با استفاده از 1 فنجان چغندر خرد شده یا رنده شده، 

2 قاشــق غذاخورى روغن زیتون و آب نصف یک لیمو، 
یک ساالد قوى براى پاکسازى کبد تهیه کنید همه مواد 
را مخلوط کنید و به مدت یک هفته هر روز، هر دو ساعت، 

دو قاشق از این ساالد بخورید.

درمان کبد چرب با آووکادو خیلى سریع:
آووکادو، حاوى مواد شیمیایى موثرى است که مى تواند 
آسیب کبدى را کاهش دهد، این میوه سرشار از گلوتاتیون، 
ترکیبى که کبد براى پاکسازى سموم مضر به آن نیاز دارد، 
است. براى چند ماه، هر هفته 1 یا 2 آووکادو بخورید، تا به 

رفع آسیب هاى کبدى کمک کنید.

تأثیر ســیب در درمان کبــد چرب خیلى 
فورى:

یک سیب در روز، راز سالمت کبد است.  سیب سرشار از 
پکتین، یک فیبر محلول است و مى تواند سموم سیستم 
گوارش و کلسترول خون را کاهش دهد و هم چنین از کار 

زیاد کبد جلوگیرى مى کند.

درمان و رفع ســریع بیمارى کبد چرب با 
گردو:

هرروز یک مشــت گردو را به عنوان اسنک، بجوید هم 
چنین مى توانید گردو را روى ساالد، غذا هاى جانبى،  سوپ 

و یا هر چیز پختنى بریزید.

بروکلى براى درمان بیمارى کبد چرب:
فیبر باالى موجود در بروکلى باعــث بهبود گوارش نیز 
مى شود عالوه برآن، بروکلى حاوى ویتامین هاى محلول 
و چرب مانند ویتامین E است، که یک آنتى اکسیدان مهم 
براى عملکرد کبد مى باشد. سه بار در هفته، یک فنجان 
بروکلى بخورید تا کبدتان ســالم بماند. عالوه بر این ها 
میوه هایى همچون کران برى،  تمشــک و توت فرنگى، 

کیوى،  هلو و ریواس هم براى کبد چرب مفید هستند.

سرطان معده، روده بزرگ و کبد است.
داراى خواص آنتى اکسیدانى بسیارى یره

عنىکه مى تواند به دفع سموم از بدن و به 
ککند.

نننننننننوزن به کاهش کلسترول، مدیریت 
ک کند همچنین تمرکز و

عالوه بر  هد.
کنید که

ک
2

میوه هایى که
 کبد چرب را فورى 

درمان مى کنند!

رشد تومورها جلوگیرى کند.استفاده از زیره در رژیم غذایى مى تواند گرفتگى، نفخ، حالت ســیارى از فواید دیگر اســت. چه از 
انواع تومورهایى که متخصصان با استفاده از زیره مطالعه 

زیره بسیار خوش طعم
لذیذ است.

د 

یمو 
نه آب 

 مى توانید 
به آن، اضافه 

ایــن آبمیوه از
اه، مى توانید مقدارى 

نید.

کبد چرب با استفاده از لبو و 

خشک کنید روى بخارى یا شوفاژ 
عفران دم کنید براى رنگ غذا یا 
خ بریزید هر وقت الزم داشتید یک 

حبه را از فریزر دراورید براى تزیین 
حتىرنگ پلو، رنگ دسر، رنگ فرنى،

مربا به، اگر رنگ نداشت، زیرا آب لبو بهترین 
درمان کم خونى است.

راه هاىطبیعیه درمان پوکى اســتخوان آب لبو یکى از
است. خوردن یک لیوان آب لبو در صبح و شب در درمان 
فشار خون باال موثر است. یکى از راه هاى درمان کبد چرب 
نوشیدن آب لبو است. خوردن آب لبو از ابتال به فراموشى 
و آلزایمر در سنین باال جلوگیرى مى کند. آب لبو در درمان 

سرطان خون، موثر است.

نقش توت ها در درمان سریع کبد چرب:
میوه هاى خوشــمزه که انواع مختلفى دارند توت ها این

یکــى از منابع 
به شمار غنى آنتى اکســیدان

مى روند. این نوع میوه ها غنى از آنتى 
اکسیدان است و کبد را ترمیم مى کند. براى 

از انواع توت ها  دفع چربى از ســلول هاى کبد،
استفاده کنید.

انگور براى درمان فورى کبد چرب:
یک لیوان آب تازه انگور بنوشید و یا از خوردن یک خوشه 

انگور کامل همراه با صبحانه لذت ببرید.
نکته:اگر تحت درمان هستید، قبل از مصرف این دارو با 
پزشک مشــورت کنید، زیرا ممکن است با برخى دارو ها 

تداخل داشته باشد.

درمان فوق العاده سریع
سیر، براى پاکسازى کبد عالى اس
آنزیم هایى که کبد را از ســ
کمک مى کند. همچنیـ
طبیعى به نام هاى آل
که بــه فرآیند پا
مى کنند و از کب

محافظت مى
ســیر میز
گلیســری
که مانند
کبد هس
درستک
ارتقا دادن
تازه به ج
چرخ شده

کنید.
هــر روز،
بخورید و در
استفاده کنید

مشورت با پزشک
نیز استفاده کنید.

چغندر براى در
چرب خیلى سریع:

چغندر نیز، یک غذاى مفید دیگر بر
عملکرد کبد اســت؛ به دلیل اینکه
گیاهى و بتا کاروتن است، باعث مى
کبد تحریک شــود و بهبود یابد. به
تصفیه کننده طبیعى خون نیز اســ
رژیم غذایى تازه یا آب چغنــدر در
خ 1 فنجان چغندر 1کنید.با استفاده از

 و

ى 

ى

م
ب

ق خود 
ل از یک اتاق

ر ممکن است باعث خنک شدن 

آگهى فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان (شماره: 1401/603 تاریخ: 1401/6/1)

 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان- هیأت اجرایى برگزارى انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان

به استناد ماده (5) آئین نامه اجرایى انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع 
ماده 36 قانون نظام صنفى)، بدینوسیله به اطالع رؤساى اتحادیه هاى صنفى شهرستان اصفهان 
مى رساند، داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان، مى توانند حداکثر به مدت 
7 (هفت) روز از روز سه شنبه مورخ 1401/6/8 تا روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 با مراجعه به سامانه 
ایرانیان اصناف به نشانى: www.iranianasnaf.ir اقدام به ثبت نام نموده و یا با همراه داشتن 
فایل مدارك الزم، جهت ثبت نام به دفتر هیأت اجرایى به نشانى: دروازه شیرازـ بلوار دانشگاه 
اصفهانـ  روبروى در شمالى دانشگاهـ  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان (ساختمان 

شهید خرازى)ـ  طبقه اولـ  اتاق شماره 17 مراجعه نمایند. 
مدارك الزم جهت ثبت نام: شناسنامه، کارت ملى، تصویر اعتبارنامه، یک قطعه عکس رنگى 4×6 

