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هشدار دادستان هشدار دادستان 
کلکل  کشور به کشور به 

مجرمانمجرمان
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مبادا قلم ها آلوده شوند

فکرى به حال خط 4 کنید
3

شتابان به سوى مرگ
3

گام هایتان را
 با «گام نو» نو کنید

آسفالت 44 هزار مترمربع از 
معابر منطقه 4 نجف آباد

احداث تقاطع غیرهمسطح 
وحدت در مبارکه

3

3

       

غذا هاى ناسالمى 
که مغز را

نابود مى کنند

نقاط بى دفاع شهر زره مى خواهد
3
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از صورتى هاى دخترانه تا قلیان هاى شاهانه

بازار داغ دود 

مصرف غذاهاى فرآورى شده باعث اختالل در عملکرد 
مغز و شناخت حافظه خواهند شد.

محققان اثرات غذاهاى فوق فرآورى شــده مانند پیتزا، 
نان سفید و شکالت را بر عملکرد شناختى افراد مسن 

بررسى کردند...

 دوسیب، نعناعى، آلبالویى، یخى،... اسامى خاصى که 
این روزها دهان به دهان مــى چرخد و حاال پاى ثابت 
دورهمى ها و مهمانى هاست. اگر تا دیروز طعم گس و 
تلخ قلیان تنها در دهــان پیرمردها بود و به تنباکوهاى 

هکان ختم مى شد حاال قلیان ها طعمدار شده اند. 
ســرجمع اگر بخواهى یک قلیان «رو» کنى بین 500 
تا 600 تومان بیشتر هزینه ندارد اما وقتى این قلیان ها 
در انحصار قهوه خانه هــا و کافه هاى مدرن درمى آید 
قیمت ها نیز گزاف مى شود. شاید همین باعث شده که 
مصرف کنندگان ترجیح بدهند قلیان شخصى خود را 
داشته باشند و به اندازه هر یک از اعضاى یک خانواده 
یک قلیان هم وجود دارد. قلیان هایى که حاال با شکل و 
شمایل هاى مختلف عرضه مى شوند؛ از صورتى هاى 
دخترانه گرفته تا قلیان هاى مرتفع شاهانه که بسته به 

مخاطبانشان فرق مى کند. ...

پاییز امسال رنگ پریده تر است
خزان کم بارش و گرم تر از همیشه

2

ساماندهى حاشیه شهر نیازمند هم افزایى همه دستگاه هاست

شروع کار ملى پوش ایران 
با پیراهن تیم اسپانیایى

فوتسالیست ایرانى پالما اسپانیا در تمرینات این تیم حضور پیدا کرده 
است.حســین طیبى پس از اینکه تصمیم به جدایى از بنفیکا پرتغال 
گرفت و قرارداد دو ساله اى با پالما اسپانیا امضاء کرد، مدتى در ایران 

حضور داشت و پس از استراحت کوتاه مدت ...
8

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آگهى مزایده  عمومى 
امالك  1401/5 

(نوبت دوم)
 شرکت عمران 
و مسکن اصفهان

سال زراعى جدید نیازمند تمهیدات ویژه است
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به کسرى سد زاینده رود:

3
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تالش على کریمىتالش على کریمى
 براى بازگشت

دولت و مجلس محکوم به موفقیت هستند لوازم جانبى گوشى هاى هوشمند که ارزش خرید دارندجهان نما تکرار حادثه نشت مازوت در اصفهان تکنولوژى 8 یادآورى مهم براى سالمتىاستان سالمت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید دعوت به عمل 
مى آید تا در جلسه مجمع عمومى سالیانه نوبت دوم این شرکت در تاریخ 1401/06/17 راس ساعت 
15 بعدازظهر روز پنج شنبه به نشانى: اصفهان،بلوار شفق ، مجتمع ادارى شرکت سهامى ذوب آهن 

اصفهان ، سالن اجتماعات تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه به شرح ذیل است:

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد منتهى به 1400/12/29
2-استماع گزارش حسابرس و  بازرس قانونى شرکت 

3-بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به سال 1400/12/29 
4- انتخاب اعضاى هیئت مدیره اصلى و على البدل 

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونى شرکت 
6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

7- سایر مواردى که صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.
هیئت مدیره مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه 
مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید (سهامى خاص)

  به شماره ثبت11893 (نوبت دوم)

مزایده گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مزایده: فروش زمین مسکونى اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان واقع در روستاى رباط ابوالقاسم 

شهرستان گلپایگان

 اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

آگهى مزایده عمومى شماره هاى 2و1/م/1401 
نوبت دومنوبت دوم

شماره 
مزایده

پالك 
نشانىثبتى

متراژ
توضیحاتقیمت پایه (ریال)کاربرى

اعیانعرصه

روستاى رباط ابوالقاسم 145/129/م/1401
شماره مجوز 13/1400/25582 9,427,800,000مسکونى 1654شهرستان گلپایگان

مورخ 1400/9/22طرح هادى

روستاى رباط ابوالقاسم 245/163/م/1401
شماره مجوز 13/1400/26219 8,804,700,000مسکونى1467,45شهرستان گلپایگان

مورخ 1400/9/28 طرح هادى 

مهلت دریافت اسناد : از روز چهارشنبه1401/06/02  لغایت روز  دوشنبه  مورخ  1401/06/07
مهلت بازدید : از روز چهارشنبه 1401/06/02 لغایت روز  شنبه  مورخ  1401/06/19 به جز روزهاى تعطیل

محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى پاکت ها
 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و الزم 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را 

جهت شرکت مزایده محقق سازند. 
مزایده گران محترم مى توانند جهت اخذ راهنمایى هاى الزم در خصوص نحوه ثبت نام در ســامانه ســتاد تدارکات 

الکترونیکى دولت با شماره تلفن 1456 تماس حاصل نمایند.
آگهى مزایده در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت هاى مزایده : روزشنبه 1401/06/19 تاساعت 13
تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10صبح روز یکشنبه 1401/06/20 

شرایط فروش  : پرداخت کلیه هزینه هاي مورد مزایده از قبیل اخذ مفاصاحساب هاي الزم جهت انتقال رسمى مورد معامله 
و پرداخت هزینه ثبت سند در دفاتر رسمی اسناد (اعم ازحق الثبت و حق التحریر( و پرداخت کلیه مالیات هاي ناشى از نقل 

و انتقال تمامًا  بر عهده خریدار  می باشد . سایر شرایط فروش در اسناد مزایده درج شده است.
محل تحویل پاکت هاى مزایده : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر به نشانى اصفهان خیابان چهارباغ 
باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل 

و رسید دریافت شود.
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : متقاضى مکلف اســت فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر با مهلت 
اعتبار حداقل3 ماهه به میــزان 10درصد قیمت پایه و به تفکیک هر کدام از امالك مورد تقاضا به حســاب شــماره 
IR 090100004061013207670192 کدشناسه  968108561114001943974700700000  نزد بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران  به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان را همراه اسناد درخواست شده ارائه نماید. ضمنا به 
پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر و چک تضمین شده و 
چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .  

 (( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .))
آدرس اداره کل ثبت اســناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارســتان

 شریعتی-اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان    
 تلفن: (1113)7-36611074- 36650738                                   دورنگار: 36644631

م.الف: 1369668
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حفظ محیط زیست، حرکت به سمت صنعت سبز و ارتقاى استاندارد هاى محیط 
زیستى در تولیدات، همواره یکى از اصلى ترین گزاره هاى تصمیم گیرى مجموعه 

بزرگ صنعتى _معدنى هلدینگ «میدکو» بوده است.
این شرکت با خط مشى زیســت محیطى و تعهد مدیریت عالى مبنى بر حفظ و 
صیانت از محیط زیست، طى صرف هزینه هاى بســیار اقدام به تعریف و اجراى 
پروژه هاى زیســت محیطى در قالب طرح هاى بازسازى، بهسازى و نوسازى در 

بخش هاى پساب، پسماند و انرژى کرده است. 
به روز بودن تکنولو ژى و مدنظر قراردادن شــاخص هاى جهانى و ســازگارى با 
محیط زیست و حفظ ایمنى و بهداشت، موضوعاتى است که همواره در شناسایى، 
ارزیابى تکنولوژى ها و اســتراتژى هاى میدکو مورد تأکید قرار گرفته و به منظور 
سیاســتگذارى و تعیین راهبردهاى زیســت محیطى، کمیته محیط زیست در 

هلدینگ با عضویت مدیران ارشد تشکیل شده است.
در این شرکت هر طرح از ابتدا داراى گزارش( EIA ارزیابى زیست محیطى) بوده 
و در تمام قراردادها کلیه پارامترها از جمله آب، هوا، خاك، صدا و مصارف انرژى، 
توسط سازندگان و طراحان مشخص است، لذا تمام تجهیزات حفظ کننده محیط 
زیست در طرح ها گنجانیده شــده و در هزینه ها منظور مى شود. نمونه بارز این 
فعالیت ها را در انتخاب تکنولوژى تولید مس به روش بیولیچینگ که سبزترین 

روش تولید کاتد مس در دنیا به شــمار مى رود و ثبت اختراع آن متعلق به میدکو 
است، مى توان عنوان کرد.

میدکو براى اولین بار در دنیا با انتخاب باالترین تکنولوژى ها در سطح جهانى و 
جدیدترین تکنولوژى کانادایى به نام «بیولیچینگ» براى استفاده از گازها،  آبها 
و پســماندها و مصرف انرژى و کاهش قیمت حمل و نقل در واحد ذوب صنعت 

مس بهره برده است.
مباحث مربوط به محیط زیست اصوًال در محل اجراى طرح ها و پروژه هاى میدکو 
موضوعیت مى یابد و این مهم با توجه به طراحى هاى اولیه و تطبیق شــرایط با 
استانداردهاى زیست محیطى در مرحله انتخاب تکنولوژى مورد توجه قرار مى 
گیرد که مصداق بارز آن در اســتفاده از تکنولوژى خنک ســازى کک به روش 
خشک« CDQ» (که عالوه بر جلوگیرى از انتشار آالینده ها، انرژى حاصل از 
خنک سازى کک را تبدیل به برق مى کند)، استفاده از توربواکسپندر براى تولید 

برق ناشى از کاهش فشار گاز و تکنولوژى هاى مشابه را مى توان نام برد. 
میدکو از ســال 1390 در ســاختار داخلى طى یک برنامه مدون با هدف بهبود 
فرایندها و محصوالت شرکت، اقدام به طرح ریزى و استقرار استانداردهایى کرده 
که در سال 95 موفق به اخذ گواهینامه هاى آخرین ویرایش استاندارد ایزو 14001 

در حیطه حفاظت محیط زیست شده است.

حفظ محیط  زیست 
مهمترین معیار توسعه پایدار «میدکو» 

ش

فوتسالیس
است.حس
گرفت و ق
حضور داش

7

ب
 دوسیب، نع
اینروزها د
دورهمى ها
تلخ قلیان تن
م هکان ختم
ســرجمع اگ
تا 600 توما
در انحصار ق
قیمت ها نیز
مصرف کنند
داشته باشند
یک قلیان ه
شمایل هاى
دخترانه گرف
مخاطبانشان

رد

زا، 
ن 

ویژه است
3



0202جهان نماجهان نما 4397شنبه  5 شهریور  ماه   1401 سال نوزدهم

هشدار دادستان کل کشور
به مجرمان

دولت و مجلس
محکوم به موفقیت هستند

خبرخوان
پلى بک جرم نیست

  ایران آرت | وزیر ارشاد حرف هاى معاون 
هنرى خود مبنى بر اینکه لب خوانى خوانندگان 
جرم است را تصحیح کرد. اسماعیلى گفت: «این 
حق مخاطبان است که مى خواهند یک اثر هنرى 
را به صورت زنده مشاهده کنند. صحبتى هم که 
معاون هنرى ارشــاد درباره این موضوع کردند 
درباره حق و حقوق مخاطب بــود و حاال کلمه 
جرم براى این بحث ثقیل اســت. من مخالف 
استفاده از کلمات با بار منفى بسیار زیاد براى این 

مسائل هستم.»  

فانتزى عمل معکوس!
مجید خسروانجم، کاریکاتوریست    مهر |
آیتم هاى تلویزیونى آشــنایى با «احکام» که از 
شبکه 3 سیما پخش مى شود درباره آیتم  استفاده 
از دست مرد براى کاشت ناخن و الك که چندى 
پیش حاشیه ساز شــده بود، گفت: من در تمام 
آیتم هاى رئال موشن براى تمام کارها از دست 
خودم استفاده کردم و مى کنم. از فانتزى عمل 
معکوس هم بارها استفاده کرده ایم. من با همین 
دست به عنوان عروس مهریه گرفته ام و از لوازم 
آرایش زنانه هم استفاده کردم. اتفاقًا آستین هم 
نپوشیدم که موهاى دست مردانه ام معلوم بشود 
و این فانتزى معلوم باشــد. در همان آیتم هم 
ســیاق طنز ماجرا همین بود. منتها جهت دهى 
اینکه چه چیزى خنده دار اســت و به چه چیزى 

باید حمله کرد را رسانه ها مى دهند.

«برادران لیال»
به اسکار مى رود؟

  روزنامه همشهرى |در شرایطى که 
هیئت انتخاب نماینده ایران براى اسکار بدون 
اعالم رســمى به آکادمى اسکار معرفى شده اند 
و نزدیک به 40 روز براى معرفى نماینده ایران 
باقى  مانده، خبرگزارى «ایرنا» پنج فیلم را داراى 
بیشترین شانس معرفى به اسکار 2023 دانست: 
«برادران لیال»، «موقعیــت مهدى»، «جنگ 
جهانى سوم»، «شب داخلى دیوار» و «بى رؤیا». 
با توجه به اینکه «برادران لیال» و «شب داخلى 
دیوار»، پروانه نمایش ندارند، بعید به نظر مى رسد 
این دو فیلم بختى براى حضور در اسکار داشته 
باشند و مشخص نیســت خبرگزارى دولت بر 
چه اساسى نامشان را در فهرست گزینه ها قرار 

داده است. 

گاف یا فرافکنى؟ 
  روزنامه خراسان |در میان انتقاد هاى 
گسترده کارشناســان از نبود عدالت آموزشى در 
کشور، که سال هاست خودش را در نتایج کنکور 
سراسرى نشــان مى دهد، حاال وزیر آموزش و 
پرورش اظهارنظرى کرده که اگر گاف و اشتباه 
باشد، جبران پذیر اســت، اما اگر یک باور و نگاه 
قطعى باشد، احتماًال نگران کننده است. یوسف 
نورى مدعى شــد در کنکور سراســرى امسال، 
77/5 درصــد رتبه هاى یک تا 10 رشــته هاى 
علوم انســانى، علوم تجربــى و ریاضى فنى و 
رتبه هاى یک تا 5 گروه هاى آموزشى هنر و زبان 
خارجى، مربوط به مدارس دولتى بوده است... این 
اظهارنظر وزیر آموزش و پــرورش، یک گاف و 
البته شاید هم نوعى فرافکنى بوده است تا پاسخى 
به انتقاد هاى گسترده از نبود عدالت آموزشى در 

کشور باشد. 

