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داروهاى بیشترى باید تحت 
پوشش بیمه باشد

اصفهان در قاب سینماها
3

فقر متخصص
در استارتاپ ها
3

خیابان توحید بازگشایى شد

شهرهاى قرمز صفر شد 

افزایش ورودى پرونده هاى 
قضایى در اصفهان 
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4 خاصیت
 معجزه آساى زیتون 

که نمى دانستید

چشم انتظار «سما»
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جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان 

به اصفهان 
باز مى گردد؟

زیتون یکى از اجزاى اصلى و بسیار پرخاصیت در 
رژیم غذایى مدیترانه اى است و مصرف 
آن فوایــد زیادى براى ســالمتى دارد.

مصرف زیتون و روغن زیتون طبیعى 
به سالمت قلب کمک کرده...

شهردار اصفهان گفت: اخبار مربوط به میزبانى جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان توســط خود وزارتخانه اعالم 
مى شــود اما اصفهان آمادگى میزبانــى را دارد و روند 

مذاکرات با وزارتخانه مثبت بوده است.
على قاسم زاده با بیان اینکه احتمال بازگشت جشنواره 
فیلم کودك و نوجوان به اصفهان بســیار زیاد است، 
اظهار کرد:  جزئیات، قطعیت و شیوه میزبانى بعداً اعالم 
مى شود ولى ما از میزبانى اصفهان استقبال مى کنیم و 

این را به وزارتخانه اعالم ...

کشف کشف 1515 فقره سرقت خاك از شرق اصفهان فقره سرقت خاك از شرق اصفهان
آمار سال جارى تا کنون نشان مى دهد؛آمار سال جارى تا کنون نشان مى دهد؛
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56 روز از گم شدن دختر اصفهانى در شیراز گذشت

محرومیت از حضور در آسیا 
متوجه تمام تیم  هاست

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مشکل احتمال محرومیت از حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا متوجه تمام تیم هاى ایرانى است .

مهدى تاج درمورد روند صدور مجوز حرفه اى براى باشگاه هاى 
کشورمان اظهار داشت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تهدید جایگاه 
احمدنوراللهى از 
جانب 2 سرمربى 

پرتغالى
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دست رد قلى زاده دست رد قلى زاده 
به روس هابه روس ها

تمایل هتلداران به افزایش نرخ هتل ها در مهرماه 5 ویژگى دوربین گوشى ها که به نظر سازندگان نباید بدانیدجهان نما براى صدور گذرنامه مراجعه نکنید تکنولوژى عالئم خطرناك براى افت قند خوناستان سالمت

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى خبر داد؛

کاهش 40 درصدى بارش ها 
در استان اصفهان

3

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

حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1-مهلت تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 22 شهریورماه 1401

تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .
2-تضمین شرکت در مزایده ، 900,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3-ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4-پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5-تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 03145955473
6-هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7-مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد : روبروى پلیس راه اصفهان –کاشان ، کیلومتر 12 جاده علویجه 
شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشــمندان 20 – شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

 مى باشد .
8-زمان بازدید از ساعت 8 صبح لغایت 15 (از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 12:00 مورخ 1401/06/22) میباشد

آگهی مزایده عمومی

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا                         شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا                         

نام و نشانى مناقصه گذار- اداره کل استاندارد استان اصفهان -اصفهان، کیلومتر 15 جاده شیراز، شهر بهارستان، انتهاى بلوار بهشت، میدان استاندارد-
نوع، کیفیت و کمیت کاال یا خدمات

واگذارى بخشى از امور تصدى گرى مرتبط با ارزیابى کیفیت کاالهاى صادراتی در حوزه فرآورده هاى نفتى شامل:
نمونه  برداري (نمونه بردارى از محموله هاى فراورده هاى نفتى بر اساس استاندارد ملى ایران به شماره 4189 و سایر ضوابط اعالم شده از سوى سازمان 

ملى استاندارد) و آماده سازي و ارسال نمونه به آزمایشگاه 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ ســپرده براى  شــرکت در مناقصه مبلغ 500/000/000 (پانصد میلیــون) ریال به صــورت ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل اســتاندارد 
اســتان اصفهان (با ســر رســید 3 ماه) یا فیش واریزى به حســاب شــبا IR 060100004061054407670533 بانک مرکزى با شناسه واریز 

913146061140610544076705332001 مى باشد .
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه

از تاریخ انتشار فراخوان مناقصه 1401/06/20 لغایت  1401/06/27 به مدت یک هفته
چگونگى و محل تحویل اسناد مناقصه

شرکت هاى بازرسى مناقصه گر پیشنهادات خود را در پاکت هاى جداگانه و به صورت حضورى به دبیرخانه اداره کل استان استاندارد اصفهان تحویل 
و رسید دریافت نمایند .

1-اسنادى که از طریق پست ، فاکس و ... ارسال مى شوند و امکان دریافت آنان در موعد مقرر وجود ندارد، این اداره کل مسئولیتى در قبال عدم دریافت 
و شرکت نداشتن در فرایند فراخوان را ندارد. 

2- بدیهى است به هیچ یک از پیشنهاداتى که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تاریخ و محل گشایش پاکت هاى پیشنهادها و اعالم برنده

ساعت 10صبح روز یکشنبه1401/07/10  به آدرس اداره کل استاندارد استان اصفهان
سایر شرایط مناقصه

براى اطالع از جزئیات مناقصه و ســایر مدارك مــورد نیاز از جمله شــیوه نامه مربوطه، قیمت برآورد شــده پایه، شــاخص هاى رتبه بندى 
شرکت هاى بازرسى کاال، اقرارنامه محضرى، شرایط شرکت در مناقصه و ... به پورتال اداره کل اســتاندارد استان اصفهان به آدرس الکترونیکى

 /https://isfahan.isiri.gov.ir صفحه اول – قسمت اطالع رسانى- منوى مناقصات و مزایدات، مراجعه شود.

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 م.الف: ۱۳۷۹۲۲۷

اداره کل استاندارد استان اصفهاناداره کل استاندارد استان اصفهان

نوبت اول

-موضوع مزایده: مزایده  فروش ویالى شماره 34 زون 33 واقع در دهکده زاینده رود
سازمان عمران زاینده رود درنظر امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،  با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran با 

شماره مزایده  2669   /1401
به صورت الکترونیکى اقدام نماید.

زمان انتشار در سایت : 1401/6/20 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/7/2                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/7/02
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/7/12   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/7/14  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/7/21

ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اســناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر مى باشد.
2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه 

مزایده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى ( توکن) با 

شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 1456 

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

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

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

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

آگهی  تجدید مزایده عمومی فروش
 امالک و مستغالت شماره    ۲۶۶۹ /۱۴۰۱

مسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف

فروش به صورت نقدى مى باشد133-341117170134/903/850/000

خاصیت در 
ف
د.

محرو
متو
رئیس فدراسیون ف
لیگ قهرمانانآسی
مهدى تاج در
کشورمان

ایگاه 
لهى از 
رمربى 

ى
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پاى ثابت «ماشروم» و «ُگل» در مهمانى ها

به صرف یک قاچ خوشحالى کاذب
گزارش روز

2

ضعف بیمه تأمین اجتماعــى در حمایت از هزینه هاى 
درمانى باعث شده که چالش هاى زیادى براى بیماران 

ایجاد شود و آنها هنگام مراجعه به داروخانه ها...
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گرمازدگى، مشکل عمده
زائران اربعین

تمایل هتلداران به افزایش
نرخ هتل ها در مهرماه

خبرخوان
خروج 2 میلیون زائر

از مرزها
فرمانــده کل انتظامــى جمهورى    مهر |
اسالمى ایران گفت: از ابتداى ماه صفر تاکنون 
بیش از دو میلیــون و 200 هزار نفــر از زائران 
حســینى از مرزهاى کشور خارج شــده اند و 
تاکنون بیش از 500 هزار نفر از زوار به کشــور

 بازگشته اند.

شهرهاى قرمز صفر شد
سخنگوى وزارت بهداشت با اعالم     ایرنا |
آخرین وضعیت رنگبندى شهرها، از صفر شدن 
تعداد شــهرهاى با وضعیت قرمــز کرونایى در 
کشــور خبر داد. پدرام پاك آیین اعالم کرد: با 
نزولى شدن و گذر کشــور از موج هفتم کرونا، 
بیش از 90 درصد شهرهاى کشور در وضعیت زرد 
و آبى قرار گرفته اند. وى افزود: تعداد شهرهاى با 
وضعیت قرمز در کشور از عدد 8 در هفته گذشته 
به صفر رسیده است و تعداد شهرهاى با وضعیت 
نارنجى نیز در این بازه زمانى از 116 به 35 شهر 
رسید. سخنگوى وزارت بهداشــت یادآور شد: 
تعداد شهرهاى با وضعیت آبى با افزایش حدود 

سه برابرى، از 22 به 71 شهر رسید. 

کودکانى که نمى دانند 
جایزه چیست!

مسعود روشن پژوه به    دیده بان ایران |
عنوان یک نماد براى مردم ایــران که ذیل نام 
«مسابقه محله» شــکل گرفت با ابراز تأسف از 
کمبود امکانات رفاهى و آموزشى در برخى نقاط 
کشور، بیان کرد: مشــاهده وضعیت نامطلوب 
برخى مدارس در نقاط مختلف ایران براى عوامل 
تولید این مسابقه تلویزیونى همواره یک اتفاق 
دردآور بود. بنده و همکارانم همواره این آرزو را 
داشتیم که با یک کامیون جایزه به نقاط دورافتاده 
ســفر و در آنجا مســابقه محله را ضبط و تولید 
کنیم. گاهى در این ســال ها با کودکانى مواجه 
مى شدیم که به عمر خود جایزه دریافت نکرده 
بود و حتى نمى دانست یک وسیله کادو پیچ شده 

چه مفهومى دارد!

چرا جایگاه هاى بنزین 
شلوغ است؟ 

رئیس کانــون انجمن هاى صنفى    ایلنا|
جایگاهداران گفت: در برخى اســتان ها امکان 
سوختگیرى چه سهمیه نرخ اول و چه نرخ دوم 
به سقف 30 لیتر کاهش یافته که گاهى در برخى 
جایگاه ها تراکم ایجاد مى کند. همایون صالحى 
همچنیــن خاطرنشــان کرد: اکنــون قطعات 
سامانه ها وضع اســفناکى به لحاظ استهالك 
دارند، یعنى بیــش از 25 درصد نازل ها به علت 
اینکه قطعات سامانه هوشمند کهنه و مستعمل 
هستند و باید تعمیر شوند، غیرفعالند؛ بنابراین، 
این دو عامل کاهش ســقف سوختگیرى به 30 
لیتــر و نازل هاى غیر فعال منجــر به تراکم در 

برخى جایگاه ها مى شود.

 وضعیت خودکشى
در 14 استان

در فاصله سال هاى    روزنامه اعتماد |
80 تا 98، تعداد قربانیان خودکشى در 14 استان 
کشور از میانگین کشورى ســبقت گرفت و به 
عدد بیش از 4/9 در 100 هزار نفر رسید. در این 
بازه زمانى، حلق آویز کردن، مسمومیت با سم و 
دارو، خودسوزى، شلیک با سالح گرم و سقوط 
از بلندى شــایع ترین روش هاى خودکشى در 
ایران بــوده و افزایش 5 برابرى خودکشــى با 
سالح گرم در استان تهران، افزایش 10 برابرى 
خودسوزى در استان گلستان و افزایش 4 برابرى 
حلق آویز شــدن در اســتان تهران و افزایش 3 
برابرى خودکشى با ســالح گرم در استان هاى 
قم و فارس شاخص ترین آمار هاى این گزارش 

رسمى هستند.

امکانات به کار گرفته شود
  ایسنا |رئیس جمهور با تأکید بر رعایت شأن و 
منزلت زائران از استاندار ایالم خواست همه امکانات 
الزم براى تسهیل در تردد زائران اربعین به کار گرفته  
شود. سیدابراهیم رئیســى در این گفتگو در جریان 
روند امور اربعین در اســتان ایالم و مرز بین المللى 
مهران قرار گرفت و بر رفع مشکالت و تسریع در امر 

خدمت رسانى به زوار تأکید کرد.

این شایعه کذب است 
  تسنیم|طى یکــى دو روز گذشــته برخى 
اکانت هاى مجازى شایعه اى منتشر کرده اند مبنى بر 
اینکه دیدار اعضاى مجلس خبرگان با رهبر معظم 
انقالب لغو شده اســت. بر همین مبنا برخى از این 
اکانت ها، داستان هایى هم درباره چرایى و چگونگى 
شایعه  لغو ساختند و همین تصورات را در گام بعدى 
تحلیل و تفسیر هم کردند! با این حال، واقعیت ساده 
ماجرا این اســت که اساســًا از ابتدا برنامه اى براى 
دیدار اعضاى مجلس خبرگان با رهبر معظم انقالب 
در شهریور ماه وجود نداشــت که بخواهد لغو شود! 
همچنانکه ســید احمد خاتمى، ســخنگوى هیئت 
رئیســه مجلس خبرگان رهبرى نیز پیش تر اعالم 
کرده بود دیدار اعضاى خبرگان با رهبر معظم انقالب 

اسفند ماه انجام خواهد شد.

 رئیسى اجازه نمى دهد
  انتخاب |صولــت مرتضوى، معــاون اجرایى 
رئیس جمهور در رابطه با شایعه گرانى بنزین گفت: 
تحت هیچ شرایطى آقاى رئیس جمهور اجازه افرایش 
قیمت بنزین را نخواهد داد. وى تأکید کرد: همچنین 
رئیس جمهور در رابطه با قیمت سایر اقالم هم تأکید 

دارند تا پایان سال افزایش قیمتى صورت نگیرد.

زنان به ورزشگاه  نروند 
  همشهرى آنالین |امام جمعــه قم گفت: 
انتظار مردم از رئیس جمهور این اســت که به وزیر 
ورزش تذکر دهــد که از ناهنجــارى ورود زنان به 
ورزشــگاه ها جلوگیرى کننــد. امر خــدا مقدم بر 
نهادهاى بین المللى اســت. آیت ا... ســید محمد 
سعیدى در خطبه هاى نمازجمعه قم اظهار کرد: این 
انتظار وجود دارد که دولت براى جامعه تولید شادى 
حالل کند و این امر ضرورى است و متدینین از این 
وضع گله دارند. تولیت حرم حضرت معصومه (س) 
تأکید کرد: متدینین عبور از خط قرمزها برایشان قابل 
تحمل نیست و نباید گذاشــت که ناهنجارى هاى 
اخالقى عده اى در ورزشــگاه ها که به علت برنامه 
ریزى نادرســت مدیران میانى اســت به نام دولت 

مردمى ثبت شود.

آمادگى 2 ساله پنتاگون
على رغم هشدارهاى مکرر روسیه به    فارس |
متحدان رژیم کى یف درباره کمک تســلیحاتى به 
اوکراین، واشــنگتن اما از بودجه دو ساله براى این 
کشور خبر داد. «ویلیام الپالنت»، معاون وزیر دفاع 
آمریکا گفت به اندازه دو سال براى کمک نظامى به 
اوکراین بودجه اختصاص داده اند. به گفته پنتاگون، 
دولت آمریکا از سال 2014 به این سو بیش از 15/5 
میلیارد دالر کمک نظامى به اوکرایــن ارائه کرده 

است.

 واژگونى خودروى
حامل همراهان وزیر

  ایرنا| خودروى حامــل همراهان وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى که به خوزستان ســفر کرده بود 
عصر روز جمعه در مسیر برگشت از هفتکل به اهواز 
واژگون شد. در این حادثه حجت االسالم رضا کاله 
کج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان و 
مرتضى جمشیدى سرپرست گروه تحول ادارى این 
اداره کل دچار مصدومیت شــدند و مدیر کل ارشاد 
اسالمى خوزســتان به دلیل شکستگى در اورژانس 

سى.سى.یو بیمارستان گلستان بسترى است.

مجتبى خالدى، سخنگوى اورژانس کشور گفت که در 
بحث گرمازدگى زائران اربعین در مرز مهران، همه قشر 
سنى داریم. به گفته او، گرمازده ها از نوزاد شیرخوار دو 
ماهه تا افراد 65 و 70 ســاله را دربرمى گیرند. خالدى 
گفت: مرز مهران شلوغ ترین مرز کشور بوده و خود شهر 
مهران و تمام کوچه پس کوچه هاى آن پر از ماشــین 
شده اســت. او گفت که در چنین شــرایطى زائران به 
ناچار از پل زائر به صورت پیاده بــه نقطه صفر مرزى 
مراجعه مى کنند. خالــدى تأکید کرد کــه از 31 هزار 
مأموریت اورژانس در روز هاى اخیر 6500 مورد مربوط 
به گرمازدگى بوده است. او با تأکید بر اینکه ساعت 12 

تا 2 و 3 بعدازظهر هوا فوق العاده گرم است، گفت: کسى 
که پیاده روى کرده باشد و آب و غذا هم نخورده باشد به 

راحتى مى تواند دچار گرمازدگى شود.
او با بیان اینکه بحث بهداشــت گوارشى و کرونا خیلى 
مهم اســت، تأکید کرد که در مســیر برگشت زائران، 
خیلى ها عالمت هاى گوارشى مانند دل درد، سرگیجه و 
استفراغ داشته اند و اگر زودتر به مراکز درمانى مراجعه 

نکنند مى توانند بقیه را هم مبتال کنند.
ســخنگوى اورژانــس گفت کــه با مــوج مراجعات 
گرمازدگى روبه  رو شــده ایم که نگرانى ما را بیشــتر 

کرده است.