* تذکر 1: حد نصاب تعداد داوطلبان ثبت نام شده، حداقل 7 (هفت) نفر مى  باشد. 
* تذکر2: تعداد هیأت رئیسه مورد نیاز شامل: 2 (دو) نفر از بین صنوف تولیدىـ  خدمات فنى،

 2 (دو) نفر از بین صنوف توزیعى و 1 (یک) نفر از بین حائزین اکثریت آرا مى باشند. 
الزم به ذکر است آگهى فوق به مدت یک هفته تمدید شد

جمعیت هالل احمراستان اصفهان در نظر دارد مکانهاى زیر را از طریق مزایده عمومى  از طریق برگزارى مزایده عمومى و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت  به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط براساس شرایط ذیل واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مزایده اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایى پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)

به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقى و حقوقى واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلى مراحل 
ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند 

آگهی مزایده مکانهای 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان ( ۱۴۰۱-۸-۱۰-۱۱ )

جمعیت هالل احمر استان اصفهان
 م.الف: ۱۳۷۷۲۰۱

مبلغ ضمانتنامه- ریالمکانشماره مزایدهردیف
000/200/61سالن هاى ورزشى خیابان آیت ا... کاشانى18-1401
384/000/000مغازه خیابان آپادانا21401-10
000/000/240ساختمان خیابان مال فتح اله شهر کاشان31401-11

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/6/13 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 18 روز پنجشنبه  1401/6/24 

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 10 روز دوشنبه 1401/7/4                     
زمان بازگشایى پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1401/7/6

آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه دارى 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه (www.setadiran.ir ) و همچنین  دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص 

مى باشد امکانپذیر مى باشد.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003409 - تاریخ: 1401/05/11- برابر راى شماره 3409 مورخ 
1401/05/11 به شماره کالسه 0027 مالکانه آقاى / خانم حمید مختارى خوزانى به شناسنامه 
شماره 911 کدملى 1141702339 صادره فرزند مرتضى در شش دانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت به مساحت 210,95 مترمربع پالك شماره 298 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 679 صفحه 425 و دفتر 671 صفحه 257 و 

دفتر 469 صفحه 379 و مالحظه نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/16- م الف: 
1366665 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/5/268

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

شماره نامه: 26008016 – تاریخ: 1401/06/13 – 1.راى شماره 140160302026007078 
مورخ 1401/05/24 مالکیت آقاى/ خانم محمد جوادیان به شناسنامه شماره 5683 کدملى 
1287225527 صادره فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 214 مترمربع 
پالك شماره 355 فرعى از 14915 اصلى واقع در  اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالک رسمى خانم مهرى قلمکارى به موجب سند 26966 - 1346/09/29 
دفتر 86 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواســطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار 
شده و تعدادى از شــهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 1401/05/10 - 20844 دفتر 293 

اصفهان نیز تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 - 

م الف: 1377062 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى6/221 

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

شماره نامه: 26008010 – تاریخ:1401/06/14 - 1.راى شماره 140160302026007166 
مورخ 1401/05/26 مالکیت آقاى/ خانم رسول مختارى به شناسنامه شماره 49215 کدملى 
1280381061 صادره اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
43,83 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 15143 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 142598,1400,12,12 دفتر 36 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى  باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 

- م الف: 1377110 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/223

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

شــماره: 140160302012000058- 1401/05/08- برابــر راى اصالحــى شــماره 
140160302012000038 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 در 
ششدانگ ساختمان مخزن و زمین آب شرب روستاى دهق به مساحت 784,18 مترمربع بر 
روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 28 اصلى واقع در فریدنـ  روستاى دهق خریدارى از مالکان 
رسمى اهالى روستاى دهق 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 
اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1377030- تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/16 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/06/31 – رئیس ثبت اسناد و امالك 

حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى6/225

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

شماره: 140160302012000055- برابر راى اصالحى شماره 140160302012000040 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 در ششدانگ ساختمان چاه آب شرب 
شهر دارانـ  محله آشجرد به مساحت 298,21 مترمربع بر روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 8 
اصلى واقع در فریدنـ  دارانـ  محله ى آشجرد خریدارى از مالک رسمى آقاى احمد رشیدى 
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 اعتراضى داشته باشند مى  توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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. م الف: 1376973 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن 

مقصودى/6/227 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006003784 - برابر راى شــماره 3784 مورخ 1401/05/27 
به شماره کالســه 0403 آقاى / خانم رحمان بشــارتى به شناسنامه شــماره 849 کدملى 
1141330793 صادره فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
161,20 مترمربع پالك شماره 969 فرعى از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل دفتر 426 صفحه 403 و سند شماره 192091 مورخ 93/5/1 دفتر 71 
و دفتر 426 صفحه 400 و سند شماره 150916 مورخ 83/3/20  دفتر 73 و دفتر 191 صفحه 
7 و گواهى حصر وراثت شماره 529 مورخ 94/7/4 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.  
برابر راى شــماره 3789 مورخ 1401/05/27 به شماره کالســه 0404 آقاى / خانم محمد 
بشارتى به شناسنامه شماره 850 کدملى 1141130807 صادره فرزند جعفر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161,20 مترمربع پالك شماره 969 فرعى از 159 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 426 صفحه 403 و سند 
شماره 192091 مورخ 93/5/1 دفتر 71 و دفتر 426 صفحه 400 و سند شماره 150916 مورخ 
83/3/20 دفتر 73 و دفتر 191 صفحه 7 و گواهى حصر وراثت شــماره 529 مورخ 94/7/4 و 

مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31- م الف: 
1376440 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده6/229

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى رســول ابراهیمى 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 1043 اصلى  واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده 
و راى شماره 1184 مورخ 1401/02/20 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 شــماره 3 فرعى از 1043 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 
11 ثبت اصفهان بنام  آقاى رسول ابراهیمى فرزند محمد رضا  در روز شنبه مورخ 1401/7/9 
از  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطار مى گرددکه در ساعت و روز مقرر در 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 تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى 
صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/6/16 – م الف: 1372626 - حجت اله کاظم زاده – از طرف 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/6/231

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى احمد مصححى و خانم فاطمه ترابى در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه واقع در محدوده پالك 307/29 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت اصفهان 
را نموده و راى شماره 4993 و 4992 مورخ 1400/09/28 هیات حل اختالف موضوع قانون 
مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود پالك اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید حدود پالك شــماره 29 فرعى از 307 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 ثبت اصفهان بنام آقاى احمد مصححى و خانم فاطمه ترابى فرزندان على و سید 
عبداهللا در روز چهارشنبه مورخ 1401/7/30  از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطار مى گرددکه در ساعت و روز مقرردر 
این آگهى در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید 
حدود بایستى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/06/16 – م 
الف: 1364120 - حجت اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

نجف آباد/6/232

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

شــماره نامــه: 26055108 تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/15 - 1. راى شــماره 
140160302026007178 مــورخ 1401/05/26 مالکیت آقاى محمــد حبیبى جزى به 
شناسنامه شماره 44249 کدملى 1282365657 صادره فرزند على نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 74,30 مترمربع پالك شماره 83 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى رضوان کارخانه دار و رحمت 
شماعى زاده و احمد زارعى به موجب سند 19097ـ  1346/05/30دفتر 10 اصفهان بوده که 
مورد درخواست مع الواســطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن 
را تأیید نموده اند. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 