15 درصد سالمندان
«تنها» هستند

  ایسنا |حســین نحوى نژاد، متخصص 
حوزه سالمندى با اشاره به اینکه حدود 15 درصد 
سالمندان تنها هستند و کســى را ندارند که از 
آنها مراقبت کنند، گفت: باید شرایطى در نظام 
بیمه اى فراهم شود که افراد در دوران جوانى حق 
بیمه  پرداخت کنند تا مراقبت از آنها براى دوره 

سالمندیشان تضمین شود.

آمار عجیب
  ایرنا |نماینده ولى فقیه در خراســان رضوى 
گفت: یکى از مسئوالن امنیتى استان گزارش داد 
از هفتم فروردین تا هفتم اردیبهشت ماه امسال در 
فضاى مجازى و رسانه اى کشور، 33 هزار پست و 
پیام و تیتر روزنامه علیه بنده در داخل و خارج کشور 
منتشر شده است. آیت ا... ســیداحمد علم الهدى 
گفت: روزى هــزار و 100 حمله بــه بنده صورت 
گرفته اســت و در این گزارش اضافه کرده اند که 
عامل این حمالت هزار نفر هســتند که در داخل و 

خارج شناسایى شده اند.

نگذارید خرش از ُپل بگذرد 
  روزنامه کیهان|تیم هســته اى کشورمان 
با هوشــمندى و اقتدار منافع ملى ایران اسالمى را 
پى مى گیرند و چنان که پاســخ آمریکا تأمین کننده 
نظرات و خواسته قانونى کشورمان نباشد به آن تن 
نخواهند داد و بى تردید و برخالف قبلى ها به آمریکا 

اجازه نمى دهند خرش از ُپل بگذرد و به ما بخندد!

کرمان نصف شد
  دیده بان ایران |نماینده مــردم جیرفت در 
مجلس شوراى اســالمى از تأیید مصوبه تشکیل 
اســتان کرمان جنوبى خبر داد. ذبیــح ا... اعظمى 
ساردویى با بیان اینکه دولت در جلسه اى در تیرماه 
بر دولت روى تشــکیل استان کرمان جنوبى بحث 
کرده و آن را مصــوب کرده اســت، گفت: رئیس 
جمهور نیز در ســفر اســتانى خود بــه جیرفت، از 
تشکیل اســتان کرمان جنوبى خبر داد. وى اضافه 
کرد: نماینــدگان منتظر الیحه دولت هســتند تا 
به محض دریافت در اســرع وقت آن را بررسى و 

تصویب کنند.

بى خیال صیانت شوید 
  روزنامه شرق | [خطاب به ابراهیم رئیسى] 
حکمرانى در دوران زندگى پلتفرمى کامًال با گذشته 
متفاوت است. صد تا سازمان بازرسى نمى توانست 
یک روز اطالعات این فضــا را برایتان منتقل کند. 
20 درصد دروغ و شایعات و غرض ورزى را نادیده 
بگیرید و از نگاه مثبت براى ســاختن جامعه اى که 
مردم از آن احســاس رضایت کنند، بهــره ببرید. 
بى خیال صیانت شوید. سرعت اینترنت را باال ببرید. 
از سن دبستان تا پیرمردها داراى یک نیاز مشترك 
هستند و آن بهره بردارى از اینترنت پرسرعت است. 
به خدا اینها کارهاى کوچکى نیست. امید و نشاط 

به جامعه مى دهد.

افزایش یارانه هاى نقدى؟ 
  خبرآنالین |مســعود میرکاظمــى، رئیــس 
سازمان برنامه و بودجه در خصوص جزئیات الیحه 
اصالحیه قانون بودجه ســال 1401، اظهار کرد: 
الیحه اصالح قانون بودجه 1401 مربوط به همان 
چند موردى بود که ارسال شده است و هنوز موضوع 
جدیدى اضافه نشده اســت. وى ادامه داد: یکى از 
موضوعاتى که در این الیحه مطرح شد مربوط به 
یارانه بود و قرار شد اگر قیمت ها بر اساس شهریور 
1400 اصالح نشــود، میزان یارانه نقدى بر اساس 
قیمت جدید تنظیم شود و اکنون باید الیحه اصالح 

یارانه را به مجلس ارائه کنیم.

 هشدار داده نشده بود
  همشهرى آنالین| رئیــس کمیســیون 
بودجه شوراى شــهر همدان با اشــاره به اینکه از 
ماه رمضان گذشــته مشــکالت کمبود آب شروع 
شــد، گفت: هشــدارهاى الزم به مردم داده نشد 
و به جدول قطعى هــاى فعلى هــم چندان عمل 
نمى شود. اکبر کاووســى امید گفت: امروز مسئله  
اول همدان، کمبود آب است و براى این بى تدبیرها 
از مردم داناى همدان عذرخواهى مى کنم. او گفت: 
پیمانکار پروژه آبرســانى از ســد تالوار به همدان 

شبانه روز مشغول کار هستند.

دادســتان کل کشــور با اشــاره به برگزارى نشست 
تخصصى بررسى راهکارهاى برخورد با مجرمان جرایم 
خشن و سارقان مســلح اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
نقش امنیت جامعه چه امنیت مالى و چه امنیت روانى و 
جانى دستگاه قضایى و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند 
همه توان خود را به کار بگیرند تا براى مردم این امنیت 

ایجاد شود.
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظرى افزود: 
بنا داریم رسیدگى به ســرقت هاى داراى ویژگى هاى 
خاص که ناامنى ایجاد کرده و توأم با به کار بردن سالح 
سرد یا گرم باشد را در اولویت قرار دهیم و ظرف مدت 

یک ماه این کار را به نتیجه نهایى برسانیم.
دادستان کل کشــور عنوان کرد: کسانى که ادامه این 
روش را در دستورکار خود دارند، بدانند پس از این قوه 
قضاییه و نیروى انتظامى با قاطعیت و سرعت بیشترى 
به این پرونده ها رسیدگى خواهند کرد. وى با هشدار به 
مجرمان تأکید کرد: کسانى که به هر نحوى سالح سرد 
یا گرم استفاده کنند؛ چنین اقداماتى از مصادیق محاربه 
محسوب مى شود و بدون چشم پوشى مجازات محارب 
را در پى خواهند داشت؛ اگر دادگاه تشخیص دهد، چه 
بســا در همان محلى که این جنایت را مرتکب شدند، 

مجازات شوند تا مردم شاهد و ناظر باشند.

رئیس مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت و مجلس 
محکوم به موفقیت بوده و این توقع بحق مردم است.

محمدباقر قالیبــاف عنوان کرد: اگر بــه مدیرانى که 
قوى و امین نیســتند فرصت و شــجاعت داده شود، 
مشــکل ایجاد مى کنند و باید براى آنها طور دیگرى 
چاره اندیشــى کرد، ولى بــه مدیر قــوى و امین باید 
شجاعت داد تا بتواند کارها را پیش ببرد و مسئولیت پذیر 
باشد. امروز در بروکراسى بســیار پیچیده و بى ربطى 
گرفتاریم که اگر بخواهیم از آن عبور کنیم باید شجاعت 
داشته باشیم وگرنه در مســیرهایى مى افتیم که کمتر 
کسانى حاضر مى شوند که هزینه ها را بدهند و شجاعت 

داشته باشند.
وى اظهار کرد: اگر کســى قوى، امین، با اخالص و با 
شجاعت کار کند و به ِدین خود نسبت به مردم، انقالب 
و نظام عمل کند بدون شک خداوند از او حمایت کرده و 
آبروى او را حفظ مى کند و قدرت او را تقویت مى نماید.

رئیس مجلس شــوراى اســالمى عنوان کرد: دیوان 
محاسبات و سازمان بازرســى باید در این راه تالش 
کنند تا در حین نظارت، حمایت و گره گشایى، شجاعت 
را نیز به مدیران بدهند البته خود مدیر باید شجاع باشد 
اما دســتگاه هاى نظارتى نباید شجاعت و انگیزه مدیر 

را از بین ببرند.

دریا قدرتى پور
 دوسیب، نعناعى، آلبالویى، یخى،... اسامى خاصى که این 
روزها دهان به دهان مى چرخد و حاال پاى ثابت دورهمى 
ها و مهمانى هاست. اگر تا دیروز طعم گس و تلخ قلیان 
تنها در دهان پیرمردها بــود و به تنباکوهاى هکان ختم 

مى شد حاال قلیان ها طعمدار شده اند. 
ســرجمع اگر بخواهى یک قلیان «رو» کنى بین 500 تا 
600 تومان بیشتر هزینه ندارد اما وقتى این قلیان ها در 
انحصار قهوه خانه ها و کافه هاى مدرن درمى آید قیمت 
ها نیز گزاف مى شود. شاید همین باعث شده که مصرف 
کنندگان ترجیح بدهند قلیان شخصى خود را داشته باشند 
و به اندازه هر یک از اعضاى یک خانواده یک قلیان هم 
وجود دارد. قلیان هایى که حاال با شــکل و شمایل هاى 
مختلف عرضه مى شوند؛ از صورتى هاى دخترانه گرفته 
تا قلیان هاى مرتفع شاهانه که بســته به مخاطبانشان 

فرق مى کند. 
همین تنوع و شکل قلیان موضوعى است که چینى ها را وا 
داشته دست به کار شوند تا در بازار مجازى و واقعى شاهد 
قلیان هایى باشیم که به روحیه تنوع طلب جوانان ما مى 
خورد. قلیان هاى مینیاتورى هم ابتکار همین چشم بادامى 
هایى است که توانسته اند قلیان هاى تک نفره بسازند. 
این قلیان ها در حجم کوچک ترى هستند و نام دیگر آنها 
مسافرتى است. قلیان مســافرتى براى جوان هایى که 
مى ترسند کسى از خانواده از قلیان کشیدن آنها بو ببرد هم 
مناسب است. ارتفاع آنها کمتر از 30 سانتیمتر است و به 

راحتى در یک کشو جا مى شود.
قیمت این قلیــان هاى متفاوت ثابت نیســت، از 5000 
تومان براى قلیان هاى ایرانــى تا 100 هزار تومان براى 

قلیان هاى چینى متوسط متغیر است.
اما قلیان هاى چینى خاصى هم هســتند که تا 500 هزار 
تومان قیمت دارند. بعضى از قلیان هاى ایران قلمکارى 
شــده و اصطالحًا صنایع دستى هم هســتند که گاه تا 

700هزار تومان براى خریدارانــش آب مى خورد. گفته 
مى شــود بعضى از انواع قلیان که بیشــتر مورد استفاده 
جماعت حاشیه جنوبى خلیج فارس هستند حتى تا هشت 

میلیون تومان هم قیمت دارند.
با این احوال قلیان کشــى جوان ها فرصتى ایجاد کرده 
تا برخى نوآورى ها و اختراعات هم در این زمینه شــکل 
بگیرد. زغال هاى خودسوز و شــیمیایى، زغال لیمویى، 
ژل هاى اشــتعالزا، قلیان شــارژى، قلیان لیوانى و... از 
اختراعات پیچیده اى هســتند که به فرایند دود کردن به 
شــکل الکچرى ترى کمک مى کنند. بازار فروش این 

کاالها دستکمى از بازار فروش تنباکو ندارد، اما کماکان 
پر مصرف ترین کاالى قلیان همان تنباکوهاى میوه اى 
اســت که این روزها طرفداران زیادى پیدا کرده است و 
به غیر از مــردان، زنان و دختران نوجــوان هم پایه اش

 شده اند. 
با یک حساب سرانگشتى و کمى مشاهده مى شود فهمید 
که سن شروع به قلیان کشــیدن پایین آمده است. طبق 
نظر کارشناسان میانگین سنى قلیان کشى جوانان در حال 
حاضر کمتر از 14 سال است و درحالى که مصرف سیگار 
مردانه است و بین پسران و مردان بیشتر دیده مى شود، 

مصرف قلیان با این تصور که ضررى ندارد و قبح آن هم 
ریخته اســت، در بین مردان و زنان برابر شده و جنسیت 

تأثیرى بر افزایش و کاهش مصرف نداشته است. 
در این میان بازار تجهیــزات و اقالم جانبى قلیان اینقدر 
جذابیت دارد که سیاســت هــا و برنامه هــاى ارتقاى 
ســالمت نیز کمکى به پایین آمــدن خریدهاى قلیان 
هاى الکچــرى و بالتبع اســتفاده آن در هــر محفل و 
مکانى نکرده اســت تا جایى که اکنون بر اساس آمارها 
37 درصد زنــان ایرانى حداقل یکبار مصــرف قلیان را 

تجربه کرده اند.  

از صورتى هاى دخترانه تا قلیان هاى شاهانه

بازار داغ دود

بهمن اورانى
انتشار اسامى رســانه ها و خبرنگاران دریافت کننده مبالغى از متهمین در 
پرونده تحقیق و تفحص از فوالد مبارکــه صرف نظر از میزان این مبلغ و 

علت دریافت آن از چند زاویه موجب تأسف و نگرانى است.
اینکه در میان این اســامى به ناگاه متوجه کمــى فامیل گرایى در جامعه 
مطبوعاتى استان اصفهان شدیم، اینکه تقریباً فهرست اسامى فراگیر است 
و شامل پیشکسوتان و خبرنگاران آماتور و جوان مى شود و اینکه جامعه 

مطبوعاتى اصفهان به نقطه اى رسیده که چاره اى جز خانه تکانى ندارد.
درد خبر اختالس بى سابقه در کنار انتشار فهرست اسامى خبرنگاران به هر 

بهانه اى دردى است تحمل ناپذیر...
به خاطرم آمد ســخن یکى از مدیران سابق و اندیشــمند روابط عمومى 
استاندارى اصفهان که خود نیز اهل رسانه بود و هست. او 15 سال پیش 
مى گفت: «متأسفانه کمتر خبرنگار آزاد و بى تعلق داریم.» مى گفت: «اگر 
خبرنگاران به وظایف خود عمل نکنند و دنبال دیدن تاریکخانه ها نروند و 
دست از عیدى و پاداش و تراول و سکه نکشند تا کمتر از یک دهه دیگر با 

حجم وسیعى از فساد روبه رو مى شویم.»
حاال نگرانیم که انتظار افشــاى پرونده هاى فســاد مالى با قلم شــیوا و 
شجاعانه خبرنگاران در پیچ و خم نمک گیرى اصحاب رسانه انتظار عبث 

و بیهوده اى باشد.

نگرانیم قلم ها آلوده شده باشند.
نگرانیم که نگاه مردم به خبرنگاران تردید انگیز شده باشد.

نگرانیم که مبادا تشکل هاى رسانه اى و مطبوعاتى استان مرکز معامله 
و خرید و فروش تیترهاى خبرى و عناوینى چون مدیران برتر شده باشد. 

ســال هاى طوالنى، سازمان ها و دســتگاه هاى دولتى و نیمه دولتى در 
برگزارى آیین بزرگداشــت روز خبرنگار از یکدیگر سبقت مى گرفتند و 
شاید اندك دلسوزان مطبوعاتى نسبت به خطر این رخداد و از دست دادن 

استقالل رسانه ها هشدار دادند.
تشکل هاى مطبوعاتى اســتان و مدیران رســانه ها با هر گرایشى باید 
در اساســنامه و منشــور اخالقى و حرفه اى خود بازنگرى کنند. قبل از 
عضوگیرى، ســوابق خبرنگار را بررســى کنند، ببینند او چقدر شخصیت 

رسانه اى دارد. 
پرسشگرى و جهت دهى مسیر مصاحبه و به چالش کشیدن مدیران یکى 
از عناصر اصلى حرفه خبرنگارى اســت آیا اعضاى تشکل هاى خبرى از 

این توانایى برخوردارند؟ 
خبرنگار در جایگاه مدعى العموم قرار دارد، خبرنگارى که توانایى پرسش 
معنادار ندارد، خبرنگارى که قادر نیست از مجموعه دعوت کننده به نشست 
خبرى اطالعات کافى به دست آورد و در جریان مصاحبه از مدیر مربوطه 
بخواهد که در خصوص دستکم دو مورد از وقایع ابهام انگیز حوزه کارى 

خود توضیح بدهد، خبرنگار نیست، او یک پیک موتورى است که مسیرى 
را طى کرده تا خبرى را تحویل بگیرد و بیاورد!