رئیس جامعه هتلداران ایــران از تمایل هتلداران براى 
افزایش10 تا 40 درصدى نــرخ هتل ها در مهرماه خبر 
داد. جمشید حمزه زاده با اشــاره به آنکه این روزها در 
هفته هاى پایانى تابســتان، همچنان هتل ها و مراکز 
اقامتى مازندران مملو از مســافر هستند، گفت: نه تنها 
اواخــر هفته بلکه در طــول هفته نیز ضریب اشــغال 
هتل هاى اســتان مازندران باالســت و تقریبًا در تمام 
طول هفته مســافر دارند.  او ادامــه داد: این روزها در 
دوران پسا کرونا شاهد بهبود روند گردشگرى هستیم و 
ضریب اشغال هتل ها خوب است. البته با توجه به آنکه 
به مهر نزدیک مى شــویم، باید بر ســر افزایش نرخ با 

معاونت گردشگرى به توافق برسیم. به گفته حمزه زاده، 
جامعه هتلداران در نظر دارد که پیشنهاد افزایش10 تا 
40 درصدى نــرخ هتل ها را براى مهرمــاه به معاونت 
گردشگرى پیشنهاد دهد. در این میان میزان نرخى که 
افزایش خواهد یافت بعد از توافق اعالم مى شود.  رئیس 
جامعه هتلداران ایران یادآور شد: درحال حاضر عالوه بر 
هتل هاى استان هاى شمال کشور، هتل هاى استان هاى 
غربى به خصوص تبریز مملو از مســافر هستند و حتى 
براى تعطیالت پایان شهریور و هفته هاى اول مهر نیز 
رزرو شده اند. هتل هاى استان هاى خراسان رضوى نیز 

مملو از مسافر هستند و ضریب اشغال باالیى دارند.

الدن ایرانمنش
براى خوردن یــک قاچ از کیک «ماشــروم» باید 
حداقل بین 100هزار تا 6 میلیون تومان پیاده شوى. 
قیمت ها متفاوت است. بستگى به این دارد که نوع 
الکچریش باشد که تریپش باالتر است و شامل تور 
و لیدر و سفر هم مى شود و یا ارزان ترها باشند که 

دنیاى رنگى محدودترى دارند. 
«تور ماشروم» پدیده جدیدى است براى سفرهایى 
که با توهم و مخدر و خیال همراه اســت. در کوله 
پشتى این سفرها قارچ جادویى پاى ثابت بساط سفر 
است و به گفته کســانى که تجربه اش کرده اند به 
این خاطر که این نوع از مواد مخدر باید در طبیعت 
مصرف شود و حتمًا لیدر داشته باشد بنابراین، این 

تورها برگزار مى شود.
سارا یکى از کسانى اســت که این تجربه را دارد، 
وقتى از تجربیاتش مى گوید انگار در دنیاى دیگرى 
بوده، دنیایى کــه تعریفى جز توهــم، خیال و رؤیا 
ندارد: «توى دهــان یک نهنگ بــزرگ بودیم و 
جمعیتمان زیــاد بود، یک طبل بزرگ دســت من 
بود و صداهاى عجیب توى گوشمان زنگ مى زد. 
با مورچه هــا بحث مى کردیــم و دنیایمان وارونه 

شده بود!»
او وقتى کیک تولد دوســتش را خورده از هیچ چیز 
خبر نداشته اســت. حدود نیم ساعت بعد، در دنیاى 
رنگى دیگرى ِســیر مى کرده. سارا و دوستش بعد 
از خوردن این قــارچ، بدون اینکه متوجه شــوند، 
از یک تپه کوچک ســقوط کرده انــد و چند روزى 
هم در بیمارســتان بوده اند: «شانس آوردیم که در 
دره نیافتادیم واال فکر نمى کنم جان ســالم به در 
مى بردیم، این مخدر نیاز بــه لیدر و محافظ دارد و 
نمى شود تنهایى خورد اما ما قوانین گروه را رعایت 
نکرده بودیم وگرنه شاید مشکلى ایجاد نمى شد.»

مصــرف  فــراد  ا شــامل  گــروه  نیــن  قوا  
کننده اى مى شــود که باید همانجایى که هستند 

بمانند. محافظان گــروه هم چند نفرند، کســانى 
که مراقب هســتند کــه توهم خوردن قــارچ کار 

دست کسى ندهد. 
بد ماجرا اینجاســت که خیلى ها فکر مى کنند این 
ماده، فقط توهمى چند روزه ایجــاد مى کند و بعد 
فرد به حالت عادى بازمى گردد در حالى که اینطور 
نیســت. گرچه خیلى از جوان هایــى که این قارچ 
جادویى را مصرف کرده اند همیــن نظر را دارند و 
بر مخدر بودن این ماده بى باورند، اما کارشناســان 

برخالف آنها بر مخدر بودن این ماده تأکید دارند.
«ماشــروم» اما خطرناك تر از این حرف هاست؛ 
قارچى که در ســکوت تــو را به دنیــاى دیگرى 
مى برد که معلوم نیست بازگشتى در کار باشد. قارچ 
توهم زایى که این روزها همراه با گیاه خوشحالى-
«ُگل»- پاى ثابت مهمانى ها و پارتى ها شده است. 
مریم از دیگر کســانى است که یک بار «ماشروم» 

خورده اســت، اما به قول خودش فــاز خوبى از آن 
نگرفته: «توصیه مــى کنم مصــرف نکنید چون 
یک روز به دعوت دوســتانم رفتیم مهمانى و قارچ 
تعارف کردند، من هــم خوردم اما نمى دانســتم 
چــه اتفاقى قرار اســت بیافتد؛ خدا بــه روز گرگ 
بیابان این حس را نیاورد، همه چیز را عروســکى 
مى دیدم، ســرم شــدید ســنگین و بزرگ شده 
بود، آنقدر ترســیدم که هر لحظه دعــا مى کردم

 این فاز زود تمام بشود.»
مریم ایزدى، پژوهشــگر اعتیاد است. او مهمترین 
عامل مصرف «ماشــروم» را ارضــاء کردن حس 
کنجکاوى مــى داند. بــه نظر این کارشــناس، 
لــذت اینکــه از دنیاى واقعــى جدا بشــوى و به 
دنیاى خیال و توهــم کوچ کنى، بــراى خیلى ها 
موجب مى شــود که به این ماده آنقدر اعتیاد پیدا 
کنند که دیگــر گرفتار آن بشــوند. جوانان ما فکر

مى کنند چون این ماده در برخى از کشــورها آزاد 
است، مخدر و اعتیاد آور نیســت اما فرد به تدریج 
گرفتار باتالقى مى شــود که بیــرون آمدن از آن 

مشکل است.
بهاى ارزان و در دســترس بودن ایــن ماده مخدر 
باعث شده که بســیارى از جوانان انگیزه مصرف 
آن را پیدا کنند. در عین حال با گران شدن شیشه، 
این ماده مخــدر توهم زا که در بــاور عموم توهم 
زا نیســت، جایگزین شیشــه شــده و پاى ثابت 
مهمانى هاى جوانان است. شــادى کاذب و بسیار 
سریع این ماده نیز مســئله دیگرى است که انگیزه 
مصــرف را چند برابر مــى کند. این مــاده مخدر 
خطرناك معموًال به شکل کیک مصرف مى شود و 
مصرف کنندگان این ماده براى رسیدن به شادى و 
خوشحالى کاذب حتى شده یک قاچ کوچک هم از 

کیکى که قارچ در آن است مى خورند.

پاى ثابت «ماشروم» و «گُل» در م همانى ها

به صرف یک قاچ خوشحالى کاذب

شاید تصورش سخت باشد اما حشراتى مثل سوسک، مگس، کرم و 
ملخ براى برخى پولساز و ابزار یک شغل نان و آبدار هستند. «محمد 
آروین»، یکى از پرورش دهندگان حشرات است که از 10 سال پیش 
هر ماه میلیون ها سوســک، مگس، ملخ، جیرجیرك و کرم پرورش 
داده و مى فروشــد. اینکه آروین دقیقًا از این حشرات چگونه پول در

 مى آورد، موضوع گفتگویى با اوســت که در «همشهرى آنالین» 
منتشر شده است و این جوان کارآفرین طى آن به نکاتى اشاره کرده  

که مطمئنًا تا امروز به گوشتان هم نخورده.
 در حال حاضــر مزرعه سوســک، جیرجیرك، مگــس خانگى، 
مگس سرباز ســیاه، میل ورم، کرم ابریشــم و خرخاکى دارم و به 
طور متوســط روزى 20 مشــترى دارم که از نقاط مختلف کشور 
تمــاس مى گیرند و حشــره مى خواهنــد، یکــى 100 کیلو ملخ، 
یکــى 20 کیلو جیرجیــرك، یکى 10 کیلو سوســک حمــام و...

 سفارش مى دهند.
 مشــتریان من حشــرات را براى خوراك حیوانات خانگى شان 

مى خرند. مثًال ملخ را براى تغذیــه طرقه و بلبل، جیرجیرك را براى 
تغذیه بلدرچین و حشرات خشک شــده را براى آکواریوم مى برند. 
البته برخى هم براى درمان از حشرات استفاده مى کنند. مثًال برخى 
مراجعان به توصیه دکتر ســنتى هر ماه نیم کیلــو ملخى که تغذیه 
ارگانیک داشته، مى خورند یا سوســک حمام را در برخى نقاط براى 

درمان استفاده مى کنند.
 معموًال یک کیلو میلورم خشــک از 200 تا 300 هزار تومان، ملخ 
زنده 250 هزارتومان، ملخ خشــک 500 هزار تومان و جیرجیرك 
خشــک درجه یک 500 هزار تومان قیمــت دارد. مورچه ها هم به 
صورت کلونى خرید و فروش مى شــوند و یک کلونى 10 هزار تایى 
مورچه یک میلیون تومــان قیمت دارد. درآمــد پرورش دهندگان 

حرفه اى حشرات هم باالى 50 میلیون تومان در ماه است. 
 حشــراتى که در مزرعه و اصولى پرورش داده مى شوند غذایشان 
تمیز و شبیه غذاى انســان اســت. یعنى انواع غالت، صیفى جات 
مى خورند و مزرعه حشــره هیچ بار میکروبى ندارد. اگر حشرات از 

غذاى کثیف تغذیه کنند مى میرند یا حامل انگل و میکروب مى شوند، 
در این صورت وقتى به عنوان غذاى حیوانات خانگى به فروش برسند 

باعث بیمارى و مرگ حیوان مى شوند.
 معموًال پروانه، مانتیس، سوســک شــاخ دار کرگدنى را به عنوان 
حیوان خانگى خریدارى و نگهدارى مى کنند. قیمت این حشرات هم 
متفاوت است. مثًال پروانه دانه اى 30 تا 200 هزار تومان، مانتیس 10 
هزار تومان و سوسک شاخ دار کرگدنى (به اندازه قوطى کبریت) هم 
دانه اى 3 میلیون تومان خریدار دارد و اگر از این سوسک جفت نر و 
ماده را براى تکثیر و پرورش بیاورند 8 تا 15 میلیون تومان فروخته 

مى شود.
 یکى هزار تا سوســک مى خواســت و در ازایش رقم باالیى هم 
پیشنهاد کرد ولى متوجه شــدم مى خواهد هر روز چند تایشان را له 
کند، یا یکى دیگر مى  خواســت حشــره را  در مغازه اغذیه فروشى 
یکــى از آشــنایانش بریــزد. من بــه این افــراد به هیــچ وجه 

حشره نمى فروشم.

محققان توانستند پس  از ماه ها تالش دقیق ترین 
تصویر انسان عصر حجر را به دست آورند. 

در این تصویر چهره بازســازى یک انسان عصر 
حجر را مى بینید که حدود 5700 ســال پیش در 

مالزى امروزى زندگى مى کرده است.
در سال 2017 تیمى از باستان  شناسان در حفارى 
منطقه اى نوسنگى در پنانگ واقع در شمال غربى 
مالزى اســکلتى کشــف کردند که نام آن را زن 

پنانگى نهادند.
زن پنانگى یکى از 41 اســکلتى به شــمار مى آید 
که طى حفارى هاى متعدد از این منطقه کشــف 

شده است.
تاریخ گــذارى رادیوکربــن از صدف هایى که به 
اسکلت زن چسبیده بودند نشان داد که این زن در 
دوران نوســنگى یا عصر حجر جدید (یعنى حدود 
8000 تا 3300 سال قبل از میالد مسیح) زندگى 

مى کرده است.
محققان با ســى تى اســکن جمجمه این انسان 
عصر حجر و با کمک تصاویر سه بعدى از زن هاى 
مالزى امروزى تصویر تقریبى چهــره این زن را 

ترسیم کرد.
بــر اســاس تخمین هاى زده شــده از ســایش 
جمجمــه  شــکاف  دریچــه  و  دندان هــا 
احتمــاًال ایــن زن تــا 40 ســالگى زندگــى 

کرده است.
دســت هاى این زن بسته شــده بود و در کنارش 
وسایل تدفین همچون وسایل ســفالى و سنگى 
داشــت که نشــان مى دهد از طبقه باالى جامعه 

بوده است.

با پول کافى تقریباً مى توان هر کارى را انجام داد. این 
شرایطى است که دوبى دارد و اماراتى ها با سرمایه 
زیاد، پروژه هاى هیجان انگیــزى را اجرا مى کنند. 
اکنون یک پروژه جذاب دیگر به این لیست اضافه 
شده و قرار است رؤیاى قدم زدن روى جایى شبیه به 
ماه یا رزرو یک اتاق لوکس در آنجا براى گردشگران 

به واقعیت بپیوندد.
یک شــرکت معمارى کانادایى در این هفته اعالم 
کرد که قصد دارد یک ماه مصنوعى را با سرمایه 5 
میلیارد دالرى در دوبى بسازد که این سازه در واقع 
یک اســتراحتگاه لوکس و جذاب است. این پروژه 

براى کمک به بازدیدکنندگانى اســت که ارتباطى 
با «جف بزوس» یا «ایالن ماسک» ندارند یا آنقدر 
ســرمایه ندارند که بتوانند گردشــگرى فضایى را 

تجربه کنند.
منطقه اطراف سطح این اســتراحتگاه به شکل ماه 
مصنوعى که کلونى ماه نامیده مى شود، به گونه اى 
طراحى شده که احساس قرار گرفتن در سطح ماه را 
برمى انگیزد. عالوه بر این، بازدیدکنندگان مى توانند 
براى رزرو یکــى از 300 اتــاق خصوصى معروف 
به ویالهاى آســمان، اقدام کنند که این اتاق ها در 
روبناى دیسکى شکل ساختمان اصلى قرار خواهند 
گرفت. البته امکان خریــدن یکى از این ویالها نیز 

براى ثروتمندان میسر خواهد بود.
کل مراحل ساخت این ماه مصنوعى در دو بى قرار 
است در طول دو تا چهار ســال انجام شود. پس از 
تکمیل، این ســازه بیش از 224 متر ارتفاع خواهد 
داشــت و انتظار مى رود که به راحتــى حداقل 2/5 

میلیون بازدیدکننده را در خود جاى دهد.

حشره، کیلویى چند؟!

دقیق ترین تصویراز انسان عصر حجر منتشر شد پروژه شگفت انگیز 5 میلیارد دالرى در دوبى!
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درگذشت زائر اصفهانى 
زائر اصفهانى اربعین در مسیر پیاده روى نجف به کربال 
درگذشــت. بنابر اعالم روابط عمومى جمعیت هالل 
احمر استان حاج اســماعیل کالهدوزان که از خادمان 
و پیرغالمان اهل بیت (ع) شهر اصفهان بود، در هنگام 
استراحت در عمود 600 مسیر پیاده روى نجف به کربال 
دار فانى را وداع گفت. پیکر این زائر 60 ســاله در حرم 
حضرت امیرالمؤمنین (ع) تشییع و در وادى السالم نجف 

به خاك سپرده مى شود.

براى صدور گذرنامه 
مراجعه نکنید

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان گفت: به منظور جلوگیرى از ایجاد مشکل براى 
زوار اربعین همه مرزهاى زمینى شــش گانه تا اطالع 
ثانوى بسته شده است. ســرهنگ نعمت ا... طاهرپور 
افزود: با توجه به هماهنگى سیســتم اداره مهاجرت و 
گذرنامه استان اصفهان با سامانه هاى موجود در مرزها، 
امکان ادامه تمدید گذرنامه هاى منقضى شــده و چاپ 

گذرنامه هاى ویژه اربعین وجود ندارد.

کنگره اى براى شهداى محالت
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به اینکه 
هر یک از محله هاى این منطقه 100 شهید، تعداد زیادى 
آزاده و خانواده ایثارگر دارد، کنگره بزرگداشت شهداى 
محله ها براى نخســتین بار برگزار مى شــود. محمد 
صیرفى نژاد  اظهار کرد: بعضى شهرهاى کشور تنها 100 
شهید دارد، اما تنها یک منطقه در اصفهان، بالغ بر 500 

شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرده است.

زورآزمایى قوى ترین مردان
مسابقات قوى ترین مردان استان اصفهان در ورزشگاه 
تختى شهرضا برگزار شد. رییس هیئت پاورلیفتینگ و 
بدنسازى شهرستان شهرضا گفت: در این مسابقات 42 
شرکت کننده از 9 شهرستان استان به رقابت پرداختند. 
مرتضى جانقربان افزود: نفرات برتر به مسابقات کشورى 

اعزام مى شوند.

17 شهر در وضعیت زرد 
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از روز 19 
شهریور ماه 17 شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
زرد کرونا قرار گرفته است. بر این اساس شهرستان هاى 
اردستان، اصفهان، بوئین میاندشت، تیران و کرون، آران 
وبیدگل، کاشان، خور، دهاقان، سمیرم، فریدن، شهرضا، 
فالورجان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز 
در وضعیت کم خطر و زرد کرونــا قرار دارند. همچنین 
شهرستان هاى چادگان، خوانسار، فریدونشهر و نائین 

در وضعیت پرخطر و نارنجى کرونا ثبت شده است. 