در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/16 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 - م الف: 1377729 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/6/233

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

شــماره: 140160302012000063- 1401/05/08- برابــر راى اصالحــى شــماره 
140160302012000042 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به شناسه ملى 10260299036 
در ششدانگ ساختمان موتورخانه آب شرب روســتایى به مساحت 627,69 مترمربع بر روى 
قسمتى از پالك 1 فرعى از 73 اصلى واقع در فریدن - روستاى اسکندرى خریدارى از مالکان 
رسمى اهالى روستاى اسکندرى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1377117- تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/16 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31 – رئیس ثبت اسناد 

و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى/6/235 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
دومین خط شرقى _ غربى اتوبوسرانى اصفهان به عنوان 
چهارمین خط BRT این کالنشهر روز چهارشنبه (امروز) 
بهره بردارى خواهد شد. سیدعباس روحانى اظهار کرد: در 
شهر اصفهان خطوط 26 و 68 اتوبوسرانى فعال بود که به 
حداکثر ظرفیت خود رسیده بود، لذا با انجام مطالعات جامع 
و تصویب شوراى ترافیک، چهارمین خط BRT با ادغام 
این دو خط برقرار مى شود تا در میدان امام حسین (ع) تبادل 
سفر بین خطوط 26 و 68 به صورت پیاده انجام نشود. وى با 
بیان اینکه 12 خط BRT براى شهر اصفهان در نظر گرفته 
شده است که به تدریج اجرا مى شــود، افزود: دومین خط 

شرقى - غربى اتوبوســرانى اصفهان به عنوان چهارمین 
خط BRT این کالن شهر به بهره بردارى خواهد رسید. مدیر 
عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه تصریح کرد: 
چهارمین خط BRT با 16 اتوبوس چپ در به شهروندان 
سرویس دهى مى کند و همزمان با بازگشایى مدارس، تعداد 
اتوبوس ها تا 25 دســتگاه افزایش پیدا مى کند. وى ادامه 
داد: مســیر چهارمین خط BRT از پایانه جى خیابان هاى 
هشت بهشت شــرقى، هشت بهشــت غربى، فرشادى، 
بلوار هشت بهشت، میدان امام حسین (ع)، شمس آبادى، 
شیخ بهایى، آتشگاه تا سه راه درچه است که براى ایجاد این 

مسیر تغییرات فیزیکى الزم انجام شده است.

مســؤول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: میزان مراجعه مردم استان براى دریافت واکسن 
کرونا در یک ماه اخیر کاهش یافته است و به زحمت به 

2 هزار نفر در روز مى رسد.
رضا فدایى افزود: با وجودى که در روند نزولى موج هفتم 
کرونا قرار داریم همچنان توصیه مى کنیم افرادى که 6 
ماه از آخرین تزریق واکسن کرونا آنها گذشته است براى 
دریافت ُدز یادآور مراجعه کنند زیرا به وضوح مشاهده 
مى کنیم که واکسیناسیون از درگیرى شدید ریه و مرگ 

و میر ناشى از کووید-19 جلوگیرى مى کند.
وى با بیــان اینکه این موضوع درباره واکسیناســیون 

کودکان هم صدق مى کند، ادامه داد: واکســن هایى 
که در کشــورمان به کودکان تزریق مى شود شاید در 
کشــورهاى دیگر از جمله امریکایى و اروپایى به این 

شکل تزریق نشود یا در سنین دیگرى تزریق شود.
مســؤول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
با اشــاره به اینکه در زمان حاضر تنها واکسن خارجى 
موجود در سبد واکســن کرونا، سینوفارم و بقیه از انواع 
تولید داخل کشور است، خاطرنشان کرد: عارضه جدى 
بر اثر تزریق واکسن کرونا در اســتان بسیار نادر بوده 
است و احتمال بروز عوارض پس از تزریق هر واکسنى 

وجود دارد.

چهارمین خط BRT اصفهان 
امروز بهره بردارى مى شود

کاهش مراجعه مردم اصفهان 
براى دریافت واکسن کرونا 

سرویس دوشنبه هاى
باغ رضوان فعال شد

مدیرعامل سـازمان آرامستان هاى شـهردارى اصفهان 
از فعال شدن سرویس دوشـنبه هاى باغ رضوان خبر داد 
و گفت: سـرویس اتوبوس روزهاى دوشـنبه، از ایستگاه 
باغ قوشخانه به سمت آرامستان باغ رضوان حرکت مى کند 
و مجدد شـهروندان را به سـمت ایسـتگاه باغ قوشـخانه 
بازمى گرداند.  على حاجیان تاکید کرد: سرویس روزهاى 
دوشـنبه آرامسـتان باغ رضوان، از سـاعت 14 از ایستگاه 
باغ قوشخانه به سمت آرامستان باغ رضوان حرکت مى کند 
و مجدد شـهروندان را به سـمت ایسـتگاه باغ قوشـخانه 
بازمى گرداند. وى تصریح کرد: روزهاى پنجشنبه بعدازظهر 
و روزهاى جمعه از صبح تا بعدازظهر اتوبوس هاى شرکت 
واحد اتوبوسرانى اصفهان مسـیر ایستگاه باغ قوشخانه تا 

آرامستان باغ رضوان را سرویس دهى مى کند.

اعزام 44 دستگاه اتوبوس
از اصفهان به مهران 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه از 
اعزام 44 دستگاه اتوبوس همراه با راننده و یک نفر مسئول 
به شهر مهران به منظور خدمت رسـانى به زائران اربعین 
حسینى خبر داد. سیدعباس روحانى اظهار کرد: بر اساس 
دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اعزام اتوبوس جهت 
خدمت رسانى به زائران حضرت اباعبدا... الحسین (ع)، 24 
دسـتگاه اتوبوس همراه با راننده و یک نفر مسئول صبح 
روز 15 شهریورماه از شـهر اصفهان به سمت مرز مهران 

اعزام مى شدند.