شایسته است در منشور تشکل هاى رسانه اى و همچنین مقررات رسانه ها 
حتماً تذکر داده شود خبرنگاران از دلیل دریافت هدیه و یا حتى هزینه خارج 

از عرف آگهى تبلیغاتى مطلع شوند.
پرداخت هر میزان مبلغى بابت رپرتاژ آگهى مى بایستى در قالب قرارداد و 
به حساب واحد مربوطه واریز شود و خبرنگار مسئول دریافت هزینه آگهى 

تبلیغاتى نیست.
رسانه باید با صالبت تمام در عین تأمین منابع مالى و اخذ مبالغ قانونى درج 

آگهى از مسئولیت اجتماعى خود عقب نشینى نکنند.
رسانه ها یکى از ارکان مبارزه با فساد تلقى مى شوند و اگر این رکن اساسى 

دچار آلودگى شود، مردم شکایت به کجا برند؟!
و اما دستگاه هاى نظارتى بر عملکرد رســانه ها نیز خود را مبرا از تقصیر 
ندانند. اگر امروز شاهد فاجعه به دام انداختن بعضى رسانه ها و خبرنگاران 
توسط سودجویان و اختالسگران هستیم حتمًا سختگیرى ها و برچسب 

سیاه نمایى به هر نقد دلسوزانه اى بى تأ ثیر نبوده است.
براى نجات کشــور از دست بى رحم ترین تروریســت هاى اقتصادى و 
مهاجمان به اموال عمومى، دســت خبرنگاران و رسانه هاى با شرافت را 

باز بگذارید...

الدن ایرانمنش
پاییز امسال خشک اســت و پیش بینى ها بر این اساس 

اســت که از خنک شــدن هوا و بارندگى در فصل زرد 
خبرى نیست. رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران 

خشکسالى قبل از آمدن پاییز، آب پاکى را روى دستمان 
ریخته است. او ضمن پیش بینى گرم تر بودن پاییز 1401 
نسبت به شرایط نُرمال پاییز و زمستان سال گذشته اعالم 
کرد که پاییز امسال از شرایط نرمال گرم تر خواهد بود. 
گرچه این پیش بینى ها با وجود تابســتانى که گذشت 

چندان سخت نبود. 
تابستان امسال با شروعى گرم و به دنبال آن گرمایى بى 
سابقه گذشت؛ با این احوال، حاال در پاییز باید به انتظار 
هوایى بنشینیم که چندان پاییزى نیست. طبق بررسى 
هاى انجام شده امسال پاییز کم بارشى خواهیم داشت. 
پیش بینى ها همچنین نشان مى دهد که در پاییز 1401 
به احتمال قوى متوســط بارندگى ها در سطح کشور در 

حدود 60 تا 70 درصد از میانگین بلندمدت کمتر است.
سال گذشته هم وضع مناســبى در سومین فصل سال 
نداشــتیم و نه تنها در بســیارى از نقاط کشــور شاهد 
بارندگى هاى کمترى از متوســط بلندمدت بودیم بلکه 
در استان هایى مثل بوشهر، فارس، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان 
جنوبى، سمنان، کرمان، کرمانشاه و ایالم شاهد وضعیت 

بسیار بدتر بارندگى نسبت به شرایط نرمال بودیم.
به گفته رئیــس مرکز ملــى اقلیم و مدیریــت بحران 
خشکسالى براى پاییز امســال پیش بینى مى شود که 
میزان بارندگى ها در سراســر ایران به طور متوسط به 
شکل محسوســى کمتر از نرمال باشــد، اما به نظر مى 
رسد در برخى مناطق کشور از جمله غرب، جنوب غرب، 
بخش مرکزى و شمال شرق کشور شدت کم بارشى از 

سایر نقاط ایران بیشتر خواهد بود.
کم بارشى امسال سبب شده تا میزان آب پشت سدهاى 
کشــور نیز با کاهش قابل توجهى همراه شــود و حتى 
ورودى آب سدها نیز به دلیل توالى خشکسالى کمتر از 

سال گذشته باشد.
با این تفاسیر نیاز به توضیح بیشتر نیست که باید بیش از 
پیش در راستاى اصالح الگوى مصرف و آموزش توسط 
رسانه، آموزش و پرورش، نهادهاى اجتماعى و غیره گام 
برداریم و بر اســاس همین پیش بینى ها در حفظ منابع 
آبى که داریم تالش کنیم چرا که دیگر حتى نمى توانیم 
منتظر آخر پاییز باشیم و جوجه هایمان را بشماریم چرا 

که فصلى که نکوست از بهارش پیداست.

مبادا قلم ها آلوده شوند

پاییز امسال رنگ پریده تر است
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افزایش 47 درصدى 
هزینه  خانوار در اصفهان

نرخ تورم نقطه اى کشور و استان در مرداد ماه 1401 
به ترتیب به عدد 52/2 و 47/3 درصد رسیده است؛ 
یعنى خانوارهاى کشــور و اســتان به طور میانگین 
52/2 و 47/3 درصد بیشتر از مرداد 1400 براى خرید 
یک «مجموعه کاالها و خدمات یکســان» هزینه 
کرده اند. مطابق با این آمار شاخص کل بهاى کاالها 
و خدمات مصرفى خانوارهاى شهرى در سه ماه اول 
1401 نســبت به مدت زمان مشــابه سال گذشته، 
48/9درصد افزایش داشته که این به معناى آن است 
که ســطح عمومى قیمت کاالها و خدمات مصرفى 
خانوار در بهار سال جارى، 48/9 درصد افزایش پیدا 
کرده است. بر اساس این آمار، در بهار 1401 نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل گروه هاى خوراکى ها و 
رســتوران و هتل بیشــترین افزایش قیمت را ثبت 

کرده اند.

110 پزشک نمونه 
تجلیل شدند

110 پزشک نمونه در بخش هاى بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى اســتان اصفهان به مناسبت روز 
پزشک تجلیل شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان در این مراســم گفت: در مقاطعى شــاهد 
هجمه هایى به پزشــکان هســتیم در صورتى که 
بخش اعظمى از پزشکان از قشــر متوسط هستند. 
شاهین شیرانى افزود: با تأکید بر اینکه نظام بهداشت 
و سالمت و افزایش 25 ســال به طول عمر ایرانیان 
از مهمترین دســتاوردهاى انقالب اسالمى است، 
خاطرنشــان کرد: در اوایل انقالب میانگین ســن 
ایرانیان 50 ســال بود که اکنون به 75 سال رسیده 

است.

معرفى مدیرکل محیط زیست 
احمدرضا الهیجان زاده از ســوى على ســالجقه، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشــور، به عنوان مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان معرفى شد. او تا پیش از این 
مسئول پیگیرى و اجراى سیاست هاى ابالغى مقام 
معظم رهبرى در حوزه محیط زیست بود. گفتنى است 
ایرج حشمتى، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان نیز پس از سه سال که در این سمت 
حضور داشت، به عنوان معاون محیط زیست انسانى 

سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد. 

اجراى طرح پارك سوار 
فاز دوم پایانه کاوه 

مدیرعامل سازمان پایانه هاى شــهردارى اصفهان 
گفت: با توجــه به طرح جامع معاونــت حمل ونقل و 
ترافیک شهردارى، طرح پارك ســوار فاز دوم پایانه 
کاوه در دست اقدام است. ابوالفضل توکلى اظهار کرد: 
طرح پیشنهادى توســعه پایانه جنوب غرب اندیشه 
هم در دستور کار اســت که تاکنون پیگیرى الزم در 
خصوص تملک، موارد حقوقى و تسطیح فاز نخست 
آن با مشارکت شهردارى منطقه 13 انجام شده است. 
وى افزود: پایانه شمال شــرق نیز به متراژ 31 هزار 
مترمربع از جمله طرح هاى توســعه اى این سازمان 

به شمار مى رود.

پیشرفت احداث ایستگاه پمپاژ 
فاضالب

به گزارش روابط عمومى آبفا لنجان عملیات اجرایى 
احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضالب بیستجان، 
بیش از 85 درصد پیشــرفت فیزیکى داشته است. 
برآورد اعتبــار الزم جهت اجراى پــروژه بالغ بر75 
میلیارد ریال بوده که در قالب قــرارداد بیع متقابل 
موســوم به طرح فوالد تأمین خواهد شد. با اجراى 
این بخش از پــروژه، امکان جمــع آورى و انتقال 
فاضالب محالت بیستجان، بهجت آباد، کله مسیح 
وکله مســلمان با جمعیتى حدود 12هزار نفر فراهم 

مى شود.

خبر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه 
با بیان اینکه 25 میدل باس وارد این کالنشــهر شده 
اســت، گفت: تا قبل از مهرماه سال جارى 25 دستگاه 
میدل باس وارد اصفهان مى شــود و 50 دستگاه دیگر 
نیز تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانى اصفهان اضافه 

خواهد شد.
ســیدعباس روحانى اظهار کرد: خرید 100 دســتگاه 
میدل باس با هدف بهبــود کیفیت حمل ونقل عمومى 
شهر در دســتور کار شــهردارى اصفهان قرار گرفته 
اســت. وى با بیــان اینکــه حداکثر ســرعت مجاز 
میدل باس ها 80 کیلومتر اســت، تصریح کرد: ســازه 

طراحى شــده بدنه و اتاق این خودروها مســتحکم و 
مطابق استاندارد است و ارتفاع ورودى میدل باس ها نیز 

جهت سهولت در ورود و خروج مسافران پایین است.
روحانى گفت: میدل باس ها داراى رمپ ویژه معلوالن، 
دو دریچه ســقفى اضطرارى در جلو و عقب، مانیتور 
رنگى با قابلیت پنج ورودى، یک دوربین باالى درب 
ورودى وســط، یک دوربین داخل فضاى مســافرى 
جهت نظارت راننده، زنگ درخواســت پیاده شــدن، 
ســامانه تهویه مطبوع با ظرفیت برودتى 28 کیلووات 
و خنک کنندگى مناســب و ظرفیــت هوادهى 4200 

مترمکعب است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: روز دوم 
شهریور نقطه دیگرى از خط لوله انتقال مازوت به آبنیل در 
خمینى شهر به دلیل پوسیدگى نشت کرد و منجر به آلوده 

شدن خاك ها شد.
منصور شیشه فروش با اشــاره به اینکه اوایل هفته گذشته 
بخشــى از لوله انتقال مازوت در محــدوده درچه اصفهان 
دچار نشتى شد اظهار کرد: با همکارى شرکت خطوط انتقال 
نفت، شهردارى، نیروهاى امدادى، پلیس راهور و.... عملیات 

مدیریت و اصالح خط انجام شد.
وى افزود: خاك هاى آلوده این منطقه نیز با نظارت محیط 
زیست در حال جابه جایى است، در این زمینه دستور داده شد 

تا هر چه زودتر 76 متر از این لوله بازسازى شود.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان ادامه داد: باید 
توجه داشت که این لوله حامل 40 هزار لیتر مازوت در هر روز 
است که این مازوت را به خطوط ریلى در آبنیل فالورجان 

منتقل مى کند.
وى با بیان اینکه روز چهارشنبه نیز گزارش نشت مازوت دو 
کیلومتر پایین تر از نقطه قبلى در خمینى شهر و بین کانال 
زهکشى و کانال آب گزارش شده است، اضافه کرد: در این 
حادثه نیز مجدد خاك ها آلوده شد و عملیات جوشکارى نیز 
صورت گرفت، اما شرایط براى ما قابل قبول نیست و باید 

شرکت انتقال نظارت مستمر بر روى شبکه داشته باشد.

تکرار حادثه نشت مازوت در 
اصفهان 

25 میدل باس 
وارد اصفهان شد

روى دیگر تصویر اصفهان، رویى که مردم آن را کمتر مى 
شناسند، در حاشیه شهر است، نقاطى که یکسره سیاه است، 
اعتیاد در آنجا بیداد مى کند و وقوع جرم بیشتر دیده مى شود. 
به غیر از مشاهدات عینى، آمار و ارقام رسمى هم این بخش 
هاى شــهر را ناامن تر توصیف مى کنند. ســرقت، اعمال 
مجرمانه، ساخت و سازهاى غیررسمى، نبود زیرساخت هاى 
مناسب، توسعه نیافتگى و... بخش کوچکى از مسائلى است 
که این نقاط را احاطه کرده است؛ نقاطى که به دلیل نزدیکى 

به مرکز شهر آسیب هاى زیادى را با خود حمل مى کنند. 
مهمترین دلیلى که باعث شده این نقاط رو به افزایش باشند، 
رشد فزاینده شهرنشینى و پدیده مهاجرت به اصفهان است؛ 
آنچه از سال ها قبل این شــهر را دچار مشکل کرده است؛ 
مناطق مهاجرنشینى که ساکنانش به نواى آب و نان در این 
نقاط ته نشین مى شوند و کم کم خودشان هم به آسیب ها 

گره مى خورند و این کلونى را بزرگ تر مى کنند. 
علل افزایش آسیب ها در این مناطق بى شمار است. از نبود 
برنامه ریزى منسجم و اصولى گرفته تا نداشتن چشم انداز 
مدون در ابعاد مختلف براى تحقق زیست شهر و... که این 

مکان ها را آسیب پذیرتر کرده است.
 گرچه چندى پیش استاندار دولت سیزدهم عنوان کرد که 
75 میلیارد تومان براى این مناطق بودجه گذاشته شده تا با 
محرومیت زدایى نگاه هدفمندى ترى به آنها شود اما با وجود 
گستردگى محرومیت و آسیب در این نقاط شهرى بعید است 
این بودجه ها بتواند نقطه روشنى در تاریکى این مناطق باشد. 
سیدرضا مرتضوى اما با نگرش مثبتى به این موضوع نگاه 
مى کند. او در گفته هایش از تالش خود و مسئوالن اجرایى 
استان مى گوید؛ تالش هایى که قرار است از طریق قرارگاه 
محرومیت زدایى همراه با اعتبارات ملى و استانى این مناطق 

را ساماندهى کند.
پیش تر نیز مدیرکل امور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى 
اصفهان با اشاره به اینکه خطر در کمین محیط هاى بى دفاع 
شهرى در گسترش آسیب هاى اجتماعى در شهر و استان 
است گفته بود این مسئله بر عهده شهردارى هاست و طبق 
بند 14ماده 55 قانون شهردارى ها به صراحت عنوان شده 
که شهردارى ها باید در راستاى ایمن سازى محیط شهرى، 

تدابیر ویژه اى را براى رفع خطر اتخاذ کنند. 
اما به نظر مى رســد ابعاد این موضوع آنقدر وسیع باشد که 

پاى باالترین مقام اجرایى استان را نیز وسط بکشد. به همین 
خاطر بود که مســعود مهدویان فر، مدیرکل امور اجتماعى 
و فرهنگى اســتاندارى اصفهان اعالم کرده که استاندارى 
همراستا با اقدامات شهردارى براى تسریع ساماندهى این 

نقاط همکارى خواهد کرد. 
حاال دو دستگاه بزرگ اجرایى قرار است در معضالت موجود 
در نقاط بى دفاع شهر گام برداشــته و به این نقاط بى دفاع 

زره بپوشانند.
طبق آمارهــا تاکنون بیش از 400 نقطــه فضاى بى دفاع 
شهرى در شهر اصفهان شناســایى شده که شهردارى نیز 
درصدد رفع معضالت این فضاها و مشــکالت موجود در 
آنها برآمده و توفیقات خوبى هم در این زمینه به دست آمده 
است اما این نمرات خوب هنوز آنقدر کافى نیست که بتوان 
نمره قبولى به اقدامات شهردارى براى حل معضالت این 

مناطق داد. 
به نظر مى رسد باید در کنار سازمان هاى مردم نهاد، ادارات 
کل ورزش و جوانان، کتابخانه ها و سازمان هاى رفاهى هم پا 
پیش بگذارند تا چهره این مناطق فرهنگى تر بشود و بسترى 

براى ایجاد امنیت در این نقاط ایجاد شود.