پارك جاى موتور نیست
على قاسم زاده با اشــاره به تردد موتورسیکلت سواران 
در پارك هاى شــهر اظهار کرد: رفع این مشکل نیاز به 
افزایش فرهنگ عمومى و تعامل با نیروى انتظامى دارد، 
زیرا نمى توان براى هر ورودى پــارك، یک نفر مأمور 
مستقر کرد. شهردار اصفهان ادامه داد: نصب موانع باعث 
ایجاد مشکالتى براى ورود معلوالن و کالسکه نوزادان 
مى شود و اگر موانع ایجاد نشود، موتورسواران به محوطه 
پارك ها ورود پیدا مى کنند، لذا اصل بر فرهنگســازى 
است، زیرا موتورســواران باید بدانند که پارك ها جاى 

تردد موتورسیکلت نیست.

ضرورت افزایش سردخانه  ها
مدیرکل پشــتیبانى امور دام اصفهان گفت: احداث و 
افزایش سردخانه هاى مواد غذایى بویژه براى نگهداى 
اقالم خوراکى مانند گوشت و مرغ در این استان ضرورى 
است. مهدى نیلفروش افزود: اکنون در استان اصفهان 
10 ســردخانه فعال وجود دارد که در برخى از ایام سال 
تمام ظرفیت آنها پر مى شود و محلى براى ذخیره دیگر 

اقالم خوراکى بویژه گوشت و مرغ نیست.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از کاهش 40 
درصدى بارش ها در اســتان خبر داد و گفت: 95 درصد از 

مساحت استان درگیر خشک سالى است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه از ابتداى سال زراعى 
گذشــته تا امروز کاهش 40 درصدى بارش ها را داشتیم، 
گفت: این در حالى اســت که در فصل بهار امســال هیچ 
بارندگى نداشتیم. براى سال زراعى جدید نیز هواشناسى باید 
پیش بینى کند، اما به نظر نمى رسد پاییز پربارشى در راه باشد.
وى با بیان اینکه به دلیل خشکسالى هم اکنون 380 روستاى 
اســتان با تانکر آب رسانى مى شــود، گفت: فضاى سبز و 
درختان هم تحت تأثیر تنش آبى، قرارگرفته اند و شــاهد 

خزان درختان در تابســتان بودیم. درختان تنومند، به ویژه 
درختانى که در محور زاینده رود ریشــه در آب داشتند دچار 

آسیب جدى شده اند.
شیشه فروش با اعالم اینکه 16 هزار هکتار از باغات استان 
تحت تأثیر تنش آبى قرار گرفته، افزود: بر اثر شرایط کم آبى 
تقریباً 100 هزار هکتار از اراضى کشــاورزى استان کشت 
نشده اســت. وى با بیان اینکه 29 دشــت از 35 دشت در 
اســتان اصفهان تحت تأثیر فرونشست زمین است، گفت: 
دشت هاى اصفهان، برخوار و مهیار بیشترین آثار فرونشست 
را دارد و متأسفانه فرونشست در استان پهنه شهرى را نیز در 

برگرفته است. 

رییس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفــت:ورودى 
پرونده هاى قضایى اســتان اصفهان در پنج ماه نخســت 
امسال  نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش 

داشته است.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى گفت: رسیدگى 
به پرونده هاى مسن و کاهش آمار این دسته از پرونده ها در 
دستور کار دستگاه قصایى استان قرار گرفته و این موضوع 
به صورت فوق العاده توسط کارکنان این مجموعه در حال 
انجام است. او اظهار داشــت: ورودى پرونده هاى قضایى 
اســتان در پنج ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه 
سال پیش 9 درصد افزایش داشته که با توجه به تمهیدات 

و برنامه ریزى هاى انجام گرفته براى رسیدگى فوق العاده و 
خارج از نوبت پرونده هاى مسن و افزایش آمار مختومه، در 6 

ماه دوم شاهد کاهش این آمار خواهیم بود.
او گفت: قوه قضاییه در دوره تحــول و تعالى در خط مقدم 
مبارزه با فساد در هر شــکل و قامت و بدون مالحظه قرار 
گرفته و این چراغ امید در اندیشه مردم پرفروغ تر شده است و 

این نگاه عمومى مسئولیت ما را بیشتر مى کند.
مقام ارشد قضایى استان اصفهان افزود: انتظارات مردم از 
دســتگاه قضایى و مبارزه بى امان با چپاول و غارت اموال 
مردم، مفسدان، مرتکبان جرائم خشن و مخالن به نظم و 

امنیت و آسایش و آرامش مردم است.

افزایش ورودى پرونده هاى 
قضایى در اصفهان

کاهش 40 درصدى بارش ها 
در استان اصفهان

با امروز 56 روز اســت که هیچ خبرى از دختر 22 ساله 
اصفهانى که در خیابان معالى آباد شیراز ناپدید شد نیست. 
حدود دو ماه است که چشم انتظارى و درِد بالتکلیفى، به 
جان خانواده اى افتاده که نمى دانند دخترشان کجاست؟ 

چه مى کند و یا دست چه کسانى است. 
با اینکه مأموران پلیس به شــکل شبانه روزى تحقیق و 
جستجو مى کنند اما معما و راز «سما» همچنان در پرده 

مانده است و هیچ ردى از او نیست.
25 تیرماه امسال از همان ساعت هاى اولیه شب که سما 
آخرین تماس را با مادرش گرفت و گفت یک ربع دیگر 
در خانه هستم، دیگر از او خبرى نشد. تنها اثرى که از این 
دختر باقیمانده، یک پیام صوتى است که او براى دوست 
صمیمى اش فرستاده اســت و گفته بخاطر مشکلى که 
پیش آمده با او تماس بگیرد. دوست سما اما این پیام را 
سه ساعت بعد، یعنى وقتى دیگر کار از کار گذشته بوده و 
موبایل سما خاموش شده دیده است؛ پیامى که گره هاى 
بیشترى به معماى گم شدن این دختر زده و گمانه هاى 
بیشترى ایجاد کرده است، اینکه آیا او به اراده خودش به 

خانه نرفته است؟
این گمانه ها با ویدیوى چند روز پیش پدرش رد مى شود. 
پدر سما با صدایى گرفته و مغموم از حال و روز خودش 
و خانواده اش در این چند روز مى گوید و با شــرح واقعه 

اضافه مى کند: «سما خوشحال بود که چند روز دیگر باز 
قرار است با شروع دانشگاه پشت نیمکت هاى دانشگاه 
بنشیند.» او دانشجوى روانشناسى بود، نه خواستگارى 
داشته، نه دوستى و نه مشکلى که بخواهد از خانه برود. 
همه اینها رد شده است. پدر سما در شرح واقعه مى گوید: 
«سما به همراه مادر و برادرش به خانه عمه اش در شهر 
شــیراز رفته بود. روز حادثه سما براى فروش یک قطعه 
طالى کوچک به طالفروشــى واقع در خیابان شریعتى 
شیراز مى رود و آخرین ویدیو از او نشان مى دهد که وارد 
فروشگاهى مى شــود و بعد غیبش مى زند. گوشى اش 

خاموش مى شود و دیگر خبرى از او نمى شود.»
پدر در ویدیو التماس مى کند و مى گوید: «دلواپســم. 
هر روز به آگاهى مى روم. به دادســتانى مى روم. فقط 
مى گویند صبر کن. مگر گوشــى یا موتور و ماشین گم 
کرده ام که باید صبر کنم؟ هزار فکر به سرم مى زند و با 
خودم مى گویم نکند سما در چاهى افتاده یا مورد تعرض 

قرار گرفته باشد؟»
در ویدیو دیگرى، پدر، اشک مى ریزد و از مردم، پلیس، 
هنرمندان و ورزشــکاران مى خواهد که بــه او کمک 
کنند تا شــاید نام و نشــانى از دخترش بیابند. تماشاى 
ضجه هاى پدر و چشم هاى خیس او طاقت مى خواهد. 
انتظار، حســابى از ترس شــنیدن خبرى بدتر از آنچه 

انتظارش را دارد، فرتوتش کرده است.

حاال همه در جســتجوى ســما 22 ســاله انــد و پاى 
سلبریتى ها هم به این موضوع باز شده است، تا کنون سه 
نفر در این خصوص بازداشت شده اند که دو نفر به دلیل 
ارائه دالیل مثبت بى گناه و با رفع ظن آزاد شده و یک نفر 
کماکان در بازداشت به سر مى برد.در این زمینه به گفته 
مقامات انتظامى شــیراز، اقدامات پلیسى و اطالعاتى با 
نظارت مقام قضایى همچنان ادامه دارد و همه دستورات 
الزم قضایى بــه ضابطین در جهت باز شــدن گره این 

پرونده صادر شده است.
در این میان به غیــر از ارگان هاى دولتــى و انتظامى، 
مردم هم در تالشــند. عکس ســما با آن چشــم هاى 
نافذ مشــکى حاال توى قاب موبایل ها دست به دست 
مى شــود و به غیر از خانواده سما، مردم هم چشم به راه 

سما هستند.
اینکه سما کجاست؟ چه مى کند؟ پاسخش مبهم است. 
درِك رنِج مادر و پدر منتظر سخت است، فقط خودشان 
مى فهمند، معنى روزهاى چشــم انتظارى را و داستانى 
که معلوم نیست کى به پایان برســد. خانواده او چشم 
دوخته اند به ناکجا آباد، راه گلویشــان بند است. بغض 
اســت. وضعیت اهالى خانه پر از گریه هاى وقت و بى 
وقت است، چشم هایشــان پر از عکس مسافرى است 
که انتظارش را مى کشند، مسافرى که معلوم نیست کى 

به خانه برگردد.

56 روز از گم شدن دختر اصفهانى در شیراز گذشت

چشم انتظار «سما»

اصفهان در قاب سینماهایش 
نصف جهان  دفتر تخصصى سینما وابسته به سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان به 
مناسبت 21 شهریور روز ملى سینما، نشست «تاریخ 
محلى و مسئله ســینما» را در گالرى نقش قلم برگزار 

مى کند.
در این نشست قرار اســت به موضوع سینما در شکل 
محلى آن پرداخته شود و تاریخ محلى سینما و ساحت 
اجتماعى آن در اصفهان بــا حضور دکتر عبدالمهدى 
رجایى، مؤلف و پژوهشگر تاریخ محلى مورد واکاوى 
قرار بگیرد. همزمان با این نشست، نمایشگاه «اسناد 
سینمایى تاریخى اصفهان» نیز افتتاح مى شود و عالقه 

مندان مى توانند از ساعت 17 الى 20 از این نمایشگاه 
دیدن کنند. در این نمایشــگاه، 40 قطعه سند از اسناد 
هویتى سینماى اصفهان از جمله اسناد صنفى، اسناد 
مربوط به ساخت و ساز، امکانات روز سالن هاى قدیمى 
سینما، امکانات فنى اکران و... مورد بازدید عالقه مندان 
قرار مى گیرد تا دریچه اى به روى تاریخ و تفسیر محلى 

سینما در اصفهان باشد. 
گفتنى است؛ این اســناد در گالرى نقش قلم واقع در 
خیابان چهارباغ عباســى، مقابل خیابان شیخ بهایى، 
طبقه زیرین ســراى قزلباش، واحد 122در قالب یک 

نمایشگاه دایر شده است.

نگاه روز

مریم محسنى
ضعف بیمه تأمین اجتماعــى در حمایت از هزینه هاى 
درمانى باعث شده که چالش هاى زیادى براى بیماران 
ایجاد شود و آنها هنگام مراجعه به داروخانه ها با رفتارهاى 
ضد ونقیضى از جمله آزاد حساب کردن داروها روبه رو 

مى شوند.
به گفته شهروندان اصفهانى، نقش بیمه در تأمین داروها 
بسیار کمرنگ است و این موضوع به وضوح وقتى که تنها 
یک دارو شامل داروهاى آزاد حساب مى شود در برخى 
داروخانه ها مشاهده مى شود، به این معنى که اگر یک 

قلم دارو جزو بیمه نباشد برخى داروخانه ها تمامى اقالم 
دارو را به واسطه آزاد بودن یک دارو آزاد حساب مى کنند. 
این در حالى اســت که بــه گفته شــهروندان با توجه 
به اینکه ماهانــه مبلغ زیادى را بــراى بیمه مى دهند 
باید اقالم بیشــترى از داروها تحت پوشش بیمه باشد 
در حالى که اینطور نیســت. ســهم بیمه هــا در همه 
زمینه ها مشخص شده است اما متأسفانه در بخش درمان 
به درستى مدیریت نشده اســت و جاى خالى مدیریت 
و نبود فرهنگ مناســب گالیه هاى زیادى از ســوى 

شهروندان را در برداشته است.

داروهاى بیشترى باید تحت پوشش بیمه باشد

فقر متخصص در استارتاپ ها
نصف جهــان  روزنامــه «اصفهان زیبا» در شــماره 
شنبه 19 شــهریور ماه خود به مشــکالت مربوط به

 استارتاپ ها پرداخته و با عنوان جاى خالى متخصص ها 
در استارتاپ هاى فناورى اطالعات در گزارشى نوشته 
است: «این معضل درکسب وکارهاى نوپاى حوزه «آى 
تى» و «آى سى تى» محسوس است. معضل کمبود 
نیروى متخصص در بین استارتاپ هاى حوزه آى تى و 

آى سى تى اصفهان بیشتر دیده مى شود.»
این روزنامه در بخش دیگرى از گــزارش خود آورده: 
«کسب وکارهاى نوپا براى رشد و توسعه محصوالت و 
خدماتشان نیاز دارند با افراد متخصص همکارى کنند؛ 
ولى کمبود نیروى متخصص در بین اســتارتاپ هاى 

اصفهان محســوس اســت. به طورمعمــول فعاالن 
استارتاپى هم تیمى هایشان را از بین دوستان و آشنایان 
انتخاب مى کنند و گاهى استارتاپ ها به دلیل نداشتن 
تیم حرفه اى، در میانه راه با شکست نیز مواجه مى شوند. 
از ســوى دیگر کمبود نیروى متخصص مزید برعلت 
شده است. سال گذشته بود که پیمایش هاى رصدخانه 
مهاجرت ایران نشــان داد تمایل به مهاجرت در میان 
گروه هاى حرفه اى و فعاالن استارتاپ ها افزایش یافته 
و تحوالت اقتصادى سال هاى اخیر ازجمله مهمترین 
عوامل تشــدیدکننده این مهاجرت ها بوده است. حاال 
فعاالن استارتاپى اصفهان نیز از کمبود نیروى متخصص 

در بین تیم هاى استارتاپى اصفهان مى گویند.»

پیشرفت 70 درصدى دسترسى جنوبى آرامستان 
نجف آباد 

نصف جهــان  محمدرضا کتابــى، مدیر منطقه یک 
شهردارى نجف آباد گفت: در منطقه یک شهردارى 
نجف آباد عملیات اجرایى «بوستان زندگى» از «پل 
زندگى» تا «بوستان خدمت» در دو فاز در دست اجرا 
اســت که فاز یک از پل زندگى تا سرداب 80 درصد 
پیشرفت داشته است و فاز دوم نیز از سرداب تا بوستان 
خدمت به ارزش 100 میلیارد ریال در مرحله مناقصه 

قرار دارد.
وى همچنین از پیشــرفت 12 درصدى تقاطع غیر 

همسطح شهداى دانشجو خبرداد و اظهار کرد: این 
پروژه به مساحت 185 هزار متر مربع و با هزینه اى 

بالغ بر 20 میلیارد ریال در حال اجراست. 
کتابى در بخــش دیگرى از ســخنانش بــا بیان 
اینکه عملیــات اجرایى فاز یک دسترســى جنوبى 
آرامســتان جدید نجف آباد 70 درصد پیشــرفت 
داشــته اســت، تصریح کرد: این پروژه به مساحت 
25  هزار متر مربع با هزینه  اى بالغ بر 32 میلیارد ریال 

در حال اجراست.

درختان شاهین شهر شناسنامه دار مى شوند
نصف جهان  رئیس سازمان سیما، منظر و فضاى سبز 
شهردارى  شاهین شهر گفت: درختان در فضاى سبز 
شــهرى از اهمیت باالیى برخوردار هستند و در این 
زمینه طرح پالك کوبى و شناسنامه دارکردن درختان 
شهر با هدف دســتیابى به بانک اطالعات جامع از 
درختان و حفظ و گسترش فضاى سبز آغاز شده است.

کاووس حقانى افزود: این طرح براى مدیریت بهینه 
درختان به صورت مکان مند تهیه شده و قابلیت آن 

را دارد که شــهروندان در محل قرار گرفتن درختان 
با اســتفاده از تبلت یا موبایل بــه اطالعات درختان 

دسترسى داشته باشند.
وى از دیگر مزایاى شناســنامه دار شدن درختان را، 
جلوگیــرى از قطع غیرقانونــى، مدیریت آنالین بر 
درختان، مشخص کردن ســن درخت، تعداد و انواع 
گونه، شناسایى آفات و بیمارى هاى گیاهى، اطالعات 

مکانى و... عنوان کرد.