خبر

دریا قدرتى پور
به روز نبودن ماشــین آالت، نبــود تکنولوژى 
مناســب، عدم فرآورى و نبود حمایت از تولید 
کنندگان. قصه پررنجى اســت که باعث شده 
سنگ هاى اصفهان به شکل خام به کشورهاى 
دیگر صادر شــود و ارزش افزوده اى براى این 
استان نداشته باشد. مسئله اى که چندى پیش 
هم از زبان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران مطرح و او در این باره اظهار تأسف کرد و 
خام فروشى را تیرخالصى دانست که بر پیکره 

صنعت اصفهان زده مى شود.
بــه گفته ســهل آبــادى عــدم حمایــت از 
تولیدکنندگان، تضاد و تناقض زیادى نســبت 
به حمایت از تولید ملى دارد و به عنوان سنگ 
بزرگى پیش پــاى صنعت اصفهان به شــمار 

مى رود.
این در حالى اســت که اصفهان، قطب صنعت 
کشور نامیده مى شــود و اکنون منابع عظیمى 
از ســنگ تزیینى را در دل خود دارد. اما آنچه 
تا اکنون عاید این اســتان صنعتى شده است، 
صادرات سنگ خام اســتخراج شده اى است 
که امکان فرآورى آن در داخــل وجود ندارد؛ 
موضوعــى که صنعت ســنگ اصفهــان را با 

تهدیدات جدى روبه رو کرده است. 
شــاهد این مدعا هم وجود 400 معدن فعال از 
سنگ هاى تزیینى در استان اصفهان است که 
تنها 30 درصد از آنها استخراج شده و مابقى به 

شکل خام صادر مى شود.
این در حالى اســت که به گفته کارشناســان 
این صنعت، ســنگ پتانســیلى بالقــوه براى 
جایگزینــى نفــت و همتراز با ایــن محصول 
گرانبهاى صادراتى اســت. اما به این خاطر که 
تولیدکنندگان و فعاالن سنگ ناتوان از به روز 
کردن ماشین آالت فرســوده خود هستند این 
صنعت تا کنون نتوانسته آنطور که باید و شاید 

خودش را نشان دهد. 
تولیدکنندگان فرآورى ســنگ در اصفهان در 
حال حاضر تنها با 60 درصــد ظرفیت فعالیت 
مى کنند. این در حالى است که در سوى دیگر 
ماجرا به دلیل افزایــش کرایه هاى حمل و نقل 
و همچنیــن نبود نیروى متخصــص در حوزه 
بازرگانى بین المللى صادرات ســنگ اصفهان 

آنطور که باید و شاید رونق ندارد. 
هم اکنون صادرات ســنگ اصفهان بیشــتر 
به عراق انجام مى شــود و این صنعت جایگاه 
پررنگى در بازار سایر کشورها ندارد در حالى که 
با وجود معادن غنى که در اصفهان وجود دارد 
اگر تحت حمایت باشــد مى تواند در بازارهاى 

بین المللى هم حرفى براى گفتن داشته باشد.
مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانى اصفهان، 
دربــاره روال صادرات به کشــور همســایه 
مى گویــد: «بازرگان عراقى بــه ایران مى آید 
و ســنگ اصفهان را به ریال خریدارى کرده و 
خارج مى کند؛ آمارى که توســط گمرك اعالم 

مى شــود به عنوان آمار صادرات سنگ دقیق 
نیســت. آمارى که گمرکات اعالم مى کنند از 
ارزش واقعى که به فروش مى رسد بیشتر است. 
با این حال مى توان گفت که بیش از 85 درصد 

صادرات سنگ فرآورى شده به عراق است.»
به گفته این کارشناس با اینکه طى سال هاى 
گذشــته اتاق بازرگانى اصفهــان تالش هاى 
زیادى براى صادرات سنگ اصفهان کرده اما 
همچنــان تعداد افرادى که بــه اروپا صادرات 
سنگ داشــتند حتى به 20 نفر هم نمى رسد و 

این بخاطر هزینه هاى باالى بازاریابى است.
تعداد کم بازرگانــان بین المللــى و همچنین 
هزینه هاى بــاالى بازاریابــى از جمله نکاتى 
اســت که به گفته مشــاور کمیســیون معدن 

اتاق بازرگانى اصفهان باعث شــده چندان در 
صادرات ســنگ هاى تزیینى اصفهان موفق 

نباشیم.
اما در عین حال این کارشــناس معتقد اســت 
که رفــع تحریــم ها، ایجــاد مــراودات بین 
المللى، رفــع محدودیت هاى نقــل و انتقال 
هــاى بانکى و فعال شــدن دیپلماســى هاى 
اقتصادى و همچنین حمایت از اســتارتاپ ها 
در صنعت ســنگ و تکمیل زنجیره هاى تولید 
بین معدن کارخانه و بخش بازرگانى و فروش، 
حمایت از تولیدکنندگان براى بازسازى ماشین 
آالتشان و... مى تواند نقطه هاى روشنى براى 
برداشته شدن سنگ از پیش پاى صنعت سنگ 

اصفهان باشد.

سنگ هاى بزرگ پیش پاى صنعت سنگ اصفهان
شــرکت مترو منطقه اصفهان اعالم کرد که امــکان خرید بلیت 
تک سفره غیر نقدى مترو با دستگاه هاى خودکار فروش بلیت در 

ایستگاه هاى مترو فعال و راه اندازى شد.
به دلیل عدم اســتفاده مداوم برخى شــهروندان از مترو و نیز به 
همراه نداشتن کارت بلیط اصفهان نیاز به دسترسى به بلیت هاى 
تک سفره در برخى مسافران احســاس مى شد و بر همین اساس 
 (QR) هم امکان خرید بلیت تک سفره غیر نقدى با دستگاه هاى

خودکار فراهم شد.
پیش از این هر شهروند و یا مســافر براى خرید بلیت تک سفره 
و استفاده از مترو باید به باجه هاى مســتقر و داخلى فضاى مترو 
مراجعه مى کرد؛ اما اکنون این امکان بدون نیاز به اپراتور و توسط 

خود شخص انجام مى شود.
با امکاناتى کــه در نظر گرفته شــده از این پس شــهروندان و 
مسافران مى توانند با  استفاده از کارت بانکى خود، نسبت به خرید 
بلیت تک ســفره کیوآر از طریق  دســتگاه هاى مستقر در تمامى 

ایستگاه هاى مترو اقدام کنند.
راهنماى خرید بلیت در تمامى مراحل شــبیه کار با دستگاه هاى 
خودپرداز بوده و فرد مى تواند به هر تعداد بلیت تک سفره قطار را به 
صورت کد کیوآر خریدارى کند و با نزدیک کردن کاغذ دریافتى به 

صفحه گیت مترو وارد  محوطه سوار شدن مترو شود.
این روش صدور بلیت براى مسافران و افرادى که فاقد اصفهان 
کارت هستند بسیار مناسب اســت اما باید توجه داشته باشند که 
این بلیت ها فقط یک ماه اعتبار دارند و به قیمت 2800 تومان به 

فروش مى رسند.
در هشت ایستگاه قدس، شهید علیخانى،کاوه، شهید باهنر، امام 
حسین(ع)، ســى و ســه پل، آزادى و دفاع مقدس دستگاه هاى 

صدور بلیت تک سفره براى استفاده مسافران فعال است.