ساماندهى حاشیه شهر نیازمند هم افزایى همه دستگاه هاست

نقاط بى دفاع شهر 
زره مى خواهد

شتابان به سوى مرگ 
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره پنج 
شنبه خود در یادداشتى با عنوان «به راستى، بـه کجا 
چنین شتابان؟!» به وضعیت تصادفات در ماه هاى 
شهریور هر سال پرداخته اســت. در بخشى از این 
یادداشــت از قول رئیس پلیس راه کشور، شهریور 
خونین ترین ماه سال ازنظر حوادث رانندگى توصیف 

شده است. 
در بخش دیگرى از این یادداشت آمده: «در ایــن 
ماه، در سفرهاى برونشهرى تعداد زیادى از هموطنان 

در اثر تصادفات خودرویى، در جاده هاى کشور جان 
مى بازند و آنچه متأســفانه در سفرهاى برونشهرى 
بـا خودروى شخصى کمتر موردتوجه قرار مى گیرد، 
عجله و شتابزدگى براى زودتر رسیدن به مقصد است 
که موجب سرعت غیرمجـاز، سـبقت هاى نابجـا و 
خستگى و خواب آلودگى شده و یک حادثه خونین 
را رقم مى زند. بـه همین دلیل به گـزارش پلیـس 
راه، آمـار واژگونى خودروهــا در بزرگراه هاى کشور 
بسیار باالست و میزان تلفات آنهـا بسیار زیاد است.»

هیچ معبر خاکى در محدوده شهر دستگرد
 وجود ندارد 

نصف جهان   شهردار دستگرد از راه اندازى شهرك 
صنایع غذایى در آینده نزدیک خبر داد.

اصغر رحیمى افزود: شهرك صنایع غذایى در حال 
تکمیل است و  یکى از مهمترین مشکالت آن، که 
تاکنون برطرف نشده تأمین آب شرب براى صنایع و 
تأمین آب براى فضاى سبز آن است. وى در بخش 
دیگرى از ســخنانش به تصحیح طــرح تفصیلى 
شهر دستگرد اشــاره و عنوان کرد: طرح تفصیلى 
شهر داراى مشکالتى همچون کمبود زمین هاى 
مســکونى بود که در طرح جدید، زمین هاى قابل 

استفاده براى مردم در آن پیش بینى شده است.
وى در ادامــه با بیــان اینکه هیچ معبــر خاکى در 
محدوده شــهر دســتگرد وجود ندارد و تمام معابر 
آسفالت شده است، گفت: یک بلوار 45 مترى وجود 
دارد که به درخواست مردم در روزهاى آینده عملیات 
آسفالت آن هم انجام مى شود. رحیمى اظهار کرد: 
تکمیل باغ بانوان، بازسازى کانیوهاى سطح شهر، 
اجراى عملیات دیوارکشى ســاختمان کالنترى و 
به روزرسانى نقشه هوایى شــهر دستگرد از دیگر 

اقدامات مدیریت شهرى است.

نگاه روز

مریم محسنى
کمبود اتوبوس در خطوط بى آرتى باعث مى شود که به 
دلیل طوالنى بودن مسیرهاى این خطوط، سرفاصله 
زمانى حرکت اتوبوس ها افزایش پیــدا کرده و باعث 

شلوغى ایستگاه هاى انتظار بى آر تى مى شود.
شــاهد این مدعا هم خط تازه تأسیس ســه راه درچه 
- ترمینال جى اســت که با نام خط تندرو 4 اصفهان 

شناخته مى شود. 
به گفته مسئوالن اتوبوسرانى این خط طوالنى فعًال به 
شکل آزمایشى وارد فاز اجرایى شده اما با توجه به اینکه 

تا چند روز دیگر فصل مدارس است و استفاده از ناوگان 
اتوبوســرانى افزایش مى یابد؛ بنابراین، نیازمند کوتاه 

شدن سرفاصله هاى زمانى اتوبوس ها هستیم. 
بنابراین مى طلبد که زمانبندى اعزام ناوگان اتوبوسرانى 
در سریع ترین زمان ممکن بهینه سازى و مدیریت شود 
تا در ماه مهر و پس از آنکه جابه جایى بخشــى از دانش 
آموزان هم برعهده این ناوگان قرار مى گیرد شاهد شلوغى 
اتوبوس ها و طوالنى شــدن زمان توقف آنها نباشیم. از 
طرف دیگر افزودن تعداد کافى اتوبوس به این ناوگان، 

مى تواند در حل مشکل مزبور راهگشا باشد.

فکرى به حال خط 4 کنید

گام هایتان را با «گام نو» نو کنید 
نصف جهــان   اولین فراخوان ایده یابى و حل مسئله 
اجتماعى ویژه تشکل هاى مردمى با عنوان «گام نو» 
از سوى معاونت اجتماعى و مشارکت هاى مردمى 
ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 

اصفهان اعالم شد.
در همین راســتا با توجــه به اینکــه میانگین نرخ 
سالمندى شهر اصفهان به 10/7 رسیده است و در 
کنار آن درصد جوانان و نوجوانان جمعیت استان از 
میانگین کشور پایین تر و به عبارتى جمعیت اصفهان 
از کشور سالمندتر است، اولین فراخوان ایده یابى و 
حل مسئله اجتماعى ویژه تشکل هاى مردمى با نام 

«گام نو» اعالم شد.
راهکارهاى جلوگیــرى از افزایش ســن ازدواج و 

افزایش فرزندآورى مطلوب با اهداف فرهنگسازى، 
حساس سازى، آموزش و افزایش جوانى جمعیت و 
تعالى خانواده توســط ادارات اجتماعى و مشارکت 
هاى فرهنگــى و اجتماعى این معاونــت از جمله 

موضوعات این فراخوان است.
گفتنى است؛ عالقه مندان و تشکل هاى مردمى تا 
10شهریور مهلت ثبت نام در این فراخوان را دارند 
و سپس در تاریخ هاى 19 و 20 شهریور در کارگاه 
هاى آموزشى شرکت کرده و تشکل هاى مردمى 
از 21 شهریور تا یک مهر طرح هاى خود را نسبت 
به موضوعات فراخوان ارائه و از 7 الى 20 مهر پایش 
و داورى طرح ها انجــام و منتخبین طرح ها براى 

اجرایى کردن طرح خود حمایت مالى خواهند شد.

احداث تقاطع غیرهمسطح وحدت در مبارکه
نصــف جهــان   شــهردار مبارکه از احــداث تقاطع 
غیرهمســطح وحدت در بلوار امیرکبیــر خبرداد و 
گفت: براى احداث این تقاطــع بالغ بر هزار میلیارد 

ریال هزینه شده است.
احمدى همچنین به توسعه معابر شهرى اشاره کرد 
و بیان داشــت: تکمیل بلوارهاى «شهید بابایى» و 
«وحدت»،احداث ادامه خیابان هاى «15 خرداد» و 

«22 بهمن» با اعتبارى افزون بر 750 میلیارد ریال 
از اقدامات شــهردارى مبارکه در سال جارى بوده 
است. وى با بیان اینکه 250 میلیارد ریال نیز براى 
آماده سازى و احداث «شــهرك مشاغل کارگاهى 
خیام» هزینه شده اســت، گفت: براى احداث این 
شهرك، عملیات خاکریزى، تأسیسات، جاده کشى 

و جدولگذارى انجام شده است.

بیمه هاى اصفهان چقدر خسارت پرداخت کردند؟
آمارهاى بیمه اى اســتان اصفهان منتشر شد که این آمار 
حکایت از افزایش 176/1 درصدى خســارات پرداختى 
در بهار 1401 دارد، میــزان خســارات پرداختى در این 
بازه 10/747/278 میلیون ریال اعالم شــده است. قابل 
ذکر اســت که در بهار 1400 میزان خســارات پرداختى 

3/892/585 میلیون ریال بود.
تعداد پرونده هاى خســارت در این بازه بــا افزایش 13 
درصدى به 522/172 عدد رســید، تعــداد پرونده هاى 
خســارت در بهار 1400 معادل 462/195 بود. حق بیمه 
دریافتى در ســه ماهه ابتدایى 1401 نیز با افزایش 74/9 

درصدى به 15/214/972 میلیون ریال رسید، این شاخص 
در بهار سال گذشته 8/700/944 میلیون ریال بود. تعداد 
بیمه نامه ها در بهار سال گذشته 1/502/248 عدد بود که 
در سه ماهه ابتدایى سال جارى 3/9 درصد رشد کرد و به 

1/560/608 عدد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: با 
توجه به کسرى مخزن سد زاینده رود، برنامه ریزى براى 
سال زراعى جدید و کشاورزى اصفهان نیازمند تمهیدات 

ویژه است.
مهرداد مرادمند در خصوص برنامه ریزى براى سال زراعى 
پیش رو (1402-1401) اظهار کرد: کم بارشى شدیدى 
را بهار سال جارى در استان و سرشاخه هاى حوضه زاینده 
رود شــاهد بودیم هر چند بارش هاى زمستان 1400 در 
مقایسه با سال 1399 بهبود پیدا کرد ولى اگر بارش ها در 

بهار امسال تکمیل شده بود مشکالت کمترى داشتیم.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان تصریح 
کرد: براى سال زراعى پیش رو با توجه به کسرى مخزن 
سد زاینده رود نیاز به تمهیدات ویژه بین مجموعه مدیریت 
استان، وزارت نیرو و مشارکت کشاورزان و بهره برداران 

است تا بهترین تصمیم در این شرایط اتخاذ شود.
مرادمند افزود: اکنون براى اظهار نظر در خصوص برنامه 
کشت سال زراعى پیش رو زود است و با آغاز فصل پاییز 
براساس آب در دسترس و برنامه منابع و مصارف وزارت 
نیرو، درمورد کشت برنامه ریزى و تصمیم گیرى خواهد 

شد.
وى با اشاره به اینکه ســال زراعى 1400-1399 شاهد 
خشــکى کامل رودخانه زاینده رود بودیــم و آب تنها دو 
مرحله 10 روزه براى نجات باغات غرب جارى شــد که 
کفایت نیاز آبى آنها را نمى کرد، ابراز کرد: با برنامه ریزى 
که در سال زراعى 1401-1400، انجام شد 320 میلیون 
مترمکعب براى بخش کشاورزى اصفهان در نظر گرفته 
شد که به به دلیل ذخیره کم سد زاینده رود تصمیم گرفته 
شد با هماهنگى کشاورزان و شرکت آب منطقه اى زمان 

رهاسازى آب براى کشت غالت کشاورزان شرق و باغات 
غرب استان مجزا شود.

مرادمند با بیان اینکه در بازگشایى 10 روز آب در بهمن ماه 
اراضى شرق اصفهان زیر کشت گندم، جو و گلرنگ رفت، 
گفت: با وجود کم بارشى فصل بهار اما با مدیرت صحیح 

کشت کشاورزان شرق به ثمر رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، مدیریت 
تأمین و توزیع آب براى کشاورزى را در سال زراعى جارى 
مطلوب خواند و گفت: با آبى که براى شرق رهاسازى شد 
امسال خرید گندم ما بیش از 150 درصد افزایش یافت و 
تاکنون 63 هزار تن گندم خریدارى شده است؛ همچنین 
در مورد ســایر نهاده ها و دانه هاى روغنــى و علوفه نیز 
شاهد رشد تولید در استان بودیم و از محصوالت باغى و 

اشجار نیز حفاظت و حراست شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان با اشاره به کسرى سد زاینده رود:

سال زراعى جدید نیازمند تمهیدات ویژه است

دریا قدرتى پور

آسفالت 44 هزار مترمربع از معابر منطقه 4 نجف آباد 
نصف جهان   شــهردار نجف آباد از آســفالت معابر 
منطقه 4 نجف آباد(یزدانشهر) با اعتبارى بالغ بر 70 

میلیارد ریال خبر داد. 
عبدالرســول امامى افزود: در منطقــه 4 نجف آباد 
44 هزار مترمربع معبر آسفالت شد. وى به آسفالت 

بلوار انقالب، خیابان هاى بوستان 8 ، 9،10 و 11 به 
منظور بهسازى و تسهیل در عبور و مرور شهروندان 
اشاره و اظهار کرد: بلوار «شهید مطهرى»، خیابان 
هاى نگارستان 10،11 و 12 و خیابان هاى «بهار» و 

گلستان 8 ، 9 و 10 نیز آسفالت شده است.
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چنانچه که از گوشــى آیفون اســتفاده مى کنید و نیاز به ضبط مکالمه تان با فرد 
دیگرى دارید و از قبل هم اجــازه آن را از او گرفته اید، ماگمو (Magmo) به کمک 

شما خواهد آمد.
 گوشى هاى آیفون به خاطره تعهد اپل نسبت به مسائل حریم شخصى هیچ  وقت 
برنامه  نرم افزارى یا یک وسیله جانبى به منظور ضبط مکالمه تلفن را در اختیار عموم 
قرار نداده اند. حاال اگر مسائل حریم شخصى در میان نباشد یعنى فرد پشت خط به 
شما اجازه ضبط گفت وگو را داده باشد، برنامه هایى نرم افزارى در گوشى هاى موبایل 
وجود دارند که این کار را براى شما تسهیل کنند، اما این برنامه ها هم اغلب شامل 
مسیریابى تماس ها از طریق یک شبکه ثالث هستند و همینطور هم ممکن است 

براى استفاده از این برنامه ها به اشتراك مداوم نیاز داشته باشید.
گفتنى است که یک امکان ســخت افزارى از قبل هم وجود داشت. دستگاه ضبط 
تماس الیتنینگ فتوفســت (PhotoFast Call Recorder) پیش تر براى ضبط 
مکالمه ها موجود بود. این دستگاه به پورت الیتنینگ آیفون متصل مى شد، اما حاال 

تولید این دستگاه هم متوقف شده است.
اما خبر خوش اینکه یک شرکت کره جنوبى به نام مونه (Mune) براى ضبط مکالمه  
در گوشى هاى آیفون یک راه حل ساده تر و در عین حال سریع  و مدرن ارائه کرده 
است. نام وسیله ابداعى، ماگمو (Magmo) اســت. ماگمو به پشت گوشى آیفون 
با جذب شــدن به حلقه مغناطیسى ناحیه مگ ســیف (MagSafe) پشت گوشى، 
متصل مى شود. مگ سیف در پشت گوشى ها یک ویژگى  از بعضى مدل هاى جدید 

گوشى ها براى شارژ سریع است.