دریا قدرتى پور

17 معبر و بوستان  کاشان نامدار شد
نصف جهــان  دبیر کمیســیون نامگــذارى معابر 
شــهردارى کاشــان از 17 مورد نامگذارى و تغییر 
نام براى معابر، اماکن و بوســتان هاى شهر کاشان 

خبر داد.
محمدعلى فرجى اظهار کرد: 10 عنوان نامگذارى و 
هفت عنوان تغییر نام براى معابر و میادین شهر طى 
دو نشست اخیر کمیسیون نامگذارى معابر انجام شده 

که پس از طى مراحل قانونى ابالغ مى گردد.
وى، جلوه هاى مکتبى و اعتقادى، نمادهاى ایثار و 
شهادت و میراث ناملموس منطقه سیلک را از جمله 
محورهاى مدنظر کمیسیون براى نامگذارى یا تغییر 
نام ذکر کرد و افزود: در این فرایند، محل قرارگیرى 
و تناســب عنوان مورد نظر با نام معبر اصلى و سایر 

معابر پیرامونى مد نظر قرار گرفته است.

شهردار اصفهان گفت: اخبار مربوط به میزبانى جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان توســط خود وزارتخانه اعالم مى شود اما 
اصفهان آمادگى میزبانى را دارد و روند مذاکرات با وزارتخانه 

مثبت بوده است.

على قاسم زاده با بیان اینکه احتمال بازگشت جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان به اصفهان بسیار زیاد است، اظهار داشت:  
جزئیات، قطعیت و شیوه میزبانى بعدا اعالم مى شود ولى ما 
از میزبانى اصفهان استقبال مى کنیم و این را به وزارتخانه 

اعالم و در این باره گفت وگو کردیم.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اظهار نظــرات تعدادى از 
هنرمندان در رابطه با میزبانى اصفهان بیان کرد: هنرمندان 
همیشه نسبت به ما محبت داشتند و مبنا و منطق برخى از 
این قشــر که از میزبانى اصفهان ناراضى بودند و اینکه آیا 
اشتباهى در میزبانى ما بوده که موجب برخى برداشت ها شده 
است را نمى دانیم اما مردم اصفهان همیشه به خاطر فرهنگ 
غنى خود مهمان نواز بودند و همواره در حوزه فرهنگ اهل 

تعامل بوده ایم.

مدیر منطقه 5 شــهردارى اصفهان با 
بیان اینکه باند شرقى خیابان توحید که 
به دلیل احداث پارکینگ زیرســطحى 
مسدود شــده بود، دیروز (شنبه) زیر بار 
ترافیک رفت، گفت: باند غربى خیابان 
توحید به حالت اولیه بازگشت و با نصب 
عالئم ترافیکى، این خیابان بازگشایى 

شد.
احمــد رضایى اظهــار کــرد: احداث 
پارکینگ زیرسطحى خیابان توحید از 
جمله پروژه هاى مهم شهرى محسوب 
مى شود که در راســتاى رفع نیازهاى 
شهروندان و کاربران خیابان هاى توحید، 
نظر و بلوار ملت در دستور کار قرار گرفته 

است.
وى ادامه داد: محدوده احداث پارکینگ 
زیرسطحى خیابان توحید به دلیل وجود 
مراکز گردشــگرى، تجارى و درمانى 
متعدد، همواره مورد توجه شــهروندان 
بوده و یکى از نقاط پرتردد شهرى است 
که انتظار مى رود با احداث این پارکینگ 
بخشى از معضالت ترافیکى منطقه پنج 

شهردارى در این محل برطرف شود.

خیابان توحید 
بازگشایى شد

جشنواره فیلم کودك و نوجوان به اصفهان باز مى گردد؟

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى استان اصفهان سرقت 
خاك در شرق اصفهان را چالش آفرین دانست.

ســرهنگ علیرضا طاهرى گفت: از ابتداى ســال جارى 
تاکنون 15 فقره سرقت خاك از شرق اصفهان حین ارتکاب 
جرم شناســایى و کامیون و ادوات آنها توقیف شــده اما 

برداشت خاك در این منطقه بسیار گسترده تر است.
وى با بیان اینکه خاك شــرق اصفهان بــراى کوره هاى 
تولید گچ و آجر اطراف این کالنشــهر ســرقت مى شود، 
ابراز داشــت: برداشت ســطحى خاك و برهم زدن بافت 

خاك ســبب مى شــود با کمترین وزش بــادى، خیزش 
گردوغبار هواى شهر اصفهان و ســایر نقاط اطراف آن را

 آلوده کند.
فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعى اســتان اصفهان با 
بیان اینکه آلودگى زیســت محیطى این کوره ها سالمت 
شــهروندان را تهدید مى کند، خاطرنشان کرد: با توجه به 
مصوبات قبلى، کوره هاى گچ و آجر باید به خارج از شعاع 50 
کیلومتر شهر اصفهان انتقال یابند که این مهم نیازمند ورود 

جدى مسئوالن استان است.

کشف 15 فقره سرقت خاك از شرق اصفهان
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واردات مسافرى گوشى از عراق 
ممنوع شد

مایکروســافت خبرهاى خوبى براى کاربران کنسول 
هاى بازى سونى پلى استیشــن دارد. طبق گزارش ها، 
 (Call of Duty (CoD این شرکت متعهد شده است که
را براى چند سال دیگر فراتر از قرارداد بازاریابى موجود 

سونى با Activision روى پلى استیشن نگه دارد.
 فیل اسپنســر، مدیرعامل مایکروســافت گیمینگ به 
The Verge گفت که CoD براى ســال هاى زیادى 

روى کنسول هاى پلى استیشن سونى باقى خواهد ماند. 
اسپنسر مى گوید: «در ژانویه، توافق نامه امضاشده اى را 
به سونى ارائه کردیم تا Call of Duty را در پلى استیشن، 
با برابرى ویژگى ها و محتوا، براى حداقل چندین سال 

دیگر فراتر از قرارداد فعلى سونى تضمین کنیم.
این اولین بارى نیست که اسپنسر این حرف را مى زند، 
او تعهد مایکروسافت به حفظ CoD روى کنسول هاى 
پلى استیشن سونى را نیز در ماه ژانویه، در توییتر اعالم 
کرد.  او گفت: این هفته تماس هــاى خوبى با رهبران 
ســونى داشــتیم من قصد خود را براى احترام به همه 
توافق هاى موجود پــس از خرید اکتیویــژن بلیزارد و 
تمایلمان براى نگه داشتن Call of Duty در پلى استیشن 

تایید کردم.
مایکروسافت Activision Blizzard را در ژانویه امسال 
خریدارى کرد. Activision Blizzard ناشر CoD، یکى 

از محبوب ترین بازى هاى تاریخ است.
 Activision ســونى اخیراً ادعا کرده اســت که خرید
Blizzard توسط مایکروســافت، به شدت بر انتخاب 

مشــتریان براى خرید کنســول تأثیر خواهد گذاشت. 
مایکروسافت همچنین اســتدالل مى کند که سونى از 
رقابت با Game Pass ناراحت اســت و مى خواهد هر 
گونه رقابت بالقوه اى را براى مدل کسب وکار خود از بین 
ببرد. مایکروســافت در بیانیه اى اعالم کرد، این خرید 
Game Pass را به یکــى از جذاب ترین و متنوع ترین 

مجموعه هاى محتواى بازى در صنعت تبدیل مى کند.

شرکت تایوانى ایســوس لپ تاپ «ZenBook۱۷Fold OLED» با نمایشگر تاشو را با قیمت 3499 
دالر معرفى کرده است.

 این دستگاه نوآورانه که در نمایشگاه IFA برلین رونمایى شده یک نمایشگر 17.3 اینچى او ال اى دى 
تاشو و لمسى دارد که وسط آن لوالیى نصب شده است.

ایسوس ادعا مى کند پس از تا شدن نمایشگر، لپ تاپ به یک دستگاه جمع و جور 12.5 اینچى تبدیل 
مى شود که کوچکتر از یک ورقه کاغذ است و به راحتى در کیف فرد جاى مى گیرد.

دستگاه مذکور در ســه ماهه چهارم 2022 میالدى به طور جهانى به قیمت گزاف 3499 دالر عرضه 

مى شــود. «ِزنبوك 17 فولد او ال اى دى» در حقیقت نمایشگرى در 2 سایز براى کاربر فراهم مى کند 

که یکى از آن ها 17.3 اینچى، لمســى با کیفیت K 2.5 است که از 
وسط تا مى شود.

ایســوس ادعا مى کند لوالیى که در دســتگاه به کار رفته بسیار 
دقیق و طبق تســت ها قادر به تحمل 30 هزار چرخه باز و بسته 

شدن است.
پس از باز شدن دســتگاه، کاربر مى تواند نمایشگر را به دو بخش 

تقسیم کند که هرکدام از آن ها اپلیکیشــن هاى مختلفى را نشان 
مى دهند. به عنوان مثال در یک نمایشگر نرم افزار اکسل و در دیگرى 

گوگل کروم نمایش داده مى شود.

عالوه بر این موارد «ِزنبوك 17 فولد او ال اى دى» همراه یک کیبورد بلوتوثى عرضه مى شود و البته 
با کیبورد هاى مجازى که روى یک بخش نمایشگر ظاهر مى شود، کار مى کند.

ایسوس ادعا مى کند دستگاه مذکور را درحالت باز مى توان مانند تبلت، در حالتى که تا نیمه تا شده 
همراه کیبورد به شکل لپ تاپ و حتى به شکل یک کتاب الکترونیک استفاده کرد.

«ِزنبوك 17 فولد او ال اى دى» نخستین بار در ژانویه 2022 در نمایشگاه CES آمریکا 
رونمایى شد، اما ایسوس آن را به طور رسمى در نمایشگاه IFA برلین 

معرفى کرد.

شرکت سامسونگ مى گوید که پس از هک نرم افزارهاى متعلق به این کمپانى، 
به احتمال زیاد اطالعات برخى از کاربران گوشى هاى تلفن همراه سامسونگ در 

اختیار هک کنندگان قرار گرفته است.
هویت هکرها و اینکه آنها به دنبال جه هســتند، همچنان نامشخص است. 
سامسونگ در ایمیلى خطاب به کاربران گوشى همراهى که اطالعات آنها 
سرقت شده یا تحت تاثیر حفره امنیتى قرار گرفته، امکان دارد در اختیار هکرها 
قرار گرفته باشد، نوشت: «ما در جریان تحقیقات خود که همچنان ادامه دارد 
از این مساله اطمینان یافته ایم که اطالعات شخصى یک سرى از کاربران ما 

تحت تاثیر نفوذ امنیتى هکرها قرار گرفته است.»
سامسونگ همچنین اعالم کرد که اطالعاتى نظیر نام، اطالعات وابسته به آمار 
گیرى جمعیت، تاریخ تولد، اطالعات ثبت گوشى همراه سامسونگ متعلق به 

کاربران، به احتمال زیاد در اختیار هکرها قرار گرفته است.
این شــرکت در ادامه افزود: «اطالعات سرقت شده از هر کاربر ممکن است 
متفاوت باشد. ما در حاضر در حال اطالع رسانى به کاربران هستیم تا دست کم 

آنها در جریان اخبار آنچه اتفاق افتاده قرار دهیم.»
اگر چه اخبار این نفوذ امنیتى به تازگى انتشار یافته، اما هک شدن اطالعات 
شخصى کاربران توسط هکرها در ماه ژوئیه رخ داده و در ماه اوت تشخیص 
داده شده است. مشخص نیست تاکنون چه تعداد کاربران تحت تاثیر این نفوذ 
امنیتى قرار گرفته اند. با این حال گزارش شــده که شماره بیمه و کارت هاى 

اعتبارى کاربران در خطر نیافتاده و اطالعات آن ربوده نشده است.
سامسونگ براى رسیدگى بهتر به این قضیه یک صفحه اینترنتى «سواالت 

متداول» (FAQ) راه اندازى کرده تا کاربرانى که تحت تاثیر این هک و نفوذ 
امنیتى قرار گرفته اند بتوانند به درك بهترى از اوضاع برسند.

در این صفحه به این مساله اشاره شده که سامسونگ بالفاصله پس از اطالع 
یافتن از این نفوذ امنیتى تالش کرده است تا با تمام کاربرانى که اطالعات آنها 
مورد ســرقت قرار گرفته، از طریق ایمیل ارتباط برقرار کرده و کاربران را در 

جریان امر قرار دهد.
در پاسخ به یکى از پرسش هاى کاربران در صفحه «پرسش هاى متداول»، 
این شرکت پاسخ داده است که محصوالتى نظیر گوشى جدید «سامسونگ 
گالکسى زد فلیپ 4» (Samsung Galaxy Z Flip4) تحت تثیر این نفورد 

امنیتى قرار نگرفته اند.

سامسونگ همچنین اعالم کرده که در حال حاضر نیازى نیست که کاربران 
اقدامات خاصى انجام دهند، اما باید در ارائه و انتقال اطالعات خود از طریق 
گوشى هاى سامسونگ تا اطالع ثانوى به دلیل احتمال «فیشینگ اى میل» 

محتاطانه عمل کنند.
بد افزار «فیشــینگ» اغلب در پوشــش یک ایمیل یا پیام از یک کمپانى یا 
شرکت خدماتى به کاربران ارسال مى شوند، این ایمیل ها مى توانند قالب ها 
و شــکل هاى زیادى به خود بگیرند ولى اغلب داراى یک سرى مشخه هاى 

متمایز کننده هستند.
غلط امالیى یا آدرس اشــتباهى وب ســایت اغلب از مشخصه هاى اصلى 
ایمیل هاى ساختگى هکرها هستند. یکى دیگر از شاخصه هاى متن ایمیل هایى 
که هکرها به کاربران ارسال مى کنند، ایجاد هراس و دستپاچگى در کاربران 
از طریق پر کردن ذهن آنها با نگرانى هاى امنیتى اســت. آنها پس از ایجاد 
هراس، کاربران را متقاعد مى کنند تا آن چیزى را که آنان به دنبالش هستند در 
اختیارشان قرار دهند؛ چیزى مانند تائید دوباره حساب کاربرى اینستاگرام و از 
این طریق و با اطالع یافتن از نام کاربرى و رمز عبور که از این طریق، خواهند 

توانست به اطالعات کاربران دست پیدا کنند.
سامســونگ از طرح هاى خود به منظور پیشــگیرى از وقوع دوباره حمله یا 
حمله هاى هکرى نیز رونمایى کرده و نوشته است: «ما با متخصصان بزرگ 
در زمینه امنیت سایبرى در حال کار هستیم و هماهنگ هایى نیز با ماموران 
اجراى قانون انجام داده ایم تا از از این طریق بتوانیم از نفوذهاى امنیتى در آینده 

پیشگیرى کنیم.»

واتــس آپ در حــال کار بــر روى نظرســنجى هاى 
درون برنامــه اى، امکان ارســال پیامک بــه خودتان از 

دستگاه هاى مرتبط است.
 واتس آپ به زودى مى تواند نظرســنجى هاى 
درون برنامــه اى را براى تعــداد محدودى از 

کاربران آماده کند.
بر اساس گزارش ها، واتس آپ بازخورد کاربران از 

نظرسنجى هاى درون برنامه اى را خصوصى نگه مى دارد.
به کاربران این امکان داده مى شــود که نظرسنجى هاى 
درون برنامه اى را رد یا مســدود کننــد. طبق گزارش ها، 
واتــس آپ در حال کار بــر روى یک ویژگــى جدید چت 
نظرسنجى درون برنامه اى اســت که پلتفرم متا قصد دارد 
از آن براى دریافت بازخورد در مورد ویژگى ها، محصوالت 
و موارد جدید اســتفاده کند. واتس آپ ظاهراً درخواســتى 
براى چت امن براى کاربران ارسال مى کند و در عین حال 
درخواست بازخورد مى کند. طبق این گزارش، کاربران این 
امکان را خواهند داشــت که چنین درخواســت هایى را از 
واتس آپ رد کنند. عالوه بر این، گفته مى شود یکى دیگر از 
ویژگى هاى جدید که در حال آزمایش است که کاربران را 
قادر مى سازد تا از دستگاه هاى مرتبط براى خود پیام ارسال 
 ،WABetaInfo کنند.طبق گزارش ردیاب ویژگى واتس آپ

واتــس آپ مــى توانــد روى یــک چت نظرســنجى 
درون برنامه اى امن کار کند. انتظــار مى رود که کاربران 
بتوانند دعوت ها را براى چت نظرســنجى رد کنند و 
حتى واتس آپ را از ارسال نظرسنجى هاى آینده 

مسدود کنند.
این گزارش ادعا مى کند کــه واتس آپ از چت 
نظرســنجى فقط براى اهداف بازخورد استفاده 
مى کنــد. اطالعاتى در مــورد اینکه چه زمانى 
این ویژگى در دسترس کاربران قرار مى گیرد، در دسترس 
نیست. با این حال، انتظار مى رود در ابتدا براى تعداد بسیار 
محدودى از کاربران منتشــر شــود.واتس آپ همچنین 
مى تواند روى اجازه دادن به کاربران براى ارسال پیام بین 
دستگاه هاى مرتبط کار کند. انتظار مى رود این ویژگى در به 
روز رسانى هاى آینده در دسترس باشد. اعتقاد بر این است 
که این یک ارتقاء براى پشــتیبانى از چند دستگاه است که 
در اوایل سال جارى منتشر شــد. در حال حاضر، واتس آپ 
چت با شماره کاربر را فقط در دستگاه اصلى نشان مى دهد و 
هنگام استفاده از چندین دستگاه پشتیبانى نمى شود. با توجه 
به ویژگى ردیاب، کاربرانى که در واتس آپ براى دسکتاپ 
نسخه بتاى مخاطبین را جســتجو مى کنند، مى توانند نام 

خود را در باالى لیست مشاهده کنند. 

لپ تاپ جدید 
و گرانقیمت 
ایسوس 
معرفى شد

خبر خوب مایکروسافت 
براى کاربران پلى استیشن

5 ویژگى دوربین گوشى ها که به نظر سازندگان نباید بدانید

به زودى کاربران اندروید مى توانند از اینترنت ماهواره اى 
روى گوشى هاى خود بهره ببرند.