راه اندازى دستگاه هاى خودکار 
فروش بلیت تک سفره مترو

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان به 
شناسه ملى 10260524311 و به شماره ثبت 31881به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/05/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق 
العاده 20 / 05 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى از مبلغ 10000000000ریال 
به مبلغ 20000000000 ریال افزایش یافت وماده5اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شد: سرمایه شرکت 20000000000 ریال 
نقدى است که به 2000 ســهم 10000000 ریالى با نام عادى 
منقسم شده وتماما پرداخت شده اســت . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1376125)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى خدماتى کاوش پژوه سپاهان به شناسه ملى 
10260524311 و به شــماره ثبت 31881به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- محمد الوى به شماره ملى 1282717871 به سمت بازرس اصلى، غالمرضا 
فالحى به شماره ملى 1950778169 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1376117)
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تیم فوتبال سپاهان در هفته پنجم لیگ کشورمان در دربى 
اصفهان به مصاف ذوب آهن رفت و به نتیجه تساوى یک بر 
یک رضایت داد. در همین رابطه نشریه «اوجوگو» پرتغال 
نبردن ژوزه مورایس در 3 بازى اخیر با سپاهان را سوژه خود 
قرار دارد و نوشت: سپاهان با هدایت مورایس پرتغالى براى 
سومین بازى متوالى نتوانســت به پیروزى برسد و مقابل 
ذوب آهن به نتیجه تساوى یک بر یک رضایت داد. نشریه 
«desporto» پرتغال هم نوشــت: مورایس همچنان از 
رسیدن به پیروزى در 3 بازى اخیر با سپاهان ناکام ماند  و با 
گذشت 5 هفته از لیگ ایران با کسب 8 امتیاز در رده چهارم 
ماند. مورایس در 5 هفته گذشــته 2 برد، یک شکست و 2 

تساوى با سپاهان کسب کرده است.

نبردن هاى سپاهان
 سوژه پرتغالى ها

01

با اینکه به طور رسمى نامى از بازیکنان دعوت شده به اردوى 
تیم ملى اعالم نشده اما در رسانه ها مطالبى در این خصوص 
عنوان شده است. با توجه به حضور بازیکنان در سفارت اتریش 
براى انگشــت نگارى و طى کردن مراحــل گرفتن ویزاى 
شینگن، نام برخى ملى پوش ها لو رفته است. ژوزه مورایس 
بعد از دربى اصفهان به خســتگى 3 بازیکن ملى پوش خود 
اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهم توضیح بدهم به خاطر بحث 
تیم ملى سه بازیکن ما یاسین(سلمانى)، زکى پور و شهریار 
مغانلو با پرواز به تهران رفتند تا به سفارت اتریش بروند. آنها 
مجبور شدند با خودرو برگردند و چند ساعتى در راه بودند.» 
به این ترتیب سرمربى پرتغالى سپاهان افشا کرد که یاسین 
سلمانى، میالد زکى پور و شهریار مغانلو 3 بازیکنى هستند که 

از سپاهان به اردوى بعدى تیم ملى فراخوانده شده اند.

ملى پوشان سپاهان
 لو رفتند!

03

پرسپولیس با پیروزى ســه بر یک مقابل هوادار تهران در 
هفته پنجم رقابت هاى لیگ برتر همچنان در صدر جدول 
ماند تا اینگونه براى ســایر تیم ها خط و نشان بکشد. برد 
پرسپولیس با مصدومیت امید عالیشاه همراه شد تا کاپیتان 
سرخپوشــان بار دیگر نتواند این تیــم را در دیدار پیش رو 
همراهى کند. کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس در دقیقه 
30 به دلیل آســیب دیدگى جاى خود را به سینا اسدبیگى 
داد تــا هافبک تازه وارد پرســپولیس 
تفکرات گل محمدى را در زمین پیاده 
کند و بازوبند عالیشاه به علیرضا 
بیرانونــد برســد. 

آسیب دیدگى عالیشاه 
دورى سه هفته اى او را به طور 
قطع از تمرینــات گروهى به 
همراه خواهد داشت تا غیبت او 
در دیدار با نفت مسجد سلیمان 
در هفته ششم بار دیگر باعث تغییر 
در ترکیب مورد نظر یحیى 

گل محمدى شود.

عالیشاه، 3 هفته 
دور از فوتبال 

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: وقتى جوانب و 
بودجه دو تیم را بررسى مى کنیم، ارزش کار بازیکنان 
ما مشخص مى شود، واقعا یک تیم دست و پا بسته در 

مقابل تیم مدعى سپاهان نبودیم.
مهدى تارتار درباره دیدار با سپاهان اظهار داشت: هر 
2 تیم برنامه داشتند و از حمالت سریع خود به خوبى 
استفاده کردند؛ موقعیت هاى خوبى ایجاد شد و بازى 
شــطرنج گونه اى بود. وى افزود: کاش بازى برنده 

داشت و 3 امتیاز در اصفهان مى ماند.
تارتار تصریح کرد: قرعه ســختى در 5 بازى گذشته 
داشــتیم، تیم ما شــخصیت الزم را به دست آورده 
اســت و به تیم هاى مدعى نمى بــازد و بازى خوبى 

انجام مى دهد.
وى در رابطه با کسب 5 تساوى و عدم کسب برد در 
این بازى ها اظهار داشت: استراتژى خاص براى این 
5 هفته داشتیم، 5 بازى اول واقعا سنگین بود، تا االن 
به خواسته خود رسیدیم، هر چند در تبریز مى شد برنده 

باشیم، فوتبال اســت و اتفاقاتش، سعى مى کنیم از 
هفته هاى آینده براى برنده شدن بازى کنیم.

تارتار در خصوص شور و حرارت خود براى این بازى 
گفت: دربى اســت و حساســیت خاص خود را دارد، 
دوست نداریم به تیم همشهرى ببازیم، من و بازیکنان 

انگیزه خاصى براى این بازى داشتیم.

تارتار: مقابل سپاهان دست و پا بسته نبودیم

دربى حساس اصفهان در شرایطى با نتیجه مساوى به پایان رسید که آرمان 
قاسمى، مدافع چپ پاى ذوبى ها پشــت ضربه پنالتى حیاتى تیمش قرار 
گرفت و توانست مقابل پیام نیازمند پنالتى گیر، دروازه سپاهان را باز کند. 
قاسمى در انتهاى بازى با خبرنگاران گفتگو کرد که در ادامه صحبت هاى 

او را مى خوانید.
  با توجه به شرایط  تیم در بازى هاى گذشته و عملکرد خوبى که در این 
بازى ارائه کردیم، تاکنون نتوانسته ایم امتیازاتى را که باید، کسب کنیم. با 
قطعیت مى گویم اگر اشتباهات سهوى داوران و خودمان نبود، اکنون تیم 
صدرنشین بودیم. امروز براى کسب امتیاز کامل مقابل سپاهان به  میدان 
رفتیم، اما روى یک غافل گیرى و ضدحمله گل خوردیم؛ با این حال زود 
به بازى برگشــتیم اما در زدن ضربات آخر بى دقت عمل کردیم، از لحاظ 
موقعیت و مالکیت نیز شــرایط بهترى نســبت به ســپاهان داشتیم. در 
بازى هاى آینده این شــرایط را تغییر مى دهیم و امیدوارم از بازى با مس 

کرمان روند پیروزى هاى مان آغاز شود.
  زمانى که علیرضا فغانى از فوتبال ایران رفت، جاى خالى او حس شد؛ 
میانگین سنى داوران پایین آمده و با توجه به دستمزدهایى که مى گیرند، 
قطعاً باید در شغل دوم یا سوم به  سراغ این کار بیایند، اما به جرأت مى گویم 

داورى بازى امروز فوق العاده و بى نقص بــود. البته این حرف من 
به خاطر گرفتن پنالتى به نفع تیم مان نیست، چراکه آن صحنه کامًال 

واضح بود، وقتى داورى بازى مناسب و تحت تأثیر 
جو نباشــد، اعتراض کمترى نیــز به آن ها 

خواهد شد.
  مطمئنًا نبــود VAR در تمام نتایج 
تأثیرگذار است و اگر امسال فکرى 
براى آن نکنیم، داوران بین المللى 
نمى توانند در سطح جهانى قضاوت 
کنند. در بــازى قبل به قدرى به 
داور توهین شد که در لحظاتى 
بازى را قطع کرد و مى خواست 
به رختکن بــرود. تا زمانى که 
این شــرایط با حضور سیستم 

کمک داور ویدئویى مهیا نشــود، 
داوران همچنــان مظلــوم واقع 

خواهند شد.