الزم به ذکر است که ویژگى حلقه مگ ســیف در مدل هاى آیفون 12 و بعد از آن 
ارائه شده اســت، بنابراین براى کار با ماگمو در مدل هاى قدیمى تر باید یک حلقه 

مغناطیسى اختیارى را با چسب به پشت گوشى بچسبانید.

ضبط ساده مکالمه  در آیفون

افراد مسن تر به مراتب اخبار جعلى بیشترى را نســبت به کاربران جوان در فضاى 
مجازى منتشر مى کنند.

ما چندین سال است که مى دانیم بزرگساالن 65 ساله و باالتر نسبت به افراد 18 تا 
29 ساله بیشتر احتمال دارد اخبار جعلى را در اینترنت به اشتراك بگذارند. بر اساس 
نظرسنجى Pew در ســال جارى، این یک معماى دشوار است که باید با آن مقابله 
کرد، زیرا تعداد کاربران گوشى هاى هوشمند، تبلت ها و رسانه هاى اجتماعى باالى 
65 سال در دهه گذشته به رشد خود ادامه داده است؛ و اخبار جعلى به سرعت پخش 

مى شود.
 بسیارى از محققان مداخالتى مانند برنامه هاى سواد دیجیتال و برگه هاى راهنمایى 
آنالین را براى کمک به افراد مسن براى آشنایى با اطالعات جدید در محیط هاى 
آنالین آزمایش کرده اند. اما آیا این تالش ها واقعا موثر هستند؟ مطالعه جدیدى که 
توسط محققان دانشگاه اســتنفورد در ماه آوریل در گزارش هاى علمى منتشر شد، 

نشان مى دهد که این برنامه ها کار مى کنند.
آن ها دریافتند بزرگســاالنى که در یک دوره آموزشى یک ساعته شرکت کردند تا 
اعتبار اطالعات آنالین را شناسایى و تایید کنند، در آزمون ارزیابى اخبار جعلى بهتر 

از گروه کنترلى که هیچ آموزشى ندیده بودند، عمل کردند.
در آزمایش محققان، 143 بزرگسال حدودا 67 ساله که دوره آنالین را گذرانده بودند 
به عنوان گروه آزمایش و 238 بزرگسال حدودا 63 ساله که دوره را گذرانده بودند به 

عنوان گروه کنترل خدمت کردند.
 MediaWise براى دوره آنالین، یک ابتــکار روزنامه نگارى غیرانتفاعــى به نام
یک برنامه آموزشى ســواد دیجیتالى را در طول انتخابات ریاست جمهورى 2020 
در آمریکا ارائه کرد. این دوره از متن، فیلم، تمرین هاى تعاملى و آزمون هاى کوتاه 
استفاده مى کرد تا به شــرکت کنندگان آموزش دهد که چگونه صحت اطالعاتى 
را که آنالین دریافت کرده اند، بررســى کنند. این شامل نشــان دادن نحوه انجام 
«خواندن جانبى» یــا مرور وب براى دیدن آنچه منابع دیگــر در مورد یک ادعاى 
خاص مى گویند، و انجام جســتجو هاى عکس معکوس براى دیدن اینکه آیا یک 
عکس تغییر یافته یا خارج از زمینه است، مى شــود، این دوره همچنین به شدت بر 

روى فیسبوك متمرکز بود، زیرا محبوب ترین پلتفرم در میان افراد مسن است.
قبل از گذراندن دوره، از هر دو گروه آزمایش و کنترل خواسته شد تا یک نظرسنجى 
حاوى «تکلیف تشخیص فریب» را تکمیل کنند که از شرکت کنندگان مى خواست 
درباره درست یا غلط بودن شــش عنوان خبرى قضاوت کنند. پس از پایان دوره، 
نظرســنجى مشــابه دیگرى با شــش عنوان مختلف به هر دو گروه داده شد. هر 
مجموعه از سرفصل ها شامل دو عنوان با گرایش دموکرات ها، دو عنوان با گرایش 
جمهورى خواهان و دو عنوان غیر مرتبط با سیاســت بود. در گروهى که در دوره 
آنالین شــرکت کردند، نمرات ارزیابى آن ها از میانگین 64 درصد در نظرسنجى 
اول به میانگین 85 درصد در نظرســنجى دوم افزایش یافت. گروه کنترلى که این 
دوره را گذرانده بودند، میانگین دقت 55 درصد در نظرســنجى اول و 57 درصد در 

نظرسنجى دوم را داشتند.
محققان در این مقاله نوشــتند: «برخــالف افراد جوان تر، افراد مســن تر «بومى 
دیجیتال» نیستند و ممکن است تجربه کمترى در استفاده از فناورى ها و پلتفرم هاى 
رسانه اى معاصر داشته باشند، زیرا آن ها بخش بزرگى از زندگى حرفه اى و شخصى 
آن ها نبودند، بنابراین آن ها پیشنهاد مى کنند که برنامه هاى آموزشى اضافى مانند 
MediaWise مى تواند مهارت هاى تحقیقاتى اساســى را براى این بزرگســاالن 

فراهم کند تا اطالعات جدیدى را که آنالین با آن ها مواجه مى شوند، بررسى کنند.
محققان اذعــان کردند که ممکن اســت افرادى کــه در وهله اول بــراى دوره 
MediaWise ثبت نام کرده اند، انگیزه بیشترى براى بهبود مهارت هاى سواد رسانه 

دیجیتال خود نسبت به افراد گروه کنترل داشته باشــند. بنابراین، براى یکنواخت 
کردن هرگونه ســوگیرى احتمالى، آن ها انگیــزه گروه کنترل بــراى یادگیرى 
مهارت هاى آنالین را از طریق یک سوال در اولین نظرسنجى که از آن ها پرسیده 

شد که آیا مایل به شرکت در برنامه MediaWise هستند، اندازه گیرى کردند.
س از مقایســه زیرگروه کنترل که پاســخ «بله» را دادند با گروه آزمایش، نتایج 
همچنان روند مشابهى را دنبال کردند. گروهى که این دوره را گذرانده بودند، هنوز 
بهتر از گروه کنترلى که این دوره را گذرانده بودند، مى توانســتند صحت تیتر ها را 

قضاوت کنند.

شرکت گوگل امروز امروز آپدیت نهایى اندروید 13 را 
براى دارندگان گوشى هاى گوگل پیکسل منتشر کرد.
شرکت گوگل در بیانیه اى امروز اعالم کرد که نسخه 
نهایى سیستم 13 ، جدیدترین نسخه سیستم عامل 
اندروید را یک ماه زودتر از حد انتظار براى دارندگان 
گوشى هاى گوگل پیکسل 4 به بعد منتشر کرده است. 
در این مطلب به قابلیت هاى نســخه جدید اندروید 

مى پردازیم.
 به گفته گوگل، گوشى هاى سامسونگ، وان پالس، 
نوکیا، اوپو، ریلمى و شــیائومى در اواخر سال جارى 

نسخه 13 را دریافت خواهند کرد. در ادامه با برخى از 
قابلیت هاى این اندروید آشنا مى شوید.

گفته شده توســعه دهندگان اندروید در نسخه جدید 
این سیستم عامل برخى از قابلیت هاى نسخه 12 را 
اصالح کرده اند. کاربران با به روز رسانى سیستم عامل 
خود مى توانند رابط کاربرى UI را بر اساس هر برنامه 
تنظیم کنند همچنین حالت زمان خــواب نیز دچار 
تغییراتى شده و به افراد امکان مى دهد با کاهش نور 
از گوشى هوشمند خود استفاده کنند. در اندورید 13 
امنیت تلفن همراه نیز  افزایش یافته و فقط برنامه هایى 

که کاربران آن ها را انتخاب کرده اند اجازه دسترسى 
به گالرى را داده اند.

یکى دیگر از ترفند هایى که باعــث راحتى کاربران 
گوشى هاى اندروید مى شود، سیستم اطالع رسانى 
پیشــرفته اســت. ، یک برنامه قبل از اینکه بتواند 
اعالنى را دریافت کند ، به مجوز نیاز دارد. اندروید 13 
همچنین یک API اضافه مى کند که به کاربران اجازه 
مى دهد سطوح روشنایى فالش LED را روى گوشى 

خود کنترل کنند.
اندروید 13 از اســتاندارد بلوتــوث LE Audio بهره 

مى برد که به لطف کد صوتــى LC۳ جدید، مزایایى 
مانند تجربه صوتــى با کیفیت بــاال و در عین حال 
 Bluetooth .مصرف کمتر انرژى را به ارمغان مى آورد
LE Audio پشــتیبانى از ســمعک را فعال مى کند، 

صداى فضایى را با ردیابى سر معرفى مى کند و امکان 
پخش صدا را به چندین دستگاه فراهم مى کند.

سیســتم عامل جدید اندروید همچنین تغییراتى در 
API Camera۲ ایجاد مى کند که شــامل استاندارد 

کردن ضبــط ویدئــوى HDR و پیش نمایش براى 
تثبیت رسانه است.

گوشى هاى هوشمند بازار بزرگ و داغى دارند که لوازم جانبى 
بخش از آن است و طرفداران زیادى هم دارد.

بازار مملو از انواع لوازم جانبى براى گوشى هاى هوشمند است و 
در آن همه چیز از قاب هاى سیلیکونى گرفته تا بسته هاى باترى 

بزرگ براى گوشى ها پیدا مى شود.
اما مطمئنا شــما به همه این لوازم جانبى براى آیفون یا گوشى 
اندرویدى خود نیاز ندارید، چون همه آن ها ضرورى نیستند. اما 
واقعا کدام لوازم جانبى گوشى، ارزش خرید دارند؟ در این مقاله 
قصد داریم به لوازم جانبى ضرورى که بهتر است داشته باشید 

بپردازیم و اضافات را کنار بگذاریم.
دلیل اینکه چرا این روز ها لوازم جانبى گوشــى هاى هوشمند 
زیاد شده مشخص است. اساســا هر کسى یک گوشى آیفون 
یا اندرویدى در جیب خود دارد و شرکت هاى زیادى هستند که 

مى خواهند چیز هاى بیشترى را به مردم بفروشند.

قاب گوشى 
بیایید با رایج ترین مورد از لوازم جانبى گوشــى هوشمند، یعنى 
قاب گوشى، شروع کنیم. برخى افراد از قاب استفاده نمى کنند و 
برخى دیگر، در گوشه خانه خود چند قاب با طرح ها و مدل هاى 

مختلف دارند.
در حالى که ممکن اســت فکر کنید قاب هــا محافظت کننده 
نیستند، اما در جاى خود مى توانند ارزشمند باشند. چند دلیل وجود 
دارد که نشان دهنده اهمیت خرید یک قاب براى گوشى است.

اول از همه، یک قاب، سطحى از محافظت را ارائه مى دهد. حتى 
یک قاب TPU نازك نیز، مى تواند از گوشى شما در برابر خط و 
خش محافظت کند. البته قاب هاى بهترى هم هستند که گوشى 

شما را از آسیب جدى تر نجات مى دهد.
با این حال، قاب ها چیزى فراتر از یک محافظ براى گوشــى 
هستند. برخى از گوشى ها با بدنه شیشه اى یا پشتى فلزى ساخته 
مى شوند و یک قاب ســاده مى تواند در دست گرفتن گوشى را 
بسیار آسان کند. همچنین مى توانید با یک قاب، گوشى خود را 
همانطور که مى خواهید شخصى سازى کنید. البته شما حتما به 

آن احتیاج ندارید، اما اگر داشته باشید پشیمان نمى شوید.

کابل شارژ
گوشى هوشمند شما به احتمال زیاد داراى کابل شارژ در جعبه 
است. بدیهى است که کابل شارژ یک لوازم جانبى بسیار حیاتى 
اســت و یکى دیگر از لوازم جانبى ضرورى گوشى، کابل هاى 

شارژ بیشتر است.

شارژ کردن گوشــى، بخش جدایى ناپذیر اســتفاده از گوشى 
هوشمند است. مى توانید به صورت جداگانه یک کابل شارژ در 
کنار تخت، در کوله پشتى و ماشین خود داشته باشید. کابل ها 
معموًال بسیار ارزان هستند و داشــتن چند عدد از آن ها بهتر از 

جابجایى آن از خانه به محل کار و ... است.

بسته هاى باترى
تا اینجا ما موارد ضرورى را پوشش داده ایم، اما اکنون زمان آن 
است که به سمت لوازم جانبى اختیارى تر و کم اهمیت تر برویم.

اگرچه مطمئنا داشتن پاوربانک و بســته باترى یک ضرورت 
نیست، اما بهتر اســت کاربران (مخصوصا افرادى که استفاده 
تجارى و بیشترى از گوشى دارند) یک بســته باترى خوب را 

همراه خود داشته باشند.
شما هرگز واقعا نمى دانید چه زمانى ممکن است باترى گوشى 
تان تمام شود. یک بسته باترى مى تواند در شرایط خاصى نجات 
دهنده باشد. شاید قبل از اینکه بتوانید گوشى خود را شارژ کنید 
برق خانه شما قطع شده یا در جایى بدون پریز گیر کرده اید. در 
این مواقع مى توانید از یک بسته باترى بهره ببرید. کلید آماده 

داشتن بسته باترى براى این مواقع، شارژ نگه داشتن آن است.

هدفون هاى بى سیم
چه بخواهیم و چه نخواهیم، جک هدفون یکى از ویژگى هاى 
در حال کنار گذاشته شدن در گوشى هاى هوشمند مدرن است. 
اکنون آیفون ها و بسیارى از گوشى هاى اندرویدى دیگر از این 
گزینه محروم هستند. در این گوشــى هاى اگر مى خواهید به 
موسیقى یا پادکست گوش دهید، هدفون هاى بى سیم به یک 
نیاز تبدیل مى شوندهدفون هاى بى سیم نسبت به هدفون هاى 
سیمى چند مزیت دارند. شما آزادى بیشترى براى حرکت دارید، 
زیرا نیازى نیست تلفن خود را به بدن خود متصل کنید. جعبه هاى 

شارژ آن نیز بسیار مرتب تر از کابل هاى درهم پیچیده هستند.
این چهار لوازم جانبى، تجربه کاربرى شما در استفاده از گوشى 
هوشــمند را تا حد زیادى بهبود مى بخشند و احتماًال قاب تنها 

موردى است که باید با یک گوشى جدید آن را تغییر دهید.
انواع دیگر لوازم جانبى براى گوشــى  هاى هوشــمند کاربرد 
گسترده مشابهى ندارند و فقط ممکن است براى شرایط خاصى 

مفید باشند.

لوازم جانبى گوشى هاى هوشمند که ارزش خرید دارند
کاربران مسن تر نقش بیشترى در 

انتشار اخبار جعلى دارند

اندروید 13 رسماً راه اندازى شد

پیام هاى یک چــت فردى یا گروهى را مى توان با اســتفاده از 
ویژگى فوروارد به گپ فردى یا گروهى دیگر ارســال کرد. هر 
زمان که تصویرى را در واتس آپ فــوروارد مى کنیم که حاوى 
شرح است، به طور خودکار تصویر را بدون شرح فوروارد مى کند.