از زمانى کــه SpaceX و T-Mobile اعــالم کردند که 
اتصال ماهواره اى را به تلفن هاى ایاالت متحده مى آورند، 
گفتگوهاى زیادى در مورد اتصال ماهواره اى انجام شــده 
اســت. با این حال، شــما به تلفنى نیاز دارید که از اتصال 
ماهواره اى پشتیبانى کند. در حالى که آیفون ها ممکن است 
به زودى آن را دریافت کنند، گوشــى هاى اندرویدى این 

ویژگى را در سال آینده دریافت خواهند کرد.
این خبر از سوى هیروشى الکهایمر، معاون ارشد پلتفرم ها 

و اکوسیستم هاى گوگل در توییتى اعالم شد.
الکهیمر گفت: ما در حال طراحى براى ماهواره ها هستیم. 
خوشحالیم که از شرکاى خود براى فعال کردن همه اینها 
در نســخه بعدى اندروید حمایت مى کنیــم جاى تعجب 
نیست که نسخه بعدى اندروید، اندروید 14 است، که باید 
سال آینده عرضه شود، بنابراین مى توان انتظار داشت که 

در سال آینده اتصال ماهواره اى بر روى تلفن هاى هوشمند 
اندرویدى داشته باشد.

اتصاالت ماهواره اى در درجه اول در شــرایط اضطرارى 
زمانى که شــما در یک منطقه  بدون آنتن هستید به وجود 

مى آیند. 
مشتریان ایاالت متحده ممکن است تلفنى داشته باشند تا 
از اتصال ماهواره اى اسپیس ایکس و T-Mobile در سال 

آینده استفاده کنند.

تأیید ویژگى
 شایعه شده آیفون 
14 براى اندروید

واتس آپ در حال کارکردن روى ویژگى جدید استاطالعات کاربران گوشى هاى سامسونگ به سرقت رفت

در این مطلب به نکات قابل توجهى اشاره شده است که آگاهى از آن ها 
مى تواند شما را در خرید گوشى با کیفیت تر راهنمایى کند.

زمانى که سازندگان گوشى هاى هوشمند در مورد مشخصات دوربین 
گوشــى خود صحبت مى کنند، معموال تعداد مگاپیکسل بیشتر مورد 
توجه قرار مى گیرد. سایر مشخصات دوربین که برخى از آن ها مسئول 
اکثر بار هاى سنگین هستند، توجه کمى را به خود جلب مى کنند. اگرچه 
تعداد مگاپیکسل ضرورى است، اما تنها کسرى از کیفیت کلى دوربین 

گوشى هوشمند شما را تامین مى کند.

دوربین گوشى هوشمند با کیفیت چیست؟
قبل از اینکه در مورد مشخصات صحبت کنیم، باید بگوییم که کیفیت 
دوربین یک گوشــى هوشــمند به تعامل پیچیده اى از اجزاى سخت 
افزارى و نرم افزارى بستگى دارد. اگرچه مصرف کنندگان تمایل دارند 
که توسط جنبه ســخت افزارى محصوالت اغوا شوند، باید بدانند که 

بخش نرم افزارى به همان اندازه مهم است.
دوربین گوشى هاى هوشمند با بهترین سخت افزار ممکن بدون نرم 
افزار پردازش تصویر قدرتمند براى تهیه نسخه پشتیبان، تصاویر خیره 
کننده اى ارائه نمى دهد، این در حالى است که با سخت افزار متوسط اما 
نرم افزار پردازش تصویر قدرتمند مى توان با دوربین تصاویر خیره کننده 
ثبت کرد. بدون ادغام خوب هر دو جنبه، یک دوربین با کیفیت چیزى 

جز یک رویا و خیال نیست.
در ادامه برخى از مشخصات دوربین گوشى هوشمند وجود دارد که بهتر 

است هنگام خرید گوشى هوشمند بعدى خود در نظر بگیرید.

1. اندازه سنسور
حسگر تصویر یک گوشى هوشمند جزء 

دوربینى است که با استفاده از 
نورى کــه وارد دوربین 

مى شود تصاویر تولید 
مى کند. این یکى از 
حیاتى ترین اجزاى 
دوربین گوشى هاى 
هوشــمند اســت. به 

همین دلیــل اندازه آن 
مهم اســت. بدون اینکه 

خیلى فنى باشــد، هرچه 
سنسور تصویر بزرگتر باشد، 

نور بیشترى مى تواند دریافت 
کند و بنابراین کیفیت تصویرى 

که به طور بالقوه مى تواند تولید 
کند، بهتر است.

سنسور هاى گوشى هاى هوشمند 
معموال بر حســب اینچ (یا معموال 

کسرى از اینچ) اندازه گیرى مى شوند. 

تا به امروز، هیچ دوربین گوشى هوشمندى نمى تواند از سنسورى بزرگتر 
از 1 اینچ برخوردار باشد. Samsung Galaxy A۵۳ داراى اندازه سنسور 
متوسط   1.7/1 اینچ است و با سایر اجزاى با کیفیت ترکیب مى شود تا 
تصاویر خوبى تولید کند. وقتى ب تصاویر حسگر هاى 1.33/1 اینچى

 Samsung Galaxy S۲۲Ultra نگاه مى کنید، متوجه مى شــوید 
که چرا اندازه سنســور مهم اســت زیرا به طور چشمگیرى بر کیفیت 

تصاویرى که ثبت مى کنید، تاثیر مى گذارد.

2. اندازه پیکسل
اندازه پیکسل نباید با تعداد مگاپیکسل اشتباه گرفته شود، اندازه پیکسل 
تعداد پیکسل ها یا بلوك هاى کوچک نورگیر روى سطح سنسور تصویر 
دوربین است. در عکاسى، نور بسیار مهم است. این باعث مى شود اندازه 
پیکسل نیز مهم باشد. هرچه اندازه هر پیکسل بزرگتر باشد، نور بیشترى 
مى تواند جذب کند که به طور بالقوه به معناى کیفیت تصویر بهتر است.
این یک بار دیگر اهمیت اندازه سنســور را تقویت مى کند، زیرا اندازه 
سنســور تعیین مى کند که چند پیکسل روى ســطح آن قرار بگیرد و 
آن پیکســل ها چقدر مى توانند بزرگ باشند. دوربین هاى گوشى هاى 
هوشــمند با پیکســل هاى کوچک تر معموال با نویز دیجیتال مواجه 
مى شوند، مخصوصا هنگام عکس بردارى در شرایط نور کم؛ بنابراین 
دفعه بعد، به یاد داشته باشید که اندازه پیکسل بزرگتر که با میکرومتر 

(میکرو متر) اندازه گیرى مى شود، مهم است.
با این حال ســخت افزار قدرتمند جانبى و نرم افزار پردازش تصویر در 

تلفن هاى هوشــمند مدرن مى تواند باعث شــود اندازه پیکسل هاى 
کوچک تر تصاویر خیره کننده اى تولید کنند. یک مثال خوب مى تواند 

دوربین گوشى هوشمند Pro ۲ Honor باشد.

3. مگاپیکسل  
ســازندگان دوســت دارند در مورد این یکى از جنبه هــاى دوربین 
گوشــى هاى هوشــمند صحبت کنند. با این حال، تعداد مگاپیکسل 
تفاوت هاى ظریف بســیار بیشترى نســبت به آنچه اغلب مى شنویم 
دارد. اگرچه به طور مســتقیم وضوح تصاویرى را که دوربین گوشى 
هوشمند شــما مى تواند تولید کند تعیین مى کند، اما در مورد کیفیت 

تصویر اهمیت ندارد.
موضوع این است که هرچه تعداد مگاپیکسل بیشتر باشد، وضوح تصاویر 
شما بیشتر است؛ با این حال همه چیز به این سادگى نیست. مگاپیکسل 
بیشــتر مى تواند به معناى اندازه پیکســل کوچکتر باشد. تصور کنید 
یک حســگر تصویر میز ناهارخورى شماست و بشقاب هایى که روى 
آن قرار مى دهید پیکسل هستند. براى شــمارش مگاپیکسل بیشتر، 
باید تعداد بیشترى بشقاب کوچکتر (پیکســل هاى کوچکتر) را روى 
میز ناهارخورى قرار دهید. بشــقاب هاى بزرگ (پیکسل هاى با اندازه 
بزرگتر) فضاى بیشترى را اشغال مى کنند و شما مى توانید تعداد کمترى 
از آن ها را روى یک میز ناهارخورى قرار دهید. بنابراین وضوح کمترى 

دریافت مى کنید.
پیکسل هاى بزرگتر نور بیشترى را به دام مى اندازند، بنابراین عملکرد 
دوربین شما را در شرایط نور کم به طور قابل توجهى افزایش مى دهند؛ 
در حالى که رزولوشــن بزرگ ترى با پیکسل هاى کوچک تر 
دریافت مى کنید، اگر فناورى پشــتیبان گیرى از آن 
به انــدازه کافى خــوب نباشــد، مى تواند بر 
کیفیت تصویر تاثیــر منفى بگذارد. 
به همیــن دلیل اســت که 
سامســونگ بــا وجود 
اســتفاده از دوربین 108 
مگاپیکســلى در گوشى 
 Ultra S۲۲ هوشــمند
خود، از پیوند پیکسل براى 
ترکیب پیکسل هاى کوچک تر 
به پیکســل هاى بزرگ تر براى 

تصاویر بهتر استفاده مى کند.

(OIS) 4. تثبیت کننده تصویر نورى
اگر در حین حرکت عکس یا فیلم گرفته باشید، 
احتماال متوجه ظاهر تار و لرزان تصویر شده اید که 
هیچ کس نمى خواهد آن را ببیند. لرزشگیر اپتیکال 
نوید حل این مشکل است. گاهى اوقات حتى الزم نیست 
براى دریافت فیلم ها و تصاویر لــرزان یا تار حرکت کنید، 
حرکات جزئى دســت نیز مى تواند باعث آن شود. متاسفانه، 

سخت افزار OIS ارزان نیست، با این حال گرفتن فیلم ها و تصاویر ثابت 
و بدون تارى حرکت حیاتى است. برخى از تولیدکنندگان گوشى هاى 
هوشــمند از تثبیت کننده تصویر الکترونیکى (EIS) استفاده مى کنند، 
یک تالش نرم افزارى براى تکرار عملکرد هاى OIS که یک فناورى 
مبتنى بر یک جزء سخت افزارى اختصاصى ساخته شده است. هنگام 
خرید گوشى هوشمند پرچمدار بعدى خود یا یک پرچمدار واقعى، باید به 

دنبال فناورى OIS در برگه مشخصات دوربین باشید.

5. زوم اپتیکال و دیجیتال
زوم دیجیتال روى دوربین گوشى هاى هوشمند تالشى مبتنى بر نرم 
افزار براى نزدیکتر نشان دادن اجسام دور جلوى دوربین شماست. زوم 
دیجیتال، در بیشتر موارد به سادگى تصویر جلوى آن را برش مى دهد و 
صفحه گوشى شما را با قسمت برش خورده پر مى کند. این کمتر از زوم 
واقعى و بیشتر از برش است. به همین دلیل است که تصاویرى که صرفا 
از زوم دیجیتال تولید مى شوند، گاهى اوقات داراى پیکسل هستند یا 

جزئیات دقیقى ندارند.
از سوى دیگر زوم اپتیکال زمانى اتفاق مى افتد که یک گوشى هوشمند 
اجزاى لنز خود را براى تمرکز بیشتر روى یک شى تنظیم مى کند. زوم 
اپتیکال با تنظیم فاصله کانونى دوربین گوشى هوشمند، فاصله کانونى 
آن را تنظیم مى کند، این همان چیزى است که یک شى را «واقعا بزرگ 
مى کند». برخالف زوم دیجیتال، زوم اپتیکال بر کیفیت تصویر و وضوح 

تصویر حاصل تاثیر منفى نمى گذارد.
اگر گوشى هوشمندى با دوربین 20 مگاپیکسلى زوم دیجیتال 2 برابرى 
انجام دهد تا روى ناحیه مورد نظر فوکوس کند، وضوح 10 مگاپیکسل را 
در کنار ناحیه برش خورده حذف مى کند، سپس ۱OMP باقیمانده روى 
بوم کشیده مى شود تا یک عکس 20 مگاپیکسلى ایجاد شود که واقعا از 

نظر عملى 20 مگاپیکسل نیست.
قدرت بزرگنمایى عظیــم Samsung Galaxy S۲۲Ultra در درجه 
اول به لطف زوم اپتیکال 3 و 10 برابرى آن است. نیاز به زوم اپتیکال 
یکى از دالیل اصلى است که چرا اکثر گوشى هاى هوشمند با بیش از 
یک دوربین عرضه مى شوند؛ بنابراین هنگامى که مشخصات دوربین 
گوشى هوشمند بعدى خود را بررسى مى کنید، به خاطر داشته باشید که 
زوم اپتیکال 10 برابرى روى برگه مشخصات مى تواند ارزش بیشترى 

نسبت به زوم دیجیتال 100 برابرى داشته باشد.

به مشخصات کمتر محبوب توجه کنید
اغلب اوقات، مشخصات دوربینى که سازندگان گوشى هاى هوشمند بر 
روى برگه مشخصات تاکید مى کنند، در واقع چیزى نیست که کیفیت 
دوربین را تعیین مى کند. بخش عمده اى از مشــخصات چاپ شده با 
فونت هاى بزرگ تر، روایت هاى بازاریابى هســتند که براى افزایش 

فروش طراحى شده اند.
وقتى در بازار هستید تا گوشى هوشمندى را به دلیل دوربین آن بخرید، 
همواره مشخصات مهمى را در نظر بگیرید که سازندگان به اندازه کافى 

در مورد آن ها صحبت نمى کنند.
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کرد. بدون ادغام خوب هر دو جنبه، یک دوربین با کیفیت چیزى 

ک رویا و خیال نیست.
مه برخى از مشخصات دوربین گوشى هوشمند وجود دارد که بهتر 

هنگامخرید گوشى هوشمند بعدى خود در نظر بگیرید.

1. اندازه سنسور
ر تصویر یک گوشى هوشمند جزء 
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دفعه بعد، به یاد داشته باشید که اندازه پیکسل بزرگتر که با میکرومتر 

(میکرو متر) اندازه گیرى مى شود، مهم است.
با این حال ســخت افزار قدرتمند جانبى و نرم افزار پردازش تصویر در 

و ى و ى ل ر ر) ز
از آن ها را روى یک میز ناهارخورى قرار دهید. بنابراین وضوح ک

دریافت مى کنید.
پیکسل هاى بزرگتر نور بیشترى را به داممى اندازند، بنابراین ع
دوربین شما را در شرایط نور کم به طور قابل توجهىافزایش مى
در حالى که رزولوشــن بزرگ ترى با پیکسل هاى کو
دریافت مى کنید، اگر فناورى پشــتیبان گیرى
به انــدازه کافى خــوب نباشــد، مى ت
ب کیفیت تصویر تاثیــر منفى
به همیــن دلیل اســ
سامســونگ بــا

اســتفاده از دوربین
مگاپیکســلى در
S۲۲ هوشــمند

خود، از پیوند پیکسل
ترکیب پیکسل هاى کو
به پیکســل هاى بزرگ تر

تصاویر بهتر استفاده مى کند.

4. تثبیت کننده تصویر نورى
اگر در حین حرکت عکس یا فیلم گرفته
احتماال متوجه ظاهر تار و لرزان تصویر شده
هیچ کس نمى خواهد آن را ببیند. لرزشگیر اپ
نوید حل این مشکل است. گاهى اوقات حتى الزم
براى دریافت فیلم ها و تصاویر لــرزان یا تار حرکت
حرکات جزئى دســت نیز مى تواند باعث آن شود. متا

ZenBook۱۷Fold OLED
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 طبق آخرین اخبار، گمرك ایران از ممنوعیت رجیسترى 
گوشى تلفن همراه مسافرى از مبدا عراق طى روزهاى 10 

تا 31 شهریور خبر داد.
 گمرك ایران اعالم کرد: بر اساس ابالغ معاون پیشگیرى 
ستاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین بر اساس 
مصوبات کارگروه رجیسترى وزارت صمت و ابالغ معاون 
امنیتى انتظامى وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزى اربعین، 
ثبت و رجیسترى گوشى تلفن همراه مسافرین، ورودى از 
مبادى کشور عراق اعم از مرزهاى زمینى و هوایى طى بازه 

زمانى 10 تا 31 شهریور ممنوع است.
بر این اساس بر این نکته تاکید شــده است که در مبادى 
ورودى و خروجى از ثبت اطالعات گوشــى تلفن همراه 
مسافرین ورودى در سامانه هاى مربوطه در این بازه زمانى 

از کشور مزبور خوددارى شود.
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ســطوح پایین گلوکز (هیپوگلیســمى) مى توانــد باعث گیجى، 
سرگیجه و حتى کما یا مرگ شود.