مدافع ذوب آهن: جاى خالى فغانى 
در فوتبال ایران حس مى شود

به نظر مى رســد تیم ملى بــدون برگزارى بازى 
دوستانه راهى اتریش خواهد شــد تا در روزهاى 
1 و 5 مهر به ترتیب با تیم هاى اروگوئه و سنگال 

بازى کند.
پیش تر اینطور عنوان شــده بود تیم ملى روز 25 
شــهریور در اســتادیوم آزادى با تیم امید مسابقه 
مى دهد و در ادامه روز 27 شهریور راهى اتریش 
خواهد شد اما مهدى مهدوى کیا سرمربى تیم امید 
که قراردادش با فدراسیون فوتبال پایان یافته در 
گفتگو با حمید اســتیلى اعالم کرد براى دور هم 
جمع کردن بازیکنان تیم امید و همچنین برگزارى 
این بازى دوســتانه آمادگى ندارد و در ادامه مدیر 
تیم ملى بحث برگزارى دوستانه با تیم جوانان را 
مطرح کرد! این در حالى است که تیم جوانان پنج 

شــنبه هفته جارى یعنى زودتر از شروع تمرینات 
تیم ملى براى برگزارى بازى هاى مقدماتى جام 
ملت ها راهى بیشکک خواهد شد و عمال امکان 
برگزارى بازى دوستانه بین تیم جوانان و تیم ملى 

وجود ندارد.
تیم  هاى لیــگ برترى هــم بعــد از برگزارى 
بازى هاى هفته ششم که شــنبه خواهد بود چند 
روزى به بازیکنان خود استراحت خواهند داد و به 
احتمال قوى تیم ملى بدون برگزارى بازى هاى 
دوســتانه با تیم هاى داخلى راهى اتریش خواهد 
بود. قرار است تمرینات تیم ملى با حضور بازیکنان 
داخلى از 21 شهریور در زمین شماره دو کمپ تیم 
هاى ملى آغاز شــود. لژیونرها هم 28 شهریوردر 

اتریش به اردوى تیم ملى ملحق خواهند شد.

تیم ملى، بدون بازى دوستانه در اتریش

مرضیه غفاریان
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در حالى که رقم هاى قرارداد فوتبالیست ها با سایر رشته ها 
و البته میانگین حقوقى جامعه براى یک سال قابل مقایسه 
نیست و سر به فلک مى کشــد، در تازه ترین اتفاق معاون 
اجرایى باشگاه پرســپولیس ادعا کرد که یک فوتبالیست 
براى سه سال 70 میلیارد تومان قرارداد بسته است! محمد 
محمدى در واکنــش به این که قــرارداد برخى بازیکنان 
پرسپولیس زیاد اســت گفت: در برابر برخى بازیکنان که 
رقم هاى چند دهه میلیاردى گرفته انــد، مبالغ بازیکنان 
پرســپولیس زیاد نیســت. وى در ادامه تاکید کرد: برخى 
بازیکنان در تیم هاى دیگر هستند که رقم قراردادشان بسیار 
باالست. شنیده ام یک بازیکن در لیگ برتر براى سه سال 

70 میلیارد تومان قرارداد بسته است!

سپاهان مورایس این روزها انعکاسى از نمایش هوشمندانه خودش مقابل استقالل را در بازیکن 70 میلیارد تومانى!
تیم هاى حریف مى بیند.

با مرور دوباره بازى سپاهان برابر استقالل در ورزشگاه آزادى و توجه به صحبت هاى ژوزه 
مورایس در کنفرانس پس از بازى مبنى بر اینکه مربیگرى یعنى هنر ایجاد تعادل در طول 
بازى، به خوبى در مى یابیم تدبیرى که این سرمربى قابل احترام پرتغالى مقابل همتاى 
خودش در آزادى به کار گرفت، در دو بازى اخیر در فوالدشهر علیه خودش استفاده شده 

است.
آنها که با دراختیار قرار دادن توپ و زمین به اســتقالل منتظر اشتباهات حریف ماندند و 
البته نتیجه هم گرفتند، در دیدار برابر فوالد به نوعى و مقابل ذوب هم به نوعى دیگر اسیر 
همین تاکتیک شــدند. بازى سپاهان مقابل اســتقالل به دو بخش متفاوت قابل تمییز 
است. یک بخش آن به نمایش نیمه اول سپاهان مربوط مى شود که آنها توپ و زمین را 
در اختیار استقالل قرار دادند و سعى کردند از اشتباهات تیم حریف استفاده کنند. بخش 
دیگر نیمه دوم مسابقه است که سپاهان به مرور سوار بر بازى شد و روى ضدحمله اى که 
پس از ضدحمله خوردن طرح ریزى کردند، دروازه استقالل را باز کرده و پس از آن دوباره 
با بازگشت به فرم اولیه منتظر اشتباهات حریف نشستند؛ دو رویکرد مختلفى که اولى را 
نکونام و فوالد مقابلش به نمایش گذاشــتند و دومى را تارتار در ذوب آهن به مانند یک 

رودست به مورایس زد.
جواد نکونام به عنوان یکى از شاخص ترین سرمربیان ایرانى در فوالدشهر اصفهان نمایش 
بى نقص شاگردانش را کارگردانى کرد تا در آخرین دقیقه مسابقه توسط پاتوسى زهرش را 
بریزد و سه امتیاز ارزشمند از نقش جهان سوغات ببرد. در مسابقه برابر فوالد، سپاهانى ها 
با مالکیت 63 درصدى ره به جایى نبردند و با تنها یک شوت در چارچوب و امید گل 0,3 از 

خلق موقعیت گل و به تبع آن گلزنى عاجز بودند.
با این حال دیدار برابر ذوب آهن براى طالیى پوشان به نحو دیگرى پیش رفت. مورایس 
که دوست نداشت بعد از امتیاز از دست دادن مقابل فوالد یک هفته دیگر را هم بدون 3 

امتیاز دنبال کند، تیمش را با آرایشى هجومى وارد مسابقه کرد. شهریار مغانلو با شکستن 
طلسم گلزنى در فصل جدید تیمش را پیش انداخت اما سپاهان به مانند بازى با گل گهر در 
حفظ پیروزى ناموفق بود و خیلى زود گل مساوى را روى یک ضربه پنالتى دریافت کردند. 
تارتار که از چهار بازى نبردن کالفه به نظر مى رسید، در نیمه دوم تیمش را با شور زیادى به 
حمله تهییج مى کرد. دقیقا همان شیوه اى که سپاهان مورایس برابر استقالل در نیمه دوم تا 
پیش از زدن گل اول در پیش گرفت و نتیجه گرفت. همین موضوع باعث شده بود تا عمال 

سپاهان به جز ده دقیقه پایانى موقعیت چندانى براى گلزنى پیدا نکند.
حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم ژوزه مورایس که ایجاد تعادل را هنر مربى مى دانست، در 
هفته هاى پیش رو و به ویژه بعد از فیفادى چگونه این باالنس را در تیمش ایجاد خواهد 
کرد تا به همان اندازه که موقعیت کمى به حریفان مى دهد، موقعیت هاى زیادى هم روى 

دروازه حریف ایجاد کند.