 یــک برچســب "Forwarded" در کنار پیام هاى بازارســال 
شــده ظاهر مى شــود و به شما 
امکان مى دهد بدانید که آیا 
پیام توسط مخاطبین شما 
نوشته شده اســت یا اینکه 
توسط شخص دیگرى باز 

ارسال شده است.
هر زمان که تصویرى را در 

واتس آپ فوروارد مى کنیم که حاوى شرح است، به طور خودکار 
تصویر را بدون شرح فوروارد مى کند. گاهى اوقات این موضوع 
درك درست تصویر را براى گیرنده دشوار مى کند. اما مى توانید 
یک تصویر را با یک توضیح در واتس آپ فوروارد کنید. در اینجا 

نحوه انجام آن آمده است.
1.چت واتس آپ را که مى خواهید تصویر را با عنوان آن فوروارد 
کنید، باز کنید.2.روى تصویر ضربــه زده و نگه دارید.3.از منوى 
پاپ آپ روى نماد Share کلیک کنید.4.گزینه WhatsApp را 
انتخاب کنید.5.گروه چت مورد نظر را انتخاب کنید.6.همچنین 
مى توانید تصویر و عنوان را ویرایش کنید، گزینه view one را 
تنظیم کنید یا آن را همانطور که هست فوروارد کنید.7.تصویر با 

شرح آن فوروارد خواهد شد.

یکى از این ویژگى ها که بسیارى از کاربران از آن غافل هستند، 
اضافه کردن تصاویر در سلول هاى اکسل است. کاربران مى توانند 
صفحات گســترده خود را با افزودن تصاویر به سلول هاى اکسل 

آموزنده تر و جذاب تر کنند.
 برنامه هاى مایکروسافت براى دانشجویان و متخصصان شاغل 
نعمتى است. از نوشتن گزارش در Word، ارائه در پاورپوینت، ایجاد 
صفحات گسترده در اکسل، 
 Teams برگزارى جلسات در

و بسیارى موارد دیگر.
برگه هاى اکسل را مى توان 
از طریق برنامه مایکروسافت 
(که به صــورت داخلى ارائه 

مى شود) یا Google Sheets در دســترس قرار داد. مزیت کار 
بر روى Google Sheets این است که به کاربران اجازه مى دهد 
برگه اکســل را مســتقیمًا در مرورگر وب بدون نرم افزار خاصى 
ویرایش کنند. چند نفر مــى توانند به طــور همزمان روى یک 
صفحه گســترده کار کنند. کاربران همچنین مى توانند تغییرات 
ایجاد شده توسط سایر کاربران را مشــاهده کنند. تنها چیزى که 
نیاز دارید یک حساب Google Workspace براى دسترسى به 
این ویژگى هاست.1.روى تب Insert کلیک کنید.2.روى گزینه 
Image کلیک کنید.3.کادر محــاوره اى "inert picture" ظاهر 

 Insert مى شود.4.تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید.5.روى دکمه
کلیک کنید.6.اندازه عکس را طورى تغییر دهید که بتواند در سلول 

جا شود.7.عکس را داخل سلول قرار دهید.

، مزایایى
عین حال
Bluetoo

 مى کند،
د و امکان 

ند.
یراتى در 
 ستاندارد 
ش براى

نحوه درج تصاویر در سلول هاى اکسل نحوه فوروارد کردن تصاویر واتس آپ با زیرنویس

Forwarded در کنار پیا  یــک برچســب
شــده ظاهر م
امکان مى
پیام توس
نوشته شد
توسط ش
ارسال شد
هر زمان

صفح
برگز
و بس
برگ
از ط
(که

اختیار عموم لمه تلفن را در
شد یعنى فرد پشت خط به 
ارى در گوشى هاى موبایل 
ن برنامه ها هم اغلب شامل 
است  هم ممکن همینطور

ه باشید.
جود داشت. دستگاه ضبط

Phot) پیشتر براى ضبط 

ون متصل مى شد، اما حاال 

Mune) براىضبطمکالمه  

 سریع  و مدرن ارائه کرده 
گمو به پشت گوشى آیفون 
MagSafe) پشت گوشى، 

ى  از بعضى مدل هاى جدید 

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

 

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

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

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

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

(دو) نفر از بین صنوف توزیعى و 1 (یک) نفر از بین حائزین اکثریت آرا مى باشند. 
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کاهش آب بدن حالت فقط با احســاس تشــنگى همراه نیســت و بسیارى 
مشکالت دیگر نیز مى تواند ناشى از مصرف ناکافى آب و مایعات باشد.

 در روزهاى گرم تابستان توصیه مى شود حتما نوشیدن روزانه 5/1 تا 2 لیتر آب 
موردتوجه باشد. البته براى نوشیدن آب نباید منتظر احساس تشنگى بود، زیرا 
این حالت بیانگر کاهش رطوبت  بدن است. همچنین کاهش آب بدن حالت 
فقط با احساس تشنگى همراه نیست و بسیارى مشکالت دیگر نیز مى تواند 

ناشى از مصرف ناکافى آب و مایعات باشد.
در ادامه این مطلب به عالئم کم آبى اشــاره خواهیم کرد که نشان از خوردن 

ناکافى مایعات است. این عالئم به ترتیب عبارتند از:

سردرد
سردرد یکى از شایع ترین پیامدهاى کاهش آب بدن است. در چنین شرایطى 
بدن نمى تواند سطح ســروتونین را در حد نرمال نگه دارد و در نتیجه سردرد 

اتفاق مى افتد.
 همچنین عروق خونى مغز نیز براى عملکرد مطلوب به آب نیاز دارند. خستگى 
نیز مى تواند ناشى از کمبود آب بدن باشد و اگر ناگهانى بروز پیدا کند حتما باید 

به نوشیدن آب توجه داشت.

گرفتگى عضالت
عضالت و مفاصل بــدن براى عملکرد صحیح به مایعــات کافى نیاز دارند. 
زمانى که حجم آب بدن کم مى شود، جریان خون کند مى شود و متمرکز بر 

خون رسانى به اندام هاى حیاتى خواهدبود. گرفتگى عضالت در روزهاى گرم 
یا در زمان تعریق زیاد تحت تاثیر این حالت است.

خشکى پوست
پوست براى اینکه سالم و شاداب بماند به مقدار زیادى آب نیاز دارد. بسیارى 

از افراد هنگام خشکى پوست صرفا به استفاده از کرم هاى 
مرطوب کننده توجه دارند در حالى که پوســت نیز 

ارگان زنده اســت و نیازهاى خود را از طریق 
جریان خون دریافت مى کند.

مشکالت ادرار
تامین آب موردنیاز بدن براى عملکرد مطلوب 
سیستم گوارشــى و کلیه ها ضرورى است. 

مهم ترین پیامد کم آبى بدن، یبوست است که 
به تدریج مزمن و آزاردهنده مى شود. زمانى که 

حجم آب بدن کاهش یابد، زمینه رشــد و تکثیر 
باکترى هاى بیمارى زا در مجــارى ادرار افزایش 
مى یابد و زمینه ســاز عفونت هاى ادرارى مى شود 
که با درد و ســوزش هنگام دفع ادرار همراه است. 

همچنین تیره شدن رنگ ادرار نیز نشانه اى از کاهش 
آب بدن است.

احساس لرز
احســاس لرز ناگهانى یا مداوم فقط بــه  دلیل تب نیســت و گاهى اوقات 
نشان دهنده مصرف ناکافى مایعات است. همان طور که اشاره شد در صورت 
کاهش آب بدن جریان خون محدود به اندام هاى حیاتى مى شود که ممکن 

است گاه با احساس لرز همراه با گرفتگى عضالت بروز پیدا کند.

بوى نامطبوع دهان
دهان براى حفظ رطوبت کافى مســلما به سطح 
کافى آب نیاز دارد و در غیر این صورت، ترشح 
بزاق کم مى شود. حال آنکه بزاق خواص 
آنتى باکتریــال دارد و اگــر به اندازه کافى 
ترشح نشــود، عامل فعالیت باکترى ها و 

ایجاد بوى نامطبوعاست. 

تمایل به خوراکى هاى شیرین
اگر به اندازه کافى آب ننوشــید، ذخایر گلیکوژن خون 
به شدت پایین مى آید. این حالت به خصوص پس از ورزش 
و در روزهاى گرم بسیار اهمیت دارد. گلیکوژن به عنوان سوخت 
بدن عمل مى کند و زمانى که سطح آن کاهش یابد، تمایل به مصرف 
خوراکى هاى شیرین بیشتر مى شود. در چنین شرایطى بهتر است 

در کنار نوشیدن فراوان آب، میوه ها و ماست نیز میل شود.

نزدیک به یک میلیون نفر در ایاالت متحده با بیمارى پارکینسون زندگى مى کنند یک اختالل عصبى که 
هیچ درمانى ندارد.

 در ادامه به پنج عالمت ابتال به پارکینسون خواهیم پرداخت:

1-لرزش
لرزش یکى از نشانه هاى رایج پارکینسون است، اما پزشکان توصیه مى کنند که براى کنار گذاشتن سایر 

گزینه هاى احتمالى مشکل زا فرد دچار لرزش باید به طور کامل مورد ارزیابى قرار گیرد.
دکتر «زولتان مارى» متخصص مغز و اعصاب مى گوید: «به یک متخصص مغز و اعصاب داراى تجربه 
در حوزه اختالالت حرکتى مراجعه کنید که مى تواند به درستى لرزش را ارزیابى، تشخیص و درمان کند. 
بخشى از لرزش ممکن است ناشى عواملى باشد که مى توانند باعث ایجاد لرزش فیزیولوژیکى شدید شوند 
مانند ســطوح باالى هورمون تیروئید؛ بنابراین آزمایش هاى عملکرد تیروئید (TFTs) در آزمایشگاه باید 

انجام شود.»

2-ُکندى حرکت
آهسته شدن حرکت (برادى کینزى) یکى دیگر از عالئم رایج پارکینسون است. در پژوهشى صورت گرفته 
در ایاالت متحده با استفاده زا یک دستگاه مچ بند که به طور مداوم حرکات بدن را کنترل مى کرد مشخص 
شد که 85 درصد از افراد مبتال به بیمارى پارکینسون در ساعات صبح برادى کینزى یا حرکات غیر طبیعى 

آهسته را تجربه مى کنند.

3-سخت شدن بدن
افراد مبتال به پارکینسون اغلب دچار سفتى عضالت مى شــوند که مى تواند دردناك باشد. سفتى یکى از 

شایع ترین عالئم پارکینسون است.

4-تغییرات در قدم برداشتن
به گفته کارشناسان تغییر در راه رفتن مى تواند نشانه اولیه پارکینسون باشد. تغییرات در راه رفتن و شناخت 
پیش از تشخیص پارکینسون ایدیوپاتیک (بدون علت شناخته شده) مى باشد و ممکن است زودتر از عالئم 
معمولى غیر حرکتى رخ دهد. شناســایى افراد در طول دوره پرودرومال (اوایل بیمارى) که پیش از عالئم 
حرکتى است مى تواند براى مطالعات بالینى که به دنبال درمان هاى جدید براى جلوگیرى یا به تاخیر انداختن 

پیشرفت بیمارى هستند مفید باشد.

5-عالئم پیرى در چشم
نتایج پژوهش ها نشان مى دهند که عالئم پیرى در شبکیه چشم مى تواند با خطر بیش تر بیمارى پارکینسون 
در ارتباط باشد. افراد مبتال به بیمارى پارکینســون (PD) داراى تعدادى اختالالت بینایى هستند از جمله 
تغییرات در حساسیت کنتراست (میزان قدرت چشــم براى تشخیص یک جسم بر روى یک زمینه است؛ 
م.)، دید رنگ، و نقص در پردازش اشیا و حرکت. در پژوهشى صورت گرفته شبکیه افراد مبتال به بیمارى 
پارکینسون براى ارزیابى تغییرات مولکولى و مورفولوژیکى مورد بررسى قرار گرفت تا نشانگر هاى زیستى 

احتمالى این بیمارى پیدا شوند که مى توانند به عنوان پیش بینى کننده مورد استفاده قرار گیرند.

7 عالمت که نشان مى دهد باید زیاد آب بنوشید

 استفاده از کرمهاى
پوســت نیز

ز طریق 

ببببببلوب ط
 است. 

ست که 
مانى که 

و تکثیر  ـد
رار افزایش 
رى مى شود 
 همراه است.

ه اى از کاهش 

بوى نامطبوع دهان
دهدهان براى حفظ
کافى آب نیا
بزاق کم
آنتى باکتر
ترشح نش
ایجاد بوى

تمایل به
کافى آب اگر به اندازه
به شدت پایین مى آید. این
و در روزهاى گرم بسیار اهمیت
بدن عمل مى کند و زمانى که سطح
مى ش خوراکىهاى شیرین بیشتر
در کنار نوشیدن فراوان آب

نشانه هاى ابتال به پارکینسون

گروهى از کارشناسان با استناد به کاستى هاى مطالعات 
موجود، از تحقیقات مداوم در مورد مزایاى تمرین ورزشى 
براى افراد مبتال به مولتیپل اسکلروزیس پشتیبانى کردند.
اعضاى گروه تحقیق با نتایج بررسى هاى اخیر مبنى بر 
عدم ارتباط تمرین ورزشــى با محافظت عصبى در افراد 

مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مخالفت کردند.
آنان ادعا مى کنند، شــواهد نشــان مى دهد که ورزش 

مى تواند از آســیب یا زوال 
عصبى موجود و قابــل اندازه گیرى جلوگیرى یا 

آن را معکوس کند. 
این محققان همچنین پیشنهاد مى کنند که مطالعات 

موجود اندك هســتند و ضعیف طراحى شده اند و 

نباید از تحقیقات مداوم در این زمینه امیدوارکننده دلسرد 
شد.کاستى هاى ذکر شده توسط این گروه انتخاب بیمار 
(عدم وجود آســیب قابل اندازه گیرى سیســتم عصبى 
مرکزى)، طراحى برنامه هاى ورزشى (مدت زمان بسیار 
کوتاه پروتکل هــاى تمرینى/پیگیــرى)، عدم وجود 
فرضیه هــاى عصبى فیزیولوژیکى پیشــین (عدم 
در نظر گرفتن ســازگارى هاى مغز و مناطق مورد 
نظر براى محافظت عصبــى) و انتخاب 
روش هــاى تصویربــردارى 
عصبى (تکیه بیــش از حد 
به تصویربــردارى عصبى 
ســاختارى /کل مغز) را 

شامل مى شود.
ســاندروف،  دکتــر 
محقــق ارشــد این 
تحقیــق، دانشــمند 
ارشد پژوهشــى در مرکز 
و  عصب روان شناســى 
علوم اعصاب در بنیاد کسلر 

آمریکا گفت: کاستى هاى تحقیقات موجود مانع از ارائه 
نتایج قوى در این زمان مى شود.