کنترل سطح قند خون براى افراد مبتال به دیابت براى جلوگیرى از 
عوارض جدى که براى سالمتى دارد مهم است. نکاتى که در ادامه 

گفته شده به افراد در معرض خطر کمک مى کند.
در حالى که سطوح باالى قند خون مداوم (هیپرگلیسمى) مى تواند 
بر قلب، اعصاب، کلیه شما در یک دوره زمانى تاثیر بگذارد، سطوح 
پایین گلوکز (هیپوگلیسمى) از سوى دیگر مى تواند باعث گیجى، 

سرگیجه و حتى کما یا مرگ شود.
وقتى ســطح قند خون پایین باشد، هیپوگلیســمى نیاز به درمان 
فورى دارد. براى بسیارى از افراد، قند خون ناشتا 70 میلى گرم در 
هر دسى لیتر (میلى گرم در لیتر)، یا 3.9 میلى لیتر در لیتر (میلى مول 
در لیتر) یا پایین تر، باید هشدارى براى هیپوگلیسمى در نظر گرفته 

شود.
اگر سطح گلوکز خون شما خیلى پایین بیاید، عالئمى از گرسنگى 
شدید، احســاس اضطراب، تغییرات خلقى، مشــکل در تمرکز و 
کالفگى بروز مى کند و الزم است در این شرایط بالفاصله از طریق 
یک منبع قند ساده مانند قرص گلوکز، آب نبات سفت یا آب میوه 

میزان قند را به تعادل برسانید.
گلوکز، منبع اصلى انرژى بدن، با کمک انســولین (هورمونى که 
توسط لوزالمعده ترشح مى شود) وارد ســلول هاى بیشتر بافت ها 

مى شود. 

انسولین باعث مى شود گلوکز وارد سلول ها شود و سوخت مورد نیاز 
سلول ها را تامین کند و گلوکز اضافى در کبد و ماهیچه ها به صورت 

گلیکوژن ذخیره مى شود.

عالئم افت قندخون
به گفته کارشناسان، قرارگیرى در این موقعیت حتى براى دقایقى 
کوتاه مى تواند منجر به سردرد، سرگیجه، تشنج و حتى کما شود. 
نکاتى که در زیر گفته شده به افراد در معرض خطر کمک مى کند 

تا خود را از پیامد هاى جدى کاهش قند خون در امان نگه دارند:

گرسنگى شدید
اگر به طــور ناگهانى، احســاس کردید که به شــدت گرســنه 
هســتید بدنتان نشــان مى دهد که در حال تجربه افت قند خون

 است. 
توصیه مى شود بین 15 تا 20 گرم کربوهیدرات با هر میان وعده و 

بین 40 تا 65 گرم در هر وعده غذایى مصرف کنید.

احساس اضطراب
وقتى سطح گلوکز خیلى پایین مى آید، بدن شما هورمون هاى اپى 
نفرین (که آدرنالین نیز نامیده مى شود) و کورتیزول ترشح مى کند 
که به کبد سیگنال مى دهد تا قند بیشترى را در خون آزاد کند. این 

مى تواند منجر به اضطراب و عالئم مرتبط با آن شود.

بى ثباتى عاطفى
نوسانات خلقى که براى رفتار عادى شما معمول نیستند، از جمله 
عالئم عصبى هیپوگلیسمى هســتند و مى توانند شامل تحریک 

پذیرى، لجبازى و احساس افسردگى باشند.

مشکل در تمرکز
مغز براى انرژى به قند خون متکى است، بنابراین اگر گلوکز افت 
کند، ممکن است مغز شما به درستى کار نکند. این موضوع مى تواند 

تمرکز روى یک چیز در یک زمان را دشوار کند.

گفتار نامفهوم و ناشیانه
گفتار نامفهوم یک عالمت شایع مرتبط با سطح قند خون است که 

به زیر 40 میلى گرم در دسى لیتر مى رسد.

توصیه پزشکان
کارشناســان بهداشــتى تاکید مى کنند، براى درمان سریع افت 
قند خون حتما همیشه یک کربوهیدرات ســریع اثر با خود داشته

 باشید. 
کربوهیدرات سریع اثر مانند آب میوه یا قرص گلوکز، تا بتوانید از 
افت قند خون به سطوح خطرناك جلوگیرى کنید. در صورت تکرار 
هیپوگلیسمى، خوردن وعده هاى غذایى کم حجم مکرر در طول 

روز یک اقدام براى جلوگیرى از افت قند خون است.

عالئم خطرناك براى افت قند خون

 بر اساس نتایج یک تحقیق مشخص شد براى افراد افسرده 
بالینى تشخیص تفاوت بین احساسات منفى مانند خشم، 
احساس گناه و ناامیدى دشوار است و این مى تواند بخشى 
از علت سختى مقابله با افســردگى باشد که عمدتا افراد از 

آن خبر ندارند.
به نقل از ســایکولوژى، نتایج این تحقیق 

نشان مى دهد ممکن است براى افرادى 
که افســردگى را تجربــه مى کنند، 

مفید باشد که بیشــتر در مورد 
احساسات منفى خود صحبت 

کنند.
دکتــر امره دمیرالــپ، محقق 
ارشــد این تحقیــق، توضیح 
مى دهد: بهبــود زندگى بدون 
دانســتن اینکه آیا از جنبه اى 

از آن غمگین یا عصبانى هســتید، 
دشوار است. به  عنوان مثال تصور کنید دستگاه 

نشان دهنده سطح بنزین خودروى شما کار نکند؛ دانستن 
اینکه چه زمانى باید براى پر کردن منبع ذخیره بنزین متوقف 

شوید، چالش برانگیز خواهد بود.
وى ادامه داد: هدف ما در این تحقیق بررسى این موضوع 
بود که آیا افراد مبتال به افسردگى بالینى داراى معیارهاى 
هیجانى هستند و یا آنان احساساتى با سطح خاص مشابه 

افراد سالم را تجربه مى کنند.
از شرکت کنندگان در این مطالعه که نیمى از آنان افسردگى 
بالینى را تجربه مى کردند، خواســته شــد احساسات خود 
را در فواصــل زمانى تصادفى در یــک دوره یک هفته اى 

گزارش دهند. هر بار آنان احســاس خــود را در 11 حس 
مختلف گزارش کردند که شــامل هفت احســاس منفى 
شامل غمگینى، مشتاق بودن، خشمگین بودن، ناامیدى، 
شــرمندگى، بیزارى و گناهکارى و چهار احســاس مثبت 
خوشحال، برانگیختگى، هوشیارى و فعال 

بودن بود.
نتایــج نشــان داد براى 
افراد افســرده تشخیص 
احساسات منفى شان مشکل 
است. در مقابل براى افراد غیر 
افسرده واضح تر بود که کدام 
احساسات منفى را تجربه 

مى کنند.
بــا ایــن حال بــراى 
احساســات مثبت هر 
2 دسته شــرکت کننده 
افســرده و غیر افسرده توانستند 

این احساسات مثبت را به خوبى تشخیص دهند.
دکتر دمیرالپ گفت: نتایج نشان مى دهد تشخصى صحیح 
احساسات منفى ممکن اســت براى شما خوب باشد. شاید 
بهتر باشد از این فکر اجتناب کنید که به  طور کلى احساس 
بد یا ناخوشایندى دارید. خاص باشید. آیا خشم، شرم، گناه یا 
احساس دیگرى دارید؟ این راهکار مى تواند به شما کمک 

کند تا آن را دور بزنید و زندگى خود را بهبود بخشید.
وى اضافه کرد: یکى از اهداف کلى ما بررسى رویکردهایى 
براى تسهیل این نوع هوش هیجانى در مقیاس بزرگ در 

سطح جمعیت هاست.

شــناختن عالئــم فقر آهن 
اهمیت زیــادى دارد که 

مى تواند بــه درمان و 
پیشگیرى به  موقع 
از آن کمــک کند. 
شایع ترین عالئم 
کم خونى را در این 

مطلب بخوانید.
 کم خونى یا «آنِمى» 

به کاهش گلبول هاى 
قرمــز ســالم خــون یا 

کاهــش هموگلوبیــن گفته 
مى شــود که وظیفه اکسیژن رسانى 

بــه دســتگاه هاى مختلف بــدن را به  عهده
 دارند. 

همین کاهش گلبول قرمز و اختالل در اکسیژن رسانى به 
سلول هاى بدن، باعث بروز مشکل در اعضاى متعدد بدن و 

ظهور عالئم بسیارى مى شود.
به نوشته وبسایت دکتر عبیدى، در حال  حاضر شایع ترین 
کم خونى، کم خونى فقر آهن است. آهن مهم ترین ماده براى 
ساخت هموگلوبین است و هنگامى که جذب این ماده کافى 
نباشد یا نیاز بدن به آن به  دلیلى (مثًال باردارى یا خونریزى 
مانند خونریزى زیاد هنگام قاعدگى) افزایش یابد، بیمار دچار 

کم خونى فقر آهن خواهد شد.

عالئم فقــر آهن 
چیست؟

شــناختن عالئم فقر 
آهن اهمیت زیادى 
دارد کــه مى تواند 
و  درمــان  بــه 
پیشگیرى به  موقع 
از آن کمــک کند. 
شایع ترین عالئم کم 

خونى عبارتند از:
-رنگ پریدگى پوســت، 

لب ها و ناخن ها.
-احساس خستگى یا ضعف.

-سرگیجه، سردرد.
-تنگى نفس.

-ضربان سریع قلب.
-عدم تمرکز، خواب آلودگى و بى حوصلگى.

-ریزش مو.
-تغییرات ُخلقى (مانند بداخالقى).

-کمبود انرژى.
اگر عالئم فوق را در خودتان مشاهده کردید، حتماً به پزشک 
مراجعه کنید. کم خونى فقر آهن با یک آزمایش خون ساده 
قابل تشخیص بوده و معموًال با تجویز مکمل آهن درمان 

مى شود.

عالمت عجیب افسردگى 

زیتون یکى از اجزاى اصلى و بسیار پرخاصیت در رژیم غذایى مدیترانه اى است و مصرف آن 
فواید زیادى براى سالمتى دارد.مصرف زیتون و روغن زیتون طبیعى به سالمت قلب کمک 
کرده و از ابتال به بسیارى از سرطان ها نیز پیشگیرى مى کند.در ادامه  به برخى از فواید این 

مروارید سبز در رژیم غذایى مدیترانه اى خواهیم پرداخت:

خواص آنتى اکسیدانى
آنتى اکسیدان هاى رژیمى نشان داده اند که خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن مانند 
بیمارى قلبى و ســرطان را کاهش مى دهند. زیتون سرشار از آنتى اکسیدان 

است و فواید زیادى براى سالمتى مانند مبارزه با التهاب و کاهش رشد میکروارگانیسم، دارد.

بهبود سالمت قلب
کلسترول و فشار خون باال هر دو از عوامل خطر بیمارى قلبى هستند. اسید اولئیک، اسید چرب 

اصلى در زیتون، اثرات مفیدى در بهبود سالمت قلب دارد.

بهبود سالمت استخوان 
پوکى استخوان با کاهش توده استخوانى و کیفیت بافت استخوان مشخص مى شود که مى تواند خطر 

شکستگى را افزایش دهد. میزان پوکى استخوان در کشورهاى مدیترانه اى 
کمتر از بقیه اروپا است که برخى مصرف زیتون را عامل آن مى دانند.

پیشگیرى از سرطان
زیتون و روغن زیتون معموال بیشتر در منطقه مدیترانه مصرف مى شوند 

جایى که میزان ابتال به سرطان و سایر بیمارى هاى مزمن کمتر از 
سایر کشورهاى غربى است. بنابراین متخصصان سالمت احتمال مى دهند 

که ممکن است زیتون به کاهش خطر ابتال به سرطان نیز کمک کند.
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۵ حقیقت جالب درباره 
خواب نیمروزی

 چرت زدن برای اکثر مردم فواید 

زیادی دارد

 این افراد باید از چرت زدن 
خودداری کنند

 چرت زدن می تواند به روند بهبودی 
کمک کند

 برخی از خطرات سالمتی 
مرتبط با چرت زدن وجود دارد

 چرت بیش از حد 
طوالنی ممنوع!

.1

.2

.3

.4

.5

وقتى بیمار هستید، سلول هاى ایمنى شما پیام رسان هایى شیمیایى آزاد مى کنند تا روند
 بهبودى را تسریع کنند و این شما را خواب آلود مى کند. پس منطقى است که خوابیدن،
 حتى در طول روز، به بهبودى شما کمک کند.

خواب کوتاه وسط روز به شما کمک مى کند کمتر احساس خواب آلودگى کنید،
 ظرفیت یادگیرى خود را بهتر کنید و در به خاطر سپردن امور و کنترل احساسات نیز بهتر عمل کنید.

 اگر 30 دقیقه یا بیشتر بخوابید، بدن شما مى تواند وارد فاز عمیق مى شود و شما دچار اینرسى خواب (احساس 
خستگى شدید و خواب آلودگى پس از بیدار شدن از خواب) مى شوید که احساس بدى به شما خواهد داد.

اگر وقتى بیدار مى شوید احساس شادابى نمى کنید، در خواب شبانه مشکل دارید یا نمى توانید چرت وسط 
روز را در یک بازه زمانى کوتاه نگه دارید، این کار ممکن است مفید نباشد

 چرت زدن در بزرگساالن با مشکالتى از جمله فشار خون باال و سکته مرتبط است.چرت هاى 
طوالنى تر، مثال یک ساعت یا بیشتر، با خطر باالى دیابت، بیمارى قلبى
 و افسردگى نیز مرتبط است.

w w w . n e s f e j a h a n . n e t
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره140160302177000316 مورخه 1401/05/12 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى ابراهیم میرزائى دهقى فرزند حفیظ اله بشــماره شناسنامه 194 نجف آباد و 
شماره ملى 1092069658 در ششــدانگ یک درب باغ بر روى ششدانگ پالك 
1264 فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1172/72 
مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواســطه از مالک رســمى خانم ماه ســلطان 

کالنترى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140160302177000349 مورخه 1401/06/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مرضیه علیخانى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 9360  تهران و شماره 
ملى 0054093511 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از 
پالك 581 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 198/25 
مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم کلثوم علیخانى و 
گالب خانم صادقى و قدمعلى علیخانى و سکینه على عسگرى محرز گردیده است.
3-  برابر راى شــماره 140160302177000350 مورخــه 1401/06/02هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاى ابوالقاســم على خانى دهقى فرزند براتعلى بشــماره شناسنامه 5 
نجف آباد و شماره ملى 1091849935 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر 
روى قسمتى از پالك581   فرعى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 198/25 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم 

کلثوم علیخانى و گالب خانم صادقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140160302177000345 مورخه 1401/05/29 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمد على معصومى فرزند عبدالعلى بشماره شناسنامه 90 نجف آباد و شماره 
ملى 1092027564 در ششدانگ یکبابخانه بر روى قسمتى از ششدانگ پالك 472 
فرعى واقع در دهق    4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 137/42 مترمربع 

انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى خانم اقدس معصومى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 140160302177000297 مورخه 1401/05/04 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم رجبى فرزند قدمعلى بشــماره شناسنامه 21761 شهر رى و شماره ملى 
0490214576 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بر روى 
ششــدانگ پالك 1805   فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مســاحت 1090/17 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع الواسطه از مالک رسمى 

خانم حبیبه شریف زاده محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140160302177000296 مورخه 1401/05/04 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم پروین رجبى فرزند قدمعلى بشماره شناســنامه 16977 تهران و شماره ملى 
0030169526 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى بر روى 
ششــدانگ پالك 1805   فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مســاحت 1090/17 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع الواسطه از مالک رسمى  

خانم حبیبه شریف زاده محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – م الف: 1377314 - سرپرست  اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت –نصراله علینقیان/6/237 

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

در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140160302177000333 مورخه 1401/05/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى مهدى شفیعى علویجه فرزند حسین بشماره شناسنامه 8312  شیراز و شماره 
ملى 2300352931 در  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ قسمتى از 
ششدانگ  پالك 1506 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مســاحت 693/13 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم صاحب اکبرى علویجه 

محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140160302177000332 مورخه 1401/05/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على شفیعى فرزند حســین بشماره شناسنامه وشــماره ملى 228108778 
شیراز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ قســمتى از ششدانگ  پالك 
1506 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 693/13 
مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم صاحب اکبرى علویجه محرز گردیده است.

3- برابر راى شماره 140160302177000348 مورخه 1401/06/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم فاطمه عزیزى علویجه فرزند حاجى آقا بشــماره شناسنامه 238 نجف آباد و 
شماره ملى 1091928924 در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى 
از پالك 3269 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 
204/16 مترمربع انتقالى از مالک رسمى  آقاى منصور زمانى محرز گردیده است.