مورایس با لیگ و مربى هایش آشنا مى شود

سریال تســاوى گاندوها به قســمت پنجم رسید و 
ســپاهان براى ســومین بازى پیاپى نتوانست از سد 
حریف خود بگذرد. دربى شهر اصفهان با نتیجه یک 
بریک خاتمه یافت. نتیجه اى که بیشتر به سود رقباى 
این دو تیم بود؛ چه تیم هایى که در صدر جدول براى 
کسب عنوان قهرمانى با سپاهان کورس گذاشته اند و 
چه تیم هایى که در رده هاى پایینى جدول قراردارند و 
هر امتیازى که ذوب آهن از دست مى دهد به بارقه اى 

از امید در دل آنها تبدیل مى شود. 
نتیجــه اى کــه در چهارچوب هفته پنجــم لیگ در 
ورزشگاه فوالدشهر در جریان شهرآورد اصفهان رقم 
خورد البته ذوب آهنى ها را هم تا حدى راضى کرد. این 
تیم جوان با توجه به اینکه نسبت به رقیب قدرتمندش 
از چهره هاى سرشناس کمترى در ترکیب خود بهره 
مى برد اما به خوبى توانست با استفاده از همان فاکتور 
جوانى و دوندگى بى امان مهره هــاى با انگیزه اش 
از عهده این بازى ســخت برآید؛ آن هم خیلى خوب. 
سربازان تارتار توانستند در عرض کمتر از یک ربع گل 
تماشایى شهریارمغانلو را با ضربه دقیق آرمان قاسمى 

از روى نقطه پنالتى جبران کنند و به بازى برگردند. 
گاندوها با اینکــه در دقیقه 22 دروازه خــود را روى 
حرکت زیبــا و دریبل هاى پى درپى مهاجم شــماره 
70 سپاهان بازشــده دیدند اما خود را نباختند. نه تنها 
آرایش تیمى سبزپوشان اصفهان و انسجام تاکتیکى 
آنها در ادامه بازى به هم نریخت بلکه برعکس بمبى 
از انگیزه شدند براى تالفى گل خورده و اینکه در برابر 
آنها چه ســد دفاعى و یا در چهارچوب دروازه اى که 
قصد فروریختنش را دارند چه گلر توانمندى ایستاده 

هم برایشان چندان تفاوتى ایجاد نمى کرد. مهم این 
بود که آنها مى خواســتند به هر قیمتى شده شکست 
ناپذیرى خود را حفظ کنند و سرانجام در دقیقه 35 هم 
موفق شدند فعل خواستن را به بهترین شکل ممکن 

صرف کنند.

و حاال ایــن ذوب آهن بود که روحیــه گرفته بود و تا 
آخرین لحظه که داور در ســوت خود به نشانه پایان 
بازى دمید هر وقت اراده کرد توانســت روى ســنگر 
طالیى هاى اصفهان خطر ایجــاد کند. هرچند تعداد 
موقعیت هاى ایجاد شــده توسط این تیم زیاد نبود اما 

کمتر از شانس گل هاى سپاهان پرمهره نبود و همین 
محکم ترین شاهد بر این مدعاست که ذوب آهن در 
هفتاد و یکمین دربى اصفهان عملکرد رضایت بخشى 

از خود برجاى گذاشت. 
اگر در انتهاى این شــهرآورد حتى 3 امتیاز این بازى 

به سبد سبزپوشــان اصفهان ریخته مى شد هم جاى 
تعجب نداشت چرا که آنها حتى در وهله هایى از بازى بر 
حریف پرآوازه خود سربودند و فقط کافى بود کمى دقت 
چاشنى ضربات آخر مهاجمان جوان این تیم مى شد 
تا از آمار باالى مالکیت توپ خود در نیمه دوم نسبت 

به حریف و موقعیت هاى گلشان، بهتر استفاده کنند. 
این درحالى اســت که پیش از این دیــدار همه پیش 
بینى ها از برترى نسبى سپاهان حکایت داشت. شاید 
بدبین ترین هوادار سپاهان هم فکرش را نمى کرد که 
تیم ژوزه مورایس که چه از لحاظ تعداد بازیکن باتجربه 
و چه از نظر کیفیــت و توانایى و عملکرد مهره هایش 
از تیم همشــهرى خود چندین پله باالتر بود اینگونه 
به خصوص در اواخر نیمه دوم دربرابر سربازان تارتار 
ظاهر شود و در آخر به یک امتیاز از این دربى حساس 

قناعت کند.
اما تیم تارتار ثابت کرد نه متوقف کردن پرســپولیس 
با آن همه دبدبه و کبکبه در هفته اول با یک یار کمتر 
تصادفى بوده و نه تساوى در برابر تراکتورى ها در تبریز. 
شاید اگر نبود اشتباهات داورى علیه این تیم در برخى 
بازى ها و بدشانسى مصدومیت یاران کلیدى و با تجربه 
هم در همین هفته هاى اخیر گریبان سبزپوشــان را 
نمى گرفت آنها حاال در رده هاى باالتر قرارداشــتند. 
کافى است یادآورى کنیم در همین بازى با سپاهان، 
غیر از ســعید باقرپســند مهاجم گلــزن ذوبى ها که 
چندهفته اســت به دلیل آسیب دیدگى شانس حضور 
در میدان ندارد و حاالحاالها هم به بازى ها نمى رسد، 
مسعود ابراهیم زاده کاپیتان باتجربه گاندوها و کلیدى 
ترین مهره تیم تارتار و آرمان اکوان مدافع این تیم هم 

به دلیل مصدومیت غایب بودند.

دربى اصفهان از پنجره سبز

ذوب آهن؛ شکست ناپذیرى که پیروز نشد

داد تــا هافبک تازه وارد پرســپولیس
تفکرات گل محمدى را در زمین پیاد
کندو بازوبند عالیشاه به علیرض
بیرانونــد برســ

آسیب دیدگى عالیشاه
دورى سه هفته اى او را به طو
قطع از تمرینــات گروهى
همراه خواهد داشت تا غیبت
در دیدار با نفت مسجد سلیما
در هفته ششم بار دیگر باعث تغی
در ترکیب مورد نظر یحی

گل محمدى شود.