وى تاکید کــرد: تنها از طریق بررســى دقیق مى توانیم 
اطمینان از محافظت عصبى را براى افراد مبتال به مولتیپل 

اسکلروزیس پیدا کنیم.
وى در پایان نتیجه گرفت که پیشبرد این مسیر تحقیقاتى 
به آزمایش هاى تصادفى کنترل شده و به خوبى طراحى 
شده  بستگى دارد که مبتنى بر دانش ما در مورد محافظت 
عصبى کانونى، ناشــى از ورزش بــا معیارهاى انتخاب 
هدفمند، مدت زمان کافى آموزش و پیگیرى و روش هاى 
تصویربردارى عصبى مناسب است. این امر شامل مبنا قرار 
دادن شواهد آینده براى ارزیابى نقش تمرین ورزشى در 

مدیریت مولتیپل اسکلروزیس خواهد بود.
ورزش رویکردى با هزینه کم، دسترسى آسان و عوارض 
جانبى کم ارائه مى دهد و مزایاى بالقــوه آن براى افراد 
مبتال به مولتیپل اسکلروزیس مستلزم بررسى کامل است. 
محققان چشم انداز خود را براى این مسیر تحقیقاتى در 
 Lancet مقاله اى با عنوان  ورزش در ام اس که  در مجله

منتشر شد، بیان کردند.

مصرف غذاهاى فرآورى شــده باعث اختالل در 
عملکرد مغز و شناخت حافظه خواهند شد.

محققان اثرات غذاهاى فوق فرآورى شــده مانند 
پیتزا، نان سفید و شــکالت را بر عملکرد شناختى 

افراد مسن بررسى کردند.
آنها دریافتند کــه غذاهاى فوق فرآورى شــده با 
کاهش عملکرد زبانى و اجرایى در افراد مسن بدون 

بیمارى مزمن مرتبط است.
آنها اشــاره کردند که کاهش مصــرف غذاهاى 
فوق فرآورى شده ممکن اســت از زوال شناختى 

جلوگیرى کند و خطر زوال عقل را کاهش دهد.
غذاهاى فوق فرآورى شــده به طــور فزاینده اى 
جایگزین رژیم هاى غذایى سنتى مبتنى بر غذاهاى 
کم فرآورى شده و فرآورى نشده در سراسر جهان 

شده اند.
غذاهاى فرآورى شده معموًال شامل دو یا سه ماده 

هستند و عبارتند از:
سبزیجات کنسرو شده- آجیل شور - پنیر -ماست 

ساده.
غذاهاى فوق فرآورى شده حاوى مواد غذایى کامل 
نیستند، تحت چندین فرآیند صنعتى قرار مى گیرند 
و حاوى موادى از جمله طعــم دهنده ها، رنگ ها و 

افزودنى ها هستند. انواع آن عبارتند از:
تنقالت بسته بندى شده-شــکالت-غذاهاى از 
پیش آماده شده مانند پیتزا و پاستا-غالت صبحانه.

افزایش مصــرف غذاهاى فوق فراورى شــده با 
کاهش کیفیت غذایى رژیم ها و بیمارى هاى مزمن 
از جمله چاقى، مشکالت متابولیک و بیمارى هاى 

قلبى عروقى مرتبط است.
محققان دریافتند که مصرف غذاهاى فوق فرآورى 
شده با عملکرد بدتر در آزمون هاى شناختى زبان و 
عملکرد اجرایى در بیــن افراد بدون بیمارى مزمن 
مرتبط است. آنها خاطرنشــان کردند که کاهش 
مصرف غذاهاى فوق فرآورى شــده ممکن است 
به بهبود شناخت مختل شــده در میان سالمندان 

کمک کند.

در یک رژیم غذایى سالم افراد مى بایســت مقدار کالرى دریافتى از مواد خوراکى را متناسب با میزان 
فعالیت خود مصرف کنند.

خوردن یا آشامیدن بیش از نیاز بدن منجر به اضافه وزن خواهد شد زیرا انرژى که استفاده نشده به صورت 
چربى ذخیره مى شود. از طرفى نیز در صورت کم خوردن یا آشامیدن، وزن افراد کاهش پیدا مى کند که 

کاهش وزن زیادى نیز مشکالتى را در پى خواهد داشت.
به منظور داشتن یک رژیم غذایى متعادل مى بایست طیف وسیعى از غذاها را مصرف کرد تا بدن تمام 

مواد مغذى مورد نیاز خود را دریافت کند.
توصیه مى شود که مردان روزانه حدود 2500 کالرى و زنان حدود 2000 کالرى مصرف کنند با این حال 

اکثر افراد کالرى بیشترى نسبت به نیاز روزانه خود مصرف مى کنند.
در ادامه به نقل از "ســایت اطالع رســانى سرویس ســالمت ملى انگلیس"، هشــت توصیه اصلى
 و مهم براى داشــتن یک رژیــم غذایى متعــادل به منظور حفظ ســالمت جســم و روان یادآورى 

شده است:
* غذاهاى حاوى کربوهیدرات هاى نشاسته اى با فیبر باالتر مصرف کنید.

* میوه و سبزى بیشتر بخورید.
*  بیشتر ماهى مصرف کنید.

* مصرف چربى اشباع شده و شکر را کاهش دهید.
* کمتر نمک بخورید: بزرگساالن نباید بیش از شش گرم در روز نمک مصرف کنند.

* فعالیت بدنى داشته باشید و وزن مناسب خود را حفظ کنید.
* تشنه نشوید و مقدار کافى آب در روز مصرف کنید.
* صبحانه را از وعده هاى غذایى خود حذف نکنید.

8 یادآورى مهم براى سالمتى

آیا ام اس با ورزش کنترل مى شود؟

مى تواند از آســیب یا زوال
عصبى موجود و قابــل اندازه گیرى جلوگیرى یا

آن را معکوس کند. 
این محققان همچنین پیشنهاد مىکنند که مطالعات

موجود اندك هســتند و ضعیف طراحى شده اند و 

این زمینه امید در نباید از تحقیقات مداوم
شد.کاستى هاى ذکر شده توسط این گر
اندازه گیرى س (عدم وجود آســیب قابل
مرکزى)، طراحى برنامه هاى ورزشى (م
کوتاه پروتکل هــاى تمرینى/پیگیــ
فرضیه هــاى عصبى فیزیولوژیکى
در نظر گرفتن ســازگارى هاى مغ
رظر براىمحافظت عص ن
ررروشهــاى ت
عصبى (تکی
به تصویرب
ســاختار
شامل مى
دکتــر
مممحقــ
تحقیـ
ارشد پژوه
عصب رو
علوم اعصا

 «ســنولیتیک» که به شــکل قرص مصرف شــود، 
سلول هاى بدن انسان را که مسئول پیشبرد روند پیرى 
هســتند از بین مى برد و به طور بالقوه طول عمر ما را دو 

برابر مى کند.

 دکتر اندرو استیل، زیست شناس محاسباتى بریتانیایى، 
کتاب جدیدى در مورد طول عمر انســان منتشر کرده و 
معتقد است که زندگى کردن بیش از یک قرن با کمک 
نوع خاصى از دارو براى نســل بشر امکان پذیر است. در 

این کتاب، گفته شــده که تحقیقات در زمینه این دارو 
که «ســنولیتیک» (senolytics) نــام دارد، در حال 
حاضر نتایج امیدوارکننده اى را نشــان مى دهند و این 

س دارو مى تواند در دهه هاى آینده در بازار و در  ستر د
قرار گیرد.

نحوه عملکرد ســنولیتیک در راســتاى 
افزایش طول عمر انسان چگونه است؟ 

بنا به گفته دکتر اســتیل «هیچ محدودیتى براى مدت 
زمان زندگى مــا وجود ندارد» او گفــت: از دید من، هیچ 

دلیل فیزیکى یا بیولوژیکى خاصى وجود ندارد که مانع از 
افزایش طول عمر به 200 سال شود!

این دارو قادر است «سلول هاى زامبى» را که از نظر علمى 
به عنوان سلول هاى پیرى شناخته مى شوند، از بین ببرد. 
با آغاز فرآیند پیرى، این سلول ها دیگر تقسیم نمى شوند و 
درون بدن تجمع پیدا مى کنند؛ سرانجام ترکیباتى را را آزاد 

مى کنند که روند پیرى را سرعت مى بخشد.
طى آزمایشــى حیوانى در ســال 2020، موش هایى که 
این دارو را دریافت کردند، عملکرد فیزیکِى بهبودیافته، 
سالمت و طول عمر بیشترى را نشــان دادند. با توجه به 
اینکه عملکردهاى ژنى در انسان و موش تقریبًا یکسان 
است، بسیارى بر این باورند که ما هم مى توانیم از این دارو 

استفاده کنیم و از مزایاى آن بهره مند شویم.

جذابیت این تحقیق در چیست؟
جالب است بدانید کســانى که آشکارا تمایل دارند بیش 
از یک انســان معمولى زندگى کنند، جزو ثروتمندترین 

افراد جهان هســتند! و در حال حاضر از کیفیت زندگى 
برخوردارند که در مقایســه با بســیارى از افراد دیگر به 
طور غیرقابل انکارى ممتــاز، راحت و فوق العاده لوکس 
است. یک مثال بارز «جف بزوس» است که اخیراً بخش 
عظیمى از ثروت خود را براى توسعه فناورى برنامه ریزى 
مجدد سلولى سرمایه گذارى کرده است که فرآیندهاى 
پیرى را معکوس مى کند! این مرد مصمم است «براى 

همیشه زندگى کند».

آیــا زمین مى توانــد میلیون ها انســان
 200 ساله را نگه دارد؟

در پاسخ به این ســوال بهتر اســت پیش بینى سازمان 
بهداشت جهانى را مبنا قرار دهیم؛ این سازمان تخمین 
مى زند که بین ســال هاى 2030 تا 2050، کمبود مواد 
غذایى، بیمارى ها و اســترس گرمایى ناشى از آب و هوا 
ســاالنه منجر به مرگ 250000 نفر یا بیشــتر خواهد

شد.

خاکسترى شدن مو ها یکى از تغییراتى است که نشان دهنده 
افزایش ســن و مرحله پیش از سفیدشدن موها است؛ زیرا 
به تدریج رنگدانه طبیعى مو ها تولید نمى شــود. خاکسترى 
شدن مو ها یکى از تغییراتى است که نشان دهنده افزایش 
سن و مرحله پیش از سفیدشــدن موهاست، زیرا به تدریج 
رنگدانه طبیعى مو ها تولید نمى شود. به طور کلى 74درصد 
افراد در سنین 45 تا 65 سال تا حدودى مو هاى خاکسترى 
دارند، امــا بعضى افراد در ســنین جوانى دچــار این تغییر 
مى شــوند. اما باید بدانیم که عوامل مختلفى در بروز تغییر 
رنگ مو هــا تاثیــر دارد.زمینه ژنتیک یکــى از مهم ترین 
عوامل خاکسترى شدن موهاست. تغییر رنگ مو ها همانند 
کم پشتى و ریزش مو ها مى تواند از خانواده پدرى یا مادرى 

به ارث برسد.

ابتال به بیمارى آلوپسى آره آتا
ریزش موى منطقه اى یا آلوپسى آره آتا که جزو اختالالت 

خودایمنى محسوب مى شود ممکن است با افزایش تار هاى 
سفید همراه باشد. در صورت ابتال به این بیمارى قسمتى 
از مو هاى سر با حاشیه مشخص مى ریزد، زیرا سلول هاى 

ایمنى بدن به فولیکول هاى مو آسیب مى رسانند.

مواجهه مستمر با آالینده هاى جوى
آالینده هاى جوى نیز مى توانند زمینه ساز خاکسترى شدن 
زودهنگام مو ها شوند. مطالعات نشــان مى دهد ترکیبات 
شــیمیایى باعث ایجاد رادیکال هاى آزاد مى شــوند که 

بر تولیــد مالتونیــن (رنگدانه موها) 
تاثیر مى گــذارد و روند پیرى مو ها 
را تســریع مى کند. این مسئله در 

مورد دود سیگار فارغ از اینکه 
فرد سیگار بکشد یا در معرض 

دود ســیگار دیگران باشد نیز 
صدق مى کند.

استرس مداوم
جاى هیچ شکى نیست که استرس ساختار ژنتیک را تحریک 
مى کند و اگر فرد زمینه خاکسترى و سفیدشدن زودهنگام 
مو ها را نداشته باشد، تحت تاثیر استرس مداوم ممکن است 

مستعد این حالت شود. 
در صورت دارا بودن زمینه ژنتیک نیز این تغییر حالت مو ها 

زودتر و شدیدتر اتفاق مى افتد.

تغییرات هورمونى
با گذر زمان هورمون ها بر ساختار موها، ضخامت و رنگ 
آن ها تاثیر مى گذارند. تغییرات هورمونى 
در ســنین نزدیک به یائسگى یکى 
از مهم ترین دوره هاســت که رنگ 
مو ها تغییر مى کند که در کنار زمینه 
ژنتیک و عوامل محیطى ممکن است 

تشدید شود.

دارویى که مى تواند طول عمر انسان را به 200 سال افزایش دهد
ســنولیتیک» که به شــکل قرص مصرف شــود، 
لول هاى بدن انسان را که مسئول پیشبرد روند پیرى 
ســتند از بین مى برد و به طور بالقوه طول عمر ما را دو 

رابر مى کند.

 دکتر اندرو استیل، زیست شناس محاسباتى بریتانیایى، 
جدیدىدر مورد طول عمر انســان منتشر کرده و  ا
کمک با کقرن از

ر این کتاب، گفته شــده که تحقیقا
که «ســنولیتیک» (senolytics) نــام دارد، در حال
حاضر نتایج امیدوارکننده اى را نشــان مى دهند و این

سدارو مى تواند در دهه هاى آینده در بازار و در  ستر د
قرار گیرد.

نحوه عملکرد ســنولیتیک در راســت
افزایش طول عمر انسان چگونه است؟

به گفته دکتر اســتیل «هیچ محدودیتى براى بنا

رویى

غذا هاى ناسالمى که 
مغز را نابود مى کنند

ه بهبود شناخت مختل شــده در میان سالمندان 
کمک کند.