4- برابر راى شماره 140160302177000354 مورخه 1401/06/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى انوشیروان زمانى فرزند محمد على بشماره شناسنامه 118 نجف آباد و شماره 
ملى 1091865558 در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 
3269 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 210/46 
مترمربع انتقالى  مع از مالک رسمى آقاى منصور زمانى و خانم فاطمه عزیزى و آقاى 

محمد رضا زمانى محرز گردیده است.
5- برابر راى شــماره 140160302177000338 مورخــه 1401/05/23 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاى میثم اکبرى علویجه فرزند محمد بشماره شناسنامه وشماره ملى 

0011807393 تهران در ششــدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 202 فرعى واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 625/18 مترمربع انتقالى  
بصوت عادى از مالکین رسمى خانم ماه ســلطان مصرى پور و سکینه مصرى پور 
و حسین مصرى پور و شــهربانو مصرى پور و على مصرى پور و ام البنین مصرى 

پور و فاطمه مصرى پور و زهرا مصرى پور و رقیه مصرى پور محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140160302177000269 مورخه 1401/04/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى قاسم ابراهیمى فرزند هاجى آقا  بشماره شناسنامه 24 نجف آباد وشماره ملى 
1091831947 در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از  پالك 
3349 فرعى واقع در علویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 824/58 

مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین علینقیان  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 
15 روز منتشر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى 
منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – م الف: 1377869 -سرپرست  اداره ثبت اسناد 

و امالك مهردشت – نصراله علینقیان/6/239 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شــماره نامه: 3798 – تاریخ نامه:1401/05/27 - برابر راى شماره 3789 مورخ 
1401/05/27 به شــماره کالســه 0584 مالکانه آقاى/خانم رضــوان جنتى به 
شناسنامه شماره 2248 کد ملى 1141259613 صادره فرزند جمشید در 1,5 دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانى مسکونى به مساحت 34,92 متر 
مربع پالك شــماره 151 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل سند شماره 180862 مورخ 1387/04/05 دفتر خانه 73 و 

مالحظه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 3796 مورخ 1401/05/27 به شــماره کالســه 0585 مالکانه 
آقاى/خانم راضیه جنتى به شناســنامه شــماره 12790 کد ملى 1142342735 
صادره فرزند جمشید 5/1 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانى 
مسکونى به مساحت 34,92 متر مربع پالك شماره 151 فرعى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 180862 مورخ 
1387/04/05 دفتر خانه 73 و مالحظه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شاره 3344 مورخ 1401/05/09 به شماره کالسه 0276 مالکانه آقاى/
خانم محمد جنتى به شناسنامه شــماره 1130275574 کد ملى 1130275574 
صادره فرزند جمشید در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانى 
مسکونى به مساحت 34,92 متر مربع پالك شماره 151 فرعى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 180862 مورخ 
1387/04/05 دفتر خانه 73 و مالحظه نقشه ملک مالحضه و محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/06/05 – تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/06/20 – م الــف: 1367483 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/108

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 3157 – تاریــخ: 1401/05/24 - برابر راى شــماره 3159 مورخ 
1401/04/26 به شــماره کالســه 2169 مالکانه آقاى/خانم امیرعباس حسین 
بهبودى به شناسنامه شماره 1130217833 کد ملى 1130217833 صادره فرزند 
اصغر در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 242,42 متر مربع پالك 
شماره 62 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 
شهر شامل دفتر 476 صفحه 32 و 35 و مالحظه نقشــه ملک و مالحضه گردیده 

است.
برابر راى شــماره 3157 مورخ 1401/04/26 به شــماره کالســه 2167 مالکانه 
مالکیت آقاى/خانم محمد حسن حسین بهبودى به شناسنامه شماره 384 کد ملى 
1141717522 صادره فرزند اصغر در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور داراى 
اعیانى به مساحت 240,22 متر مربع پالك شــماره 62 فرعى از 114 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 7883 مورخ 

85/2/11 دفتر خانه 139 و مالحظه نقشه ملک و مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/06/05 – تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/06/20 – م الــف:1368032 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/111

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 13962970206006704 – تاریخ نامه: 1396/05/28 - برابر راى 
شماره 6199 مورخ 1396/05/28 به شماره کالسه 0379 مالکانه آقاى/خانم عزت 
مختارى اندانى به شناسنامه شــماره 3203 کدملى 1140555618 صادره فرزند 
على اکبر نسبت به 1,5 دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 127 
مترمربع پالك شــماره 231 فرعى از 105 اصلى واقع در اندان بخش 14 اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمى محمد صادقى طى 
ارائه قولنامه عادى ثبت در صفحه 464 دفتر 350 و مالحظه نقشــه ملک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6198 مورخ 1396/05/28 به شماره کالسه 0378 مالکانه آقاى/

خانم محمد صادقى به شناسنامه شماره 453 کدملى 4849118623 صادره فرزند 

رمضان نسبت به 4,5 دانگ مشــاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 127 
مترمربع پالك شــماره 231 فرعى از 105 اصلى واقع در اندان بخش 14 اصفهان 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمى محمد صادقى طى 
ارائه قولنامه عادى ثبت در صفحه 464 دفتر 350 و مالحظه نقشــه ملک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1368600 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده 6/113

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002525- تاریخ: 1401/4/20- برابر راى شــماره 
2525 مورخ 1401/04/02 به شماره کالسه 2002 مالکانه آقاى/خانم سیدحسین 
درخشان به شناسنامه شماره 298 کدملى 5558723815 صادره فرزند سید صفدر 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,40 مترمربع پالك شماره 469 فرعى از 
99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
شــماره 34460 مورخ 1390/5/2 دفترخانه 139 و دفتر 74 صفحه 46 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 
1370682 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین 

حسن زاده/6/115

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002952 - تاریخ: 1401/4/16- برابر راى شــماره 
2952 مورخ 1401/04/16 به شماره کالســه 0770 مالکانه آقاى/خانم علیرضا 
اقایى فروشانى به شناسنامه شماره 11 کدملى 1141675625 صادره فرزند نوراله 
در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 102,81 مترمربع پالك شماره 885 
فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب سند شماره 31327 مورخ 1379/2/4 دفترخانه 35 و دفتر 314 صفحه 532 

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 ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 
1368809 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین 

حسن زاده/6/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006003644 – تاریخ نامــه: 1401/05/23 - برابر 
راى شماره 3644 مورخ 1401/05/23 به شماره کالسه 0286 مالکانه آقاى/خانم 
سمیرا ماهوش محمدى به شناسنامه شماره 1130119701 کدملى 1130119701 
صادره فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 154,91 
مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شــامل ذیل صفحه 5 دفتر 356 و دفتر 283 صفحه 422 و دفتر 
283 صفحه 422 و ســند 436 مورخ 88/8/11 دفتر 388 خمینى شهر و مالحظه 

نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده است.  
برابر راى شماره 3643 مورخ 1401/05/23 به شماره کالسه 284 مالکانه آقاى/
خانم على کریمى به شناسنامه شماره 17249 کدملى 1142387216 صادره فرزند 
رمضان در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 154,91 مترمربع 
پالك شــماره 38 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شــامل ذیل صفحه 5 دفتر 356 و دفتر 283 صفحه 422 و دفتر 283 
صفحه 422 و ســند 436 مورخ 88/8/11 دفتر 388 خمینى شهر 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 
1368576 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین 

حسن زاده/6/119

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 2956 – تاریخ ارســال نامه: 1401/05/16 - برابر راى شماره 2965 
مورخ 1401/04/16 به شماره کالسه 0836 آقاى/خانم غالمرضا طاهرى خوزانى 
به شناسنامه شماره 165 کدملى 1141694883 صادره فرزند اسداهللا در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ به مســاحت 207,36 مترمربع پالك شماره 187 فرعى از 84 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 
39234 مورخ 1400/2/30 دفترخانه 322 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 2957 مورخ 1401/04/16 به شــماره کالســه 0840 آقاى/
خانم فاطمه صغرا زیارى به شناســنامه شــماره 1267 کدملــى 1141181312 
صادره فرزند محمد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ به مســاحت 207,36 
مترمربع پــالك شــماره 187 فرعى از 84 اصلــى واقع در اصفهــان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند شــماره 39234 مورخ 1400/2/30 
دفترخانــه 322 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشــناس مالحظــه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367753 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 3168 – تاریخ نامه: 1401/04/26 - برابر راى شماره 3168 مورخ 
1401/04/26 به شماره کالسه 2019 آقاى/خانم محمد رضا فالح پور به شناسنامه 
شــماره 1130286509 کدملى 1130286509 صادره فرزند حیدر در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164,20 مترمربع پالك شماره 9 فرعى 
از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر امل سند 
شماره 234419 مورخ 96/2/7 دفترخانه 73 و سند شماره 228234 مورخ 94/3/11 

دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3167 مورخ 1401/04/26 به شــماره کالسه 2018 آقاى/خانم 
مریم صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 1130429059 کدملى 1130429059 
صادره فرزند عبدالناصر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
164,20 متربع پالك شــماره 9 فرعى از 156 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 234419 مورخ 96/2/7 دفترخانه 
73 و سند شماره 228234 مورخ 94/3/11 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367553 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/123

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 2757 – تاریــخ 1401/04/09 - برابر راى شــماره 2757 مورخ 
1401/04/09 به شماره کالسه 0039 آقاى/خانم ام البنین مجاهدى به شناسنامه 
شماره 20238 کدملى 1140201921 صادره فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101,50 مترمربع پالك شماره 667 فرعى از 107 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 0836 به موجب دفتر 
108 صفحه 307 و دفتر 64 صفحه 381 و دفتر 108 صفحه 310 و مالحظه نقشه 

ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. 
برابر راى شماره 2756 مورخ 1401/04/09 به شــماره کالسه 0038 آقاى/خانم 
مهدى قاسمى به شناسنامه شماره 1130194711 کدملى 1130194711 صادره 
فرزند مرتضى در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 101,50 
مترمربع پالك شــماره 667 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 108 صفحه 307 و دفتر 64 صفحه 381 و 
دفتر 108 صفحه 310 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367794 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/125

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 0250 - تاریخ: 1401/03/19- برابر راى شماره 2913 مورخ 1401/01/20 
به شماره کالسه 0250 مالکانه آقاى/خانم مصطفى جوانمرد جوآبادى به شناسنامه 
شماره 35 کدملى 1142194371 صادره فرزند على محمد در ششدانگ یک قطعه 
زمین کشاورزى به مساحت 698,36 مترمربع پالك شماره 207 فرعى از 99 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند شماره 
345379 مورخ 12/20/ 1399دفترخانه 73 و سند شماره 48081 مورخ 1335/2/1 

دفترخانه 113 و مالحظه نقشه ملک مالحظه و محرز گردیده است.  
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367930 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/127

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مدیران نیروى پرشیا به شناســه ملى 10260612438 و به شماره ثبت 43393 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم کیانوش على آقائى به شــماره ملى 1210021552 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو 
سال خانم زهرا جدیدى به شــماره ملى 1229638180 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال آقاى حامد حاجى بنده به شماره ملى 
1229942521 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1377773)

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص مدیران نیروى پرشیا به شناسه ملى 10260612438 و به شــماره ثبت 43393 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم کیانوش على آقائى به شماره ملى 1210021552 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم زهرا جدیدى به شماره 
ملى 1229638180 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى حامد حاجى بنده به شماره ملى 1229942521 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. حسابرسى دقیق تراز سپاهان به شناسه ملى 10260191203 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم فهیمه کوچکى به شماره ملى 1292367415 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1377772)

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى رهاورد پردیس سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 13774 و 
شناسه ملى 10260347874 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شــرکت به استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله قلعه طبره ، کوچه مسجد قصر 
منشى[13] ، خیابان نشاط ، پالك 189- ، طبقه اول ، واحد 4 کدپستى 8154653549 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1378894)
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مهدى محمدنبى در خصوص زمــان حضور کى روش و 
دســتیارانش در تهران گفت: کارلوس کى روش به همراه 
دســتیارانش طى هفته آتى (دوشــنبه 21 و سه شنبه 22 
شهریورماه) وارد تهران خواهند شد. وى درباره آغاز اردوى 
تدارکاتى تیم ملــى فوتبال در ادامه اینطــور توضیح داد: 
تمرینات تیم ملى از روز چهارشنبه در کمپ تیم هاى ملى 
آغاز مى شود. سپس روز بیست و ششم شهریور ماه کاروان 
تیم ملى فوتبــال ایران جهت حضــور در اردوى اتریش، 
تهران را به مقصد این کشــور ترك مــى کند. محمدنبى 
در پایان اعالم کرد که تیم ملى طى دو دیدار تدارکاتى در 
اتریش به ترتیب با تیم هاى اروگوئه و سنگال بازى خواهند 
داشت و سپس ششــم مهرماه، اتریش را به مقصد تهران 

ترك خواهند کرد.

کى روش کى مى آید؟

01

لوسیل آخرین ورزشگاه و محل برگزارى دیدار فینال جام 
جهانى 2022 با انجام بازى میان تیم هاى الهالل عربستان 
و الزمالک مصر به صورت رسمى افتتاح شد. ورزشگاه شهر 
لوسیل در 20 کیلومترى دوحه، پایتخت قطر به شکل یک 
کاسه طالیى با ظرفیت 80 هزار تماشاگر قرار دارد. طراحى 
ورزشگاه یادآور کاسه هاى دست ســاز ظهور تمدن عرب 
است. با گذشــت زمان نماى بیرونى طالیى این ورزشگاه 
محو شده و مانند صنایع دســتى قدیمى ساخته شده از فلز 
به نظر خواهد رســید. دیدار تیم هاى الهالل و الزمالک به 
عنوان قهرمانان لیگ هاى عربســتان و مصر در مراســم 
افتتاحیه ورزشگاه شهر لوسیل با پیروزى 4 بر یک نماینده 

عربستان به پایان رسید.

افتتاح ورزشگاه فینال
 جام جهانى

05

سایت «اسپورت 24» روسیه افشا کرد على قلى زاده هافبک 
ملى پوش ایرانى شــارلروا بلژیک تابستان گذشته در رادار 
باشگاه دینامو مسکو قرار داشت. طبق گزارش این رسانه 
روسى ســتاره ایرانى در یک قدمى انتقال به دینامو مسکو 
قرار داشت که نهایت به دلیل عدم توافق مالى این انتقال به 
سرانجام نرسید. البته دینامو مسکو تنها مشترى قلى زاده در 
تابستان نبوده بلکه گزارش ها حاکى از آن است یک باشگاه 
بلژیکى هم به دنبال جذب هافبــک طراح ایرانى بود ولى 
موفق به جذبش نشد. شارلروا 
به دلیل داشتن مدیریت 
ایرانــى اش ســالیانه 
میزبــان لژیونرهــاى 
ایرانى است. ماه گذشته 
این باشگاه بلژیکى امیر 
حسین حسین 
زاده ستاره 

فصــل 
شــته  گذ
استقالل را 

جذب کرد.

دست رد قلى زاده 
به روس ها

04

سرمربى ســابق مراکش، معتقد اســت اخراج دراگان 
اســکوچیچ از تیم ملى ایران باعث تعجب بوده است. 

وحید هلیلهوژیچ که در سه ســال گذشته هدایت تیم ملى 
مراکش را برعهده داشته است، در حال حاضر روى نیمکت 
هیچ تیمى حضور ندارد و در حال استراحت است. او گفت:  
این تصمیم ها براى برکنارى مربیان عجیب و غیرقابل باور 
است. این سومین بار اســت که پیش از جام جهانى اخراج 
مى شوم، شــاید این موضوع تقصیر من نیست. به عنوان 

بازیکن هم در جام جهانى موفق نبودم.

واکنش به اخراج اسکوچیچ

02

وحدت حنانوف، احســان پنشنبه و شــرالدین بابایوف به 
تیم ملى تاجیکســتان دعوت شدند. فدراســیون فوتبال 
تاجیکستان در نامه جداگانه به باشــگاه هاى پرسپولیس 
ذوب آهن و صنعت نفت اعالم کرده کــه این بازیکنان را 
براى اردوى پیش رو نیاز دارد. این سه باشگاه نیز موافقت 
خود با این موضوع را اعالم کردند و حتى ذوب آهن زودتر 
از سایرین پنشــنبه را در اختیار تیم ملى قرار داده است. اما 
یحیى گل محمدى حنانوف را در لیست خود براى بازى نفت 
مسجدسلیمان قرار داده است. تاجیکستان در فیفادى در 

مقابل ترینیداد و توباگو قرار خواهد گرفت.

دعوت 3 تاجیک لیگ ایران
 به تیم ملى

04

05

موفق به جذبش نش
به دلیل داشتن
ایرانــى اش
میزبــان لژیو
م ایرانى است.
این باشگاه بلژ
حسی
ز
ف
گ
اس
جذ

رئیس فدراســیون فوتبال گفت: مشکل 
احتمــال محرومیت از حضــور در لیگ 
قهرمانان آسیا متوجه تمام تیم هاى ایرانى 

است .
مهدى تــاج درمورد روند صــدور مجوز 
حرفه اى براى باشــگاه هاى کشورمان 
اظهار داشت: در سال گذشــته و پس از 
اینکه کمیته صدور مجــوز ایران، مجوز 
باشــگاه هاى پرســپولیس و استقالل را 

براى حضور در لیــگ قهرمانان 
تایید کرد، کنفدراسیون فوتبال 
آسیا، مجوز این 2 باشگاه را 
باطل و آنهــا را از حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا محروم 

کرد.
وى ادامــه داد: یــاد آورى 

مى کنــم ایــن 

نگرانى تنها متوجه پرســپولیس نبوده و 
اگر نامى از این باشگاه برده شده به صورت 
مصداقى بــوده و مشــکل محرومیت از 
مسابقات، متوجه تمامى باشگاه هاى لیگ 
برتر و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 

آسیا است.
رئیس فدراســیون فوتبال خاطرنشــان 
کرد: فدراســیون فوتبال، موضوع تعلیق 
و مشــکالت مجوز ایران را به حال خود 
رها نکرده و بنــده و تیم جدید پس از 
انتخابات و استقرار در فدراسیون 
فوتبــال، بالفاصله با دپارتمان 
مجوز دهى ایران جلســه اى 
داشــته و روند پیشرفت امور و 
وضعیت موجود ایران را بررسى 

کردیم.

محرومیت از حضور در آسیا 
متوجه تمام تیم  هاست

بعــد از حضــور کارلوس کــى روش در 
تمرینات تیم ملى باید منتظر واکنش او به 
البسه بازیکنان و کادرفنى و اجرایى باشیم.

یکى از موضوعاتى که در سال هاى حضور 
کارلوس کى روش در تیــم ملى فوتبال 
ایران همــواره مورد چالش قــرار گرفته 
بود، به مساله البسه تیم ملى برمى گشت. 
کى روش قبل از جام جهانى 2014 بارها 
به البسه شرکت آل اشپورت ایراد گرفت 
و در نهایت این شــرکت کیفیت لباس ها 
را افزایش داد و با رضایت کى روش ایران 
در آن تورنمنت لباس هاى آل اشــپورت 
را پوشید. این مســاله قبل از جام جهانى 
روسیه نیز وجود داشــت و اعتراض هاى 
مکرر کارلوس کى روش ســبب شــد تا 
فدراسیون فوتبال از شرکت آدیداس بدون 
قرارداد اسپانسرى لباس بخرد و تیم ایران 

با البسه این شرکت به جام جهانى برود.