ق العاده و بى نقص بــود. البته این حرف من 
ى به نفع تیم مان نیست، چراکه آن صحنه کامًال 

ى بازى مناسب و تحت تأثیر 
 کمترى نیــز به آن ها 

VA در تمام نتایج 

 امسال فکرى 
ان بین المللى 
هانى قضاوت 
 به قدرى به 
ر لحظاتى 
ى خواست 
زمانى که 
ر سیستم 

مهیا نشــود، 
ظلــوم واقع 

فغانى 
شود

یببو ی و یل ب

سرمربى تیم فوتبال سپاهان گفت: بعضى وقت ها فکر مى کنم در 
درك فوتبال اشــتباه مى کنم، در فوتبال باید براى هواداران بازى 

باکیفیت ارائه دهیم، باید براى مردم ارزش قائل باشیم.
ژوزه مورایس پس از دیدار با ذوب آهن اظهار داشت: همه چیز در 
زمین اتفاق افتاد، بازى دربى بود، از شدت خاصى برخوردار بود؛ از 
احساســات بازیکنان برخى چیزها را متوجه شدیم، در مورد برخى 

نکات صحبت کرده بودیم اما نمى شد کنترل کرد.
وى ادامه داد: بعضى وقت ها فکر مى کنم از درك فوتبال اشــتباه 

مى کنم، در فوتبال باید براى هواداران بازى باکیفیت ارائه دهیم، 
باید براى مردم ارزش قائل باشیم، ارزش شامل این است که با مردم 

و افرادى که شور و عالقه به فوتبال دارند، رو راست باشیم.
مورایس در مورد هدف گذارى سپاهان عنوان کرد: تاکنون مقابل 
قهرمان لیگ و قهرمان حذفى وحریف هاى قدرى بازى کردیم، تنها 
بازى که من ناراحت هستم، بازى مقابل فوالد بود که لیاقت 3 امتیاز 

بازى را داشتیم اما این اتفاق نیفتاد.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان افزود: مى خواهیم کیفیت تیم را بهتر 
کنیم و بتوانیم به هدف هاى بهترى برســیم، برعکس نتایجى که 
کسب کردیم، بابت امتیازات خوشحال نیستم، لیاقت کسب امتیاز 
بهترى داشتیم، کارى دیگرى از دستمان برنمى آید و باید براى بازى 

بعدى آماده شویم.

مورایس:باید براى هواداران 
فوتبال باکیفیت ارائه داد
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موال على (ع)
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بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق کسب و پیشه و سرقفلى مازاد خود 
را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى 
کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )www.setadiran.ir و تسلیم پیشنهادات 
خود ازساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/15 لغایت 1401/6/30 روز چهار شنبه ساعت 19 به سامانه فوق الذکرمراجعه و نسبت 

به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند. 

توضیحات : 
- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 8 صبح سه شنبه  مورخ 1401/6/15 لغایت چهارشنبه  مورخ 1401/6/30 ساعت 19 مى باشد.

-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 1401/6/15 تا ساعت 19 چهارشنبه مورخ 1401/6/20 مى باشد.
-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/6/30 مى باشد.

- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزپنج شنبه مورخ 1401/6/31 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً مى بایست جهت شرکت 
در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 19 عصرمورخ 1401/6/20 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1- اصفهان -تماس تلفنى با شماره تلفن 031-32222137
2-تهران -تماس تلفنى باشماره 1456

3- مراجعه به سایت بانک ملى ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده ، مزایده استانى نوبت دوم اموال ملکى سرقفلى 
و حق کسب و پیشه بانک ملى ایران استان اصفهان 

4- مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد ایران) www.setadiran.ir مزایده، مزایده دســتگاه اجرایى،
مزایده گر ( مزایده شماره 2001001195000002 اموال غیرمنقول) 

5- مراجعه حضورى به اداره امور و شعب بانک ملى ایران استان اصفهان  (واحد ساختمان ) 

 آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان
ک

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

لیست اموال مازاد ملکى و حق کسب و پیشه بانک ملى استان اصفهان شهریور 1401

مساحت کاربرىنوع ملکآدرسردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیان 

مبلغ پایه مزایده(ریال)توضیحاتکنونى

گلپایگان - نرسیده به میدان غدیر 1
- بر خیابان آیت ا... گلپایگانى 

بانک - غدیر 
تخلیه 2364724669/1بانک- ملکى گلپایگان  

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 
مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح بر 

عهده خریدار مى باشد.ملک داراى عقب نشینى مى باشد.
 169/090/050/000ریال

طالخونچه - خیابان شهید 2
تخلیه 17944040/187بانک- ملکى بانک-طالخونچه  بهشتى -پالك 153

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 
مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح 

بر عهده خریدار مى باشد. ملک داراى عقب نشینى مى باشد.
 16/900/000/000ریال 

3
شهرضا - روستاى اسفرجان 
-محل سابق بانک ملى شعبه 

اسفرجان
تخلیه 569494225/2625بانک -ملى بانک - اسفرجان 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 
مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها و پرداخت آنها از 

مراجع ذیصالح بر عهده خریدار مى باشد.ملک داراى عقب نشینى مى باشد
 39/300/000/000ریال 

کاشان - میدان درب عطا - بانک 4
ملى منحله غدیر کاشان 

بانک - ملى غدیر 
تخلیه 49/624.....86بانک- ملى کاشان 

بازدید از ملک الزامیست -فروش با وضع موجود - صرفا» فروش حق کسب و پیشه -تمام هزینه هاى 
مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است - اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح 

برعهده خریدار مى باشد.
 7/150/000/000ریال

 م.الف: ۱۳۷۷۴۰۴

نوبت اول

به استناد آئین نامه و ودستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیاتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیات بســکتبال  استان اصفهان به منظور 
انتخاب رئیس هیات به همراه اعضا هیات رئیسه ( نایب رئیس" از بین بانوان " خزانه دار، خبره ورزشى و 
دونفر عضو که حداقل یک نفر ازبین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد. بدینوسیله از کلیه افراد 
واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست 
پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز یکشنبه مورخ 1401/6/20 لغایت روز 
یکشنبه مورخ 1401/6/27  از ساعت 9صبح لغایت  13:30  بعد ازظهر. آدرس:  دبیرخانه  واقع در خیابان 

رباط دوم بلوار گل محمدى ،خانه بسکتبال 09133153328
شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان:

1-التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران 
2- دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى

3- دارا بودن سن حداقل 30 سال  و حداکثر65 سال 
 4- سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5سال(طبق دستورالعمل)

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت ( سربازى) یا معافیت
 6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.

مدارك مورد نیاز :
1-اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر

2-یک قطعه عکس پرسنلى جدید.
3.اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات)

4.تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5.ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر( حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6.اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى 
پیشنهادى هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام.

7.ارئه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز(طبق دستورالعمل)
8.اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت.

تبصره : حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى 
مى باشد.

الزم به ذکر است: آئین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى و دستورالعمل نحوه ثبت نام 
به انضمام فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت 

اطالع داوطلبان قرار داده شده است.
www.isfahan.msy.gov.ir : نشانى سایت

اطالعیه

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیات بسکتبال استان اصفهان