فدراســیون فوتبال در زمان سرپرســتى 
میرشاد ماجدى اما رو به البسه ایرانى آورد 
و از لباس هاى شرکت مجید استفاده کرد. 
حتى بر اســاس توافق قرار بر این شــده 
بود که تیم ملى در جــام جهانى قطر نیز 
از البسه این شــرکت ایرانى استفاده کند. 
در این خصوص مســئوالن شرکت یک 
جلســه همراه کامرانى فر دبیرکل سابق 
فدراسیون فوتبال به ســوییس رفتند و با 

فیفا نیز هماهنگ شدند.
حاال اما بــا توجه به برگشــتن کارلوس 
کى روش به ایران همه در انتظار واکنش 
او به البسه تیم ملى هســتند. کى روش 
به کیفیت لباس شــاگردانش در تیم ملى 
بسیار حساس اســت و باید دید از زمانى 
که او در تمرین و اردوى تیم ملى حضور 
پیدا مى کند چه واکنشــى به البسه ایرانى 

خواهد داشت.

در انتظار واکنش کى روش
 به البسه ملى پوشان

ســرمربى پورتو در مقابل انتقادها از ستاره 
ایرانى اش به شدت از او دفاع کرد.

مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان و 
عضو باشگاه پورتو در هفته گذشته عملکرد 
خوبى را با پورتو نداشت و در بازى حساس 
لیگ قهرمانان اروپــا مقابل اتلتیکو مادرید 
اخراج شــد تا تیمش با نتیجــه 2 بر یک 

شکست بخورد.
طارمى در دقیقه 81 بازى به دلیل تمارض و 
فریب دادن داور کارت زرد دومش را گرفت 
تا تیمش 10 نفره شود.  در آن زمان بازى با 
نتیجه تساوى بدون گل دنبال مى شد و با 
خروج طارمى بازى با نتیجه 2 بر یک به نفع 

روخى بالنکو به پایان رسید.
اخراج طارمى باعث شــد تا هواداران رقیب 
پورتو یعنى اســپورتینگ موجى از انتقادها 
را علیه ســتاره ایرانى ایجاد کنند که پیش 

از این ســابقه چنین اقدامى را علیه ستاره 
ایرانى داشتند.

سرخیو کونسیســائو ســرمربى پورتو در 
نشســت خبرى دیدار با چاوس به دفاع از 
ســتاره ایرانى اش برابــر انتقادها پرداخت 
و گفت: من همیشــه با بازیکنان صحبت 
مى کنم. با طارمــى هم دربــاره آمادگى 
جســمانى و آمادگى فنى اش صحبت مى 
کنم و به او مى گویم او یک ورزشکار فوق 
العاده اســت.وى افزود: طارمــى از لحاظ 
سرعت جزو 3 فوتبالیســت برتر پرتغال به 
شمار مى آید. وظیفه او چرخش توپ از خط 
هافبک در صدر مهاجمان ما قرار دارد. شاید 
کمپین هایــى علیــه او در فضاى مجازى 
تشکیل دادند اما ما مربى و فوتبالیست حرفه 
اى هســتیم و پول زیادى مى گیریم و باید 

انتقاد پذیر باشیم.

دفاع کونسیسائو از ستاره ایرانى پورتو

باشــگاه هاى پرســپولیس و استقالل را 
براى حضور در لیــگ قهرمانان 

تایید کرد، کنفدراسیون فوتبال 
2آسیا، مجوز این 2 باشگاه را
باطل و آنهــا را ازحضور در

لیگ قهرمانان آسیا محروم 
کرد.

وى ادامــه داد: یــاد آورى 
مى کنــم ایــن 

و مشــکالت مجوز ایران را به حال خو
رها نکرده و بنــده و تیم جدید پس
انتخابات و استقرار در فدراسیو
فوتبــال، بالفاصله با دپارتما

ایران جلســه اى دهى مجوز
داشــته و روند پیشرفت امور

وضعیت موجود ایران را بررسى
کردیم.

مهدى عبدى و حامد پاکدل نسبت به فصل قبل کار بسیار 
دشوارى براى درخشــش در ترکیب پرسپولیس در پیش 

دارند.
پرسپولیس پیش از شروع فصل قبل لیگ برتر که در نهایت 

به نایب قهرمانى سرخ ها منجر شد به دنبال خرید مهاجم 
شــش دانگ بودند اما اتفاقات چندان به کام این تیم پیش 

نرفت.
پرســپولیس فصل قبل را در خط حمله با آل کثیر، عبدى و 
پاکدل آغاز کرد که پیش از نیم فصل، عیســى آل کثیر با 
مصدومیت رباط صلیبى مواجه شــد و اضافه شدن شرزود 

تمیروف در ده بازى پایانى هم کمکى به این تیم نکرد.
سرخ ها، فصل قبل مهاجم دو رقمى از لحاظ تعداد گل هاى 
زده نداشتند. مهدى عبدى با 7 گل و حامد پاکدل با 5 گل 
زده بهترین گلزنان پرســپولیس بودند. آنها فصل پیش در 
شرایطى که رقیب خاصى در خط حمله نداشتند این عملکرد 

را ثبت کردند.
فضاى خط آتش سرخ ها در این فصل دگرگون شده و حضور 
یورگن لوکادیا و پس از آن شــیخ دیاباته اوضاع متفاوتى را 

براى یحیى گل محمدى به وجود آورده است.
حاال عبدى و پاکدل باید در فضاى شدید رقابتى براى حضور 
در ترکیب تالش کنند و باید دید در شرایط متفاوت نسبت به 

سال قبل چه عملکردى خواهند داشت .

کار سخت 2 مهاجم پرسپولیس در لیگ22

هافبک ملى پوش کشــورمان باخت تیمــش به التزیو را 
تحلیل کرد.

تیم فوتبال فاینورد در مرحله گروهــى لیگ اروپا میهمان 
التزیو بود و با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد.

علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملى کشورمان در این بازى 
ابتداى نیمه دوم براى فاینورد وارد زمین شد. ستاره ایرانى 
بعد از این باخت، گفت: مى دانستیم که بازى سختى خواهیم 
داشت اما با شروع به این شکل کار را براى خودمان سخت 
کردیم. هر حمله التزیو به یک فرصت تبدیل مى شــد و 

خودمان چیزى خلق نکردیم.
هافبک ایرانى ادامه داد: ما مى خواستیم فشار زیادى روى 
آنها وارد کنیم، اما طبق برنامه پیش نرفت. ســرعت آنها 
سریعتر بود و ما با آن مشکل داشتیم. در نهایت به خاطر نیمه 

اول بد مجازات شدیم.
جهانبخش گفت: در نیمه دوم فاینورد در نهایت مى توانست 
در حمله خطرناك شود. اگرچه ســرعت ما پایین تر بود. ما 
قوى تر از رختکن بیرون آمدیم. در زمین کمى سرعت پایین 

ترى داشتیم بنابراین در مهار توپ مشکل داشتیم.

تحلیل جهانبخش از باخت تیمش به التزیو

شاید نخستین پاس گل فصل ستاره ایرانى شباب االهلى 
که جمعه شــب تیمش را به جریان بازى برگرداند و زمینه 
ساز پیروزى شــاگردان «لئوناردو ژاردیم» در دومین بازى 
فصل لیگ برتر امارات شد، ســرآغاز بازى هاى درخشان 
ستاره سابق سرخ ها در این رقابت ها باشد و او را از لیست 
لژیونرهاى مغضوب سرمربى پرتغالى این تیم اماراتى خارج 
کند، در غیر این صورت امکان دارد کــه این بار عالوه بر 
ژاردیم یک سرمربى پرتغالى دیگر نیز تصمیم بگیرد بر روى 

نام این هافبک ملى پوش خط قرمز بکشد.
این روزهــا و پــس از برکنــارى دراگان اســکوچیچ از 
ســرمربیگرى تیم ملى ایران زنگ خطر حضور نداشــتن 
در جام جهانــى براى عده اى از ملى پوشــان مورد عالقه 
این ســرمربى کروات به صدا در آمده کــه احمدنور یکى 

از مهمترین آنهاســت. هافبک میانى کــه با خصوصیات 
منحصربه فردى که دارد به مهره بى جانشین در تیم اسکو 
تبدیل شده بود و همواره پاى ثابت اردوهاى ملى پوشان بود.

فرمانده سابق پرسپولیسى ها با آرامش خاصى که به هنگام 
مالکیت توپ دارد و به دلیل جنگندگى براى دراختیار گرفتن 
توپ از بازیکن حریف و همچنین توانایى  ویژه در ارســال 
پاس هاى بلند و عمقى و شوتزنى از راه دور و گل هاى بى 
شمارى که با شوت هاى سرکش خود وارد دروازه رقبا کرده 
همیشه براى قرار گرفتن در بین مردان ثابت تیم اسکوچیچ 
گوى سبقت را از ســایر همپســتى هاى خود مى ربود به 
طورى که سرمربى سابق تیم ملى براى بازى دادن به این 
هافبک میانى جنگجو در میانه میدان، گاهى روى نام سعید

 عزت اللهى هم خط مى کشید.
اما حاال که سرمربى کروات تیم ملى، پاییز 1401 ایران را 

ندید و یک سرمربى پرتغالى قرار است همراه با ملى پوشان 
به قطر سفر کند هیچ بعید نیست سرنوشت نوراللهى در جام 

جهانى هم دستخوش تغییر شود.
از آنجا که کارلوس کى روش برعکــس همقطار کروات 
خود به ســبک بازى عزت اللهى عالقه داشت، به احتمال 
زیاد هافبــک ایرانى وایله به جاى هافبک ایرانى شــباب 
االهلى مرد ثابت تیم کى روش خواهد شد؛ با این تفاسیر، 
این احتمال وجود دارد که اگر احمد نور در ادامه بازى هاى 
خود در امارات همچون بازى جمعه شــب ظاهر نشــود و 
نمایش دندانگیرى در میدان نداشــته باشد نه تنها با دچار 
شــدن به سرنوشــت مهدى قائدى هم تیمى سابق خود 
در شــباب االهلى، از این سرزمین شــیخ نشین دیپورت 
شــود بلکه ممکن اســت آرزوى دیدن پاییز قطر را هم

 بر بادرفته ببیند.

تهدید جایگاه احمدنوراللهى از 
جانب 2 سرمربى پرتغالى

مرضیه غفاریان

نشریه آاس ادعا کرد که فیفا قصد دارد جام جهانى باشگاه ها 
را در هفته دوم ماه فوریه سال 2023 و در آمریکا برگزار کند.

برگزارى جام جهانى باشگاه ها در سال 2023 همچنان در 
هاله اى از ابهام است. جام جهانى 2022 که از دو ماه و نیم 
دیگر در قطر شروع خواهد شد، باعث شده تا برگزارى جام 
جهانى باشگاه ها در هفته پایانى ســال 2022 امکان پذیر 
نباشد و گفته مى شود فیفا قصد دارد این بازى ها را در هفته 

دوم ماه فوریه 2023 برگزار کند.

در سال هاى اخیر، کشور امارات میزبان این بازى ها بود ولى 
طبق ادعاى آاس، امارات و چین، هر دو پیشــنهاد میزبانى 
جام جهانى باشــگاه ها را رد کرده اند و حاال فیفا قصد دارد 
این رقابت ها را در آمریکا برگزار کند. آاس نوشته است که 
تاریخ احتمالى جام جهانى باشگاه ها بین 6 تا 12 فوریه (17 
تا 23 بهمن) خواهد بود. مشکل اینجاست که نیمه نهایى 
کوپا دل رى اسپانیا در این تاریخ برگزار خواهد شد و اگر رئال 
مادرید به نیمه نهایى رسیده باشد، فدراسیون فوتبال اسپانیا 

باید بازى هاى این تیم را به تعویق بیندازد. یک هفته پس از 
این تاریخ هم بازى هاى یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
برگزار خواهد شد. رئال و قهرمان جام لیبرتادورس که یکى 
از دو تیم فالمینگو یا اتلتیکو پارانائنزه برزیل خواهد بود، به 
طور مستقیم از نیمه نهایى جام جهانى باشگاه ها کار خود را 
شروع مى کنند. رئال در این فصل شانس کسب شش گانه را 
دارد و به همین دلیل اصرار دارد که هر طور شده جام جهانى 

باشگاه ها برگزار شود.

جام جهانى باشگاه ها فوریه 2023 در آمریکا
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تقدیر الهى همانند قطره هاى باران ، براى هرکس که مقدر شده خواه اندك 
و خواه بسیار، از آسمان به زمین مى آید. پس اگر کسى مال و منال برادر خود 
را بیش از خود یابد، نباید که بر او رشک برد. زیرا مسلمان تا زمانى که آلوده 
فرومایگى نشده، به گونه اى که چون از آن یاد شود اظهار حقارت و خشوع 
کند و زبان طاعنان سفله در حق او دراز شود، همانند قمار کننده تیز چنگى 
است که چشم به راه نخستین پیروزى خود در تیرهاى قمار است ، که براى 

موال على (ع)او مالى در پى دارد و باخت هاى او را نیز جبران کند. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر  
در نظر دارد،مکانهاى زیر را به اشــخاص واجد شرایط طبق اسناد 

مربوطه واگذار نماید.
مکانهاى مزایده:

1-رستوران آزاد زیتون
2-غرفه انتشارات

موضوع مناقصه:
-ایاب و ذهاب دانشجویى

اهم شرایط :
1-داشتن جواز کسب مرتبط با فعالیت هاى مذکور

2- داشتن سابقه کار
3-محل اجرا:مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر 

4-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز کارى
5-محــل دریافت اســناد:خمینى شــهر،منظریه ،انتهاى بلوار 
دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمى واحدخمینى شهر،ساختمان کتابخانه 
مرکزى ، امور قراردادها،تلفن تماس:33660014-031 داخلى2237

بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد به 
آدرس مذکور مراجعه نمایند.

 (ضمناً هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده ومناقصه مى باشد )
*دانشــگاه در ردیا قبول هریــک یا تمامى پیشــنهادها مختار

 مى باشد

« آگهی مزایده و مناقصه » 
مرحله دوم

امور قراردادهای دانشگاه آزاد اسالمی- واحد خمینی شهرامور قراردادهای دانشگاه آزاد اسالمی- واحد خمینی شهر

  شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان اجرا و احداث سرویس بهداشتى در پارك فیروزه واقع در شهردارى منطقه چهار نجف آباد (مطابق شرایط و 
مدارك موجود در اسناد مناقصه) به شماره سیستمى 2001090286000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت بر خط) براى کلیه 
صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانى:
تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 و نوبت دوم چاپ روز یکشنبه مورخ 1401/06/20

مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1401/06/23
مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1401/07/04
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/07/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 490000000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره 1091074702 
یا شماره شبا IR 050700001000229107470002 شهردارى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکى با اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان 
آگهى مناقصه به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذارى نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل از بازگشایى 

پیشنهادات به واحد امور قرارداد هاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف اباد خیابان امام خمینى (ره)، شهردارى مرکزى کد پستى 14661 -85146تلفن: 031-42640041-3

مشخصات شهردارى: شناسه ملى: 14000277378 کد اقتصادى: 411443717316 شماره ثبت: 0900544                

       مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان اجرا واحداث سرویس بهداشتی در پارک فیروزه             

چاپ دوم

م.الف:۱۳۷۵۸۶۷

اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم: 
1-کلیه شرکت کنندگان باید حداکثر تا تاریخ مهلت دریافت اسناد نسبت به ورود به سامانه اقدام ومورد اجاره منتخب خود را به کارتابل اجاره جهت انجام مراحل بعد منتقل نمایند. در غیر 

اینصورت امکان شرکت در مزایده نخواهد بود.
2-کلیه مزایده گران الزاما" باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام نمایند.

 3- کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت و مدارك تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.
 4- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد.

 5- فقط رشته هاى اعالم شده در صفحه مورد اجاره در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و در آگهى عمومى مزایده مورد تائید مزایده گذار مى باشد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، بارگزارى مستندات مزایده گران ، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.

آگهی مزايده اجاره  نوبت دوم

 م.الف: ۱۳۷۸۴۲۱

ادارهاداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان  كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهاناصفهان

مهلت دریافت تاریخ انتشار نام مزایده
اسناد تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

واگذارى مرکز تلک آباد اردستان به مساحت تقریبى 
8501401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000445001003343000008 مترمربع

واگذارى فضاى خدماتى در مرکز برادران نجف آباد به 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000465001003343000008مساحت تقریبى 36 مترمربع

واگذارى کارگاه در مرکز فناوریهاى نوین اصفهان به 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000435001003343000008مساحت تقریبى 48 مترمربع

واگذارى مجموعه زمینهاى ورزشى در مرکز شهید 
1401/06/191401/07/061401/07/181401/07/1951010033430000455001003343000008رجائى به مساحت تقریبى 13000 مترمربع

-موضوع مزایده: مزایده  اجاره غرفه هاى مرغ و ماهى ولوازم ورزشى و مشاور امالك و سایت 
فست فود واقع در دهکده زاینده رود

ســازمان عمران زاینده رود درنظر دارد نســبت به اجاره واحدهاى تجارى خود به صورت 
یکساله  به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات 

setadiran.ir 1401/  2668  الکترونیکى دولت با شماره مزایده
به صورت الکترونیکى اقدام نماید.

زمان انتشار در سایت : 1401/06/20 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/07/02                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/07/02
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/07/12   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/07/14  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/07/21

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

مزایده و تحویل در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

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

( توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 1456 -021

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

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

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

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

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره    ۲۶۶۸  /۱۴۰۱   (شماره مرجع مزایده )

مسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

عبدالرسول امامی - شهرداری نجف آباد 