4 علت مهم سفید شدن زودهنگام رنگ مو ها

ادیکال هاى آزاد مى شــوند که 
گدانه موها) 

رى مو ها 
ررر در سئله

نکه
ض

د نیز 

تغییرات هورمونى
با گذر زمان هورمون ها بر ساخ
آن ها تاثیر مى گ
در ســنین
از مهم تری
مو ها تغییر
ژنتیک و عو
شتشدیدشود
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آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 5006 – تاریخ:1401/05/30 -  براتعلى رضایى به استناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى 22 سهم مشاع 
از 44 سهم ششدانگ پالك شــماره 512 فرعى از 109 اصلى واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر117 صفحه 170 مسبوق به ثبت و سند مى باشد 
که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یــک  اصالحى ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت و سند معامله با ارائه  کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/06/05 – م الف: 1368017 - 
مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر - امیرحسین حسن زاده از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/6/104

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 4987 – تاریخ: 1401/05/30 - حبیب آقا امیر یوسفى فرزند عبدالرحیم 
به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شــهود رسما گواهى شده 
مدعى اســت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك شــماره 580 فرعى از 87 اصلى 
واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 91 صفحه 361 مسبوق به 
ثبت و سند مى باشــد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور 
المثنى ســند مالکیت نامبرده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین  نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در 
این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود مى باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید و تا مراتب صورت مجلس و 
اصل ســند با ارائه  کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/06/05 – م الف: 1368016 - 
مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر - امیرحســین حسن زاده از طرف 

زهره عموشاهى خوزانى/6/105

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 شماره کالسه 0584 مالکانه آقاى/خانم رضوان جنتى به شناسنامه 
شــماره 2248 کد ملى 1141259613 صادره فرزند جمشید در 1,5 دانگ مشاع از 
شش 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 کــد 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 شــاره 3344 مورخ 1401/05/09 به شماره کالسه 0276 مالکانه آقاى/
خانم محمد جنتى به شناســنامه 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 اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/06/05 – تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/06/20 – م الــف: 1367485 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/107

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006005011 - تاریخ ارسال نامه: 1401/05/30- آقاى/

خانم صدیقه معافى خوزانى فرزند رمضانعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است که سند مالکیت ششدانگ 
پالك شماره 1776 فرعى از 85 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان 
که در صفحه 514- 517- 579 دفتــر 23- 23- 586 امالك ذیل ثبت 20943- 
20944- 125680 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب انتقال 

قطعى 37706  مــورخ 1390/12/28 دفترخانه 139 خمینى شــهر یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن است نحوه گم شدن یا 
از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شــده است چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/06/05 - م الف: 1368848- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر – امیرحسین حسن زاده/6/109  

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 شماره کالسه 2169 مالکانه آقاى/خانم امیرعباس حسین بهبودى 
به شناسنامه شماره 1130217833 کد ملى 1130217833 صادره فرزند اصغر در 
ششدانگ 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 نقشه ملک و مالحضه گردیده است.
برابر راى شــماره 3157 مورخ 1401/04/26 به شــماره کالســه 2167 مالکانه 
مالکیت آقاى/خانم محمد حسن حســین بهبودى به شناسنامه شماره 384 کد ملى 
1141717522 صادره فرزند اصغر در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور داراى 
اعیانى به مســاحت 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 اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/06/05 – تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/06/20 – م الــف:1358035 - رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/110

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره 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 شناســنامه شــماره 3203 کدملى 1140555618 صادره فرزند 
على اکبر نســبت 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 منظور اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1368604 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده6/112

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002525- تاریــخ: 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 عمــوم 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 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 1368763 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/114

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002952 - تاریخ: 1401/4/16- برابر راى شــماره 
2952 مورخ 1401/04/16 به شــماره 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 واقــع 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 عمــوم 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 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 1368805 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/116

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006003644 – تاریخ نامه: 1401/05/23 - برابر راى 
شماره 3644 مورخ 1401/05/23 به شماره کالسه 0286 مالکانه آقاى/خانم سمیرا 
ماهوش محمدى به شناســنامه شــماره 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 شــماره 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 عمــوم 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 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20- م الف: 1368577 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/118

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 ششــدانگ به مساحت 207,36 مترمربع پالك شــماره 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 
صــادره فرزند محمد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ به مســاحت 207,36 
مترمربع پالك شــماره 187 فرعــى 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 مالحظــه نقشــه ملک گزارش کارشــناس مالحظــه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367738 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/120

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 
شماره 1130286509 کدملى 1130286509 صادره فرزند حیدر در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 164,20 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 
156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 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 مشــاع 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 ســند 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 منظور اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367555 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/122

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامــه: 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 منظور اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367795 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/124

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 منظور اطــالع 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 مراجع قضایــى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/06/20- م الف: 1367932 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – امیرحسین حسن زاده/6/126

آگهى تغییرات
شرکت شکوه آوران سپاهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 2013 و شناســه ملى 10260207791 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســهیالداودى جمالوئى 1091585407 مدیرعامل و شهین قائدامینى هارونى 1091004374 
رئیس هیات مدیره و عروس هارونى جمالوئى 4622915960 نائب رئیس هیات مدیره براى مدت 2سال انتخاب شدند .کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهاى تعهد آور و استفاده از حســاب هاى جارى و ثابت در بانکها ، با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهرشرکت معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1369129)

آگهى تغییرات
شرکت شکوه آوران سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2013 و شناســه ملى 10260207791 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سهیال داودى جمالوئى با کدملى 1091585407و شــهین قائدامینى هارونى با کدملى 
1091004374و عروس هارونى جمالوئى با کدملى 4622915960بمدت 2 سال به عنوان هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند محمدداودى با 
کد ملى 1092243542 به سمت بازرس اصلى و میثم هرندى نژاد با کد ملى 1091430330 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى 
انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1369125)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پوالد کشش چهلستون به شناسه ملى 10260684826 و شماره ثبت 50035 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1401/05/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم اشرف فندرسکى پور به شماره ملى 1283496593 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى حسین پورسینا به شماره ملى 
1271031231 به سمت مدیرعامل و آقاى محمد صادق پورسینا به شماره ملى 1292313501 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکى با امضاى مدیرعامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه هاى ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - آقاى محسن پورسینا به شماره ملى 1284629074 به سمت بازرس اصلى و آقاى على کیانى به شماره ملى 0081637128 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. - صورت هاى مالى سال 1400 تصویب 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1368549)

آگهى تغییرات
شرکت سپند سازه اســپادانا شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1561 و شناسه ملى 10260190177 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهیال داودى بشماره ملى1091585407 و على داودى به شماره ملى 
1282884255 و مریم داودى بشماره ملى 1093133968 بمدت 2 سال بعنوان هئیت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. محمدداودى بشماره 
ملى 1092243542 بعنوان بازرس اصلى و میثم هرندى نژاد بشماره ملى 1091430330 بعنوان بازرس على البدل بمدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1369119)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بازرگانى فوالد تابان اصفهان به شناسه ملى 10980120328 و به شماره ثبت 35995 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه مورخ 1401/04/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقاى ایوب عزتى به شــماره ملى 1170699421 ،خانم الهام عزتى به شماره ملى 
1170747000 ، آقاى مجید عزتى به شماره ملى 1171234554 به عنوان اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -خانم حمیده 
قدرتى جابلو به شماره ملى 1270952021 به سمت بازرس على البدل ،آقاى رضا صادقى نژاد به شماره ملى 5129931300 به سمت بازرس اصلى 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - 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 (1368563)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص عمران مدرن سپاهان به شناســه ملى 10260622052 
و شــماره ثبت 44310 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شــرکت به آدرس استان تهران، 
شهرستان شــمیرانات، بخش مرکزى، شهر تجریش، شــهرك محالتى، کوچه 
فتح یکم، خیابان فتح یکم، پالك -2، طبقه 3 به کدپســتى: 1955733433منحل 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1368561)

آگهى تغییرات
شرکت صداقت بار لنجان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 380 و شناسه ملى 
10260082300 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/10 
و به استناد نامه شماره 21/61436 مورخ 1400/9/17 اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان لنجان 
، بخش مرکزى ، شهر زرین شهر، محله شــهرك حمل و نقل ، خیابان (ترابر 5) ، بلوار 
امیرکبیر ، پالك b5 ، 0 ، به کدپستى 8471940142 انتقال یافت و ماده اساسنامه به 
شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى لنجان (1368566)
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01 ذوب آهن
 دست بردار نیست

روابط عمومى باشــگاه ذوب آهن در مورد شایعه مختومه 
شدن شکایت باشگاه ذوب آهن از سینا اسدبیگى به دلیل 
ثبت و صــدور کارت بازى بازیکنان اعــالم کرد: «اصًال 
چنین مسئله اى صحت ندارد و تیم حقوقى باشگاه پیگیر 
شکایت از سینا اسد بیگى است و این شکایت شامل مرور 
زمان نخواهد شد که با پایان زمان ثبت و صدور کارت بازى 
بازیکنان به پایان برسد. باشگاه شکایت خود را از این بازیکن 
تا حصول نتیجه پیگیرى خواهد کرد.» اسد بیگى بازیکنى 
است که به تیم پرسپولیس پیوسته ولى باشگاه ذوب آهن 
مدعى است که او ابتدا با آنها قرارداد امضا کرده بوده است.

02

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون رأى خود در خصوص 
پرونده شکایت فرشاد احمدزاده از باشگاه فوالد خوزستان 
را اعالم کرد. در پرونده شکایت فرشاد احمدزاده از باشگاه 
فوالد خوزستان، این باشــگاه به پرداخت 10 میلیارد ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 218 میلیون ریال بابت هزینه 

دادرسى در حق احمدزاده محکوم شد.

هافبک سپاهان 
فوالد را محکوم کرد

03

کاوه رضایى به این خاطر از بلژیک به فوتبال ایران برگشت 
که به تیم ملى دعوت شــده و در جام جهانى 2022 قطر 
شــرکت کند؛ با وجود ایــن، اما این مهاجم کارکشــته با 
بدشانسى مواجه شــد. ظاهراً با توجه به اینکه کارت بازى 
ارسالن مطهرى صادر شــده و او براى استقالل بازى هم 
کرده، مسئوالن استقالل نمى توانســتند نام او را از لیست 
خارج کنند و به همیــن دلیل کاوه رضایــى تا نیم فصل 
نمى تواند عضو استقالل شود. اگر این موضوع صحت داشته 
باشد کاوه رضایى باید بین جام جهانى و استقالل یکى را 
انتخاب کند! بدیهى است بیرون ماندن تا نیم فصل و بازى 
نکردن در تیم یا کشور دیگرى مى تواند کاوه رضایى را از 

تیم ملى و جام جهانى 2022 قطر دور کند.

جام جهانى یا پیراهن آبى؟

04

در یکــى از برنامه هاى صبحگاهى صداوســیما، مجرى 
برنامه در پاسخ به درخواســت کمک یکى از بینندگان از 
سردار آزمون کنایه تندى به مهاجم تیم ملى ایران و باشگاه 
لورکوزن زد. این مجرى مدعى شــد سردار خودش نیاز به 
کمک یک وکیل دارد و این گونه به پرونده جنجالى ستاره 
تیم ملى در کشور روسیه طعنه زد. سردار آزمون چند ساعت 
بعد صحبت هاى این مجرى را به اشتراك گذاشت و با کنایه 
پاسخ او را داد. او در استورى خود نوشت: «امیدوارم همیشه 
حالتون خوب باشه و روزى برسه هیچ انسانى بى پول نباشه. 

منم خدا رو شکر به اندازه خودم دارم.»

پاسخ آزمون
 به اظهارات مجرى تلویزیون

مهدى طارمى در دیدار حســاس مقابل اســپورتینگ 
لیســبون از ناحیه زانوى پاى چپ دچار آسیب دیدگى 
شد و از بازى بیرون رفت. پس از آن مسابقه، طارمى در 
توییتر خود اعالم کرد مصدومیتش چندان جدى نیست 

و به زودى بازخواهد گشت.
در همین زمینه «آبوال» گزارش داد بخش پزشــکى 
باشگاه پورتو به سرپرستى نلســون پوگا تمام تالش 
خود را مى کند تا طارمى را به موقع براى بازى با ریو آوه 
ریکاورى کند و او را به تیم برساند. اما نکته مهم در ادامه 
این گزارش این بود که رئیس باشگاه پورتو در فکر خرید 

مهاجم جانشین براى مهدى طارمى است.
طبق ادعاى نویسنده پرتغالى این مطلب، باشگاه به این 
نتیجه رسیده اوًال طارمى فعًال بدون جانشین است و اگر 
مصدومیت یا محرومیت داشــته باشد، دست سرمربى 
باشــگاه براى بازى دادن یک مهاجم گلــزن و قابل 
اطمینان بسته اســت. دوماً بهتر است طارمى در نقل و 
انتقاالت زمستانى جدا شود و باشــگاه بتواند از فروش 
ستاره تیمش درآمدزایى کند. به همین دلیل باشگاه در 
مدت زمان کم باقیمانده تا پایان نقل و انتقاالت تابستانى 
یک مهاجم جدید گلزن به خدمت خواهد گرفت که به 
نظر مى رسد در نهایت جانشین طارمى شود و مهاجم 

ایرانى هم از پورتو جدا شود!

زمان جدایى طارمى از پورتو مشخص شد!

هافبک ســابق آبى ها با پشت ســر گذاشتن دوران 
مصدومیت اکنون براى بازگشــت به تیم ملى خط و 

نشان مى کشد.
کایسرى اســپور در هفته سوم ســوپر لیگ ترکیه 
میهمان استانبول باشاك شــهیر بود و با نتیجه 2 بر 
صفر شکســت خورد. مجید حســینى در مرکز خط 
دفاع مثل همیشه یکى از بازیکنان اصلى کایسرى 
اسپور بود و على کریمى هم بعد از پایان یک جلسه 
محرومیت به لیست این تیم برگشت و تا دقیقه 73 در 

زمین حضور داشت.
کایســرى اســپور در این دیــدار مى توانســت از 
موقعیت هایى که نصیبش شد، استفاده کند اما از آنها 
بهره اى نبرد تا استانبول باشاك شهیر با گل هاى ناصر 
چادلى و بوراك اوزکان بازى را به سود خود تمام کند.

نکته جالب این بازى اما حضور دراگان اسکوچیچ در 
ورزشگاه بود. سرمربى تیم ملى ایران براى تماشاى 
عملکرد دو بازیکن ایرانى کایســرى به ترکیه رفته 
بود و البته توانست على کریمى و مجید حسینى را از 

نزدیک زیر نظر بگیرد. کریمى در بازى نخست 
برابر بشــیکتاش با دریافــت دو کارت زرد از 
زمین اخراج شــد اما اعتقاد گاگداس آتان به 
او در حدى بود که بعد از یک جلســه غیبت 
به دلیل محرومیت دوباره از وجودش استفاده 

کرد و هدایت خط هافبک کایســرى اسپور را 
به او سپرد.

بــا اینکه علــى کریمى در 
دقیقه 73 جــاى خود را به 
گوســتاوو کامپانهارو داد 
اما از نظر کارشناســان 
و ســایت هایى که به 
بازیکنان نمــره داده 
و عملکرد آنهــا را زیر 

ذره بین قــرار مى دهند، 
توانست دومین بازیکن برتر 

کایسرى اسپور لقب بگیرد. بالل 

بایزیت، دروازه بان کایسرى اسپور که موقعیت هاى 
بسیارى را مهار کرد با نمره 7/4 عنوان بهترین بازیکن 
کایسرى در این دیدار را به دست آورد و بعد از او این 

على کریمى بود که بهترین نمره را کسب کرد.
کریمى که عزم خود را براى بازگشــت به تیم ملى و 
بازى در جام جهانى 2022 جزم کــرده، با نمره 7 و 
حضور 73 دقیقه اى در زمین، توانست باز هم جواب 

اطمینان سرمربى 42 ساله کایسرى اسپور را بدهد.
نقشــه حرارتى على کریمى نشــان مى دهد او در 
طول بازى به تمام نقاط زمیــن، از محوطه جریمه 
خودى تا هجده قدم حریف سرك کشیده و توانسته 
خواسته هاى ســرمربى تیمش را به بهترین شکل 

ممکن در زمین پیاده کند.
شاید اگر کایسرى اســپور مى توانست در این بازى 
نتیجه اى جز شکست به دست بیاورد، عملکرد کریمى 
هم بیشتر از حاال به چشم مى آمد و او حتى مى توانست 
به یکى از سه بازیکن برتر زمین تبدیل شود. از طرفى 
حضور دراگان اســکوچیچ هم انگیــزه اى بود براى 
کریمى تا به او ثابت کند بعــد از پایان دوران 
مصدومیت حدود یکســاله، آماده است تا 
در لیســت تیم ملى قرار بگیــرد و در اردو 
حاضر شود. کریمى که در زمان مربیگرى 
کارلوس کى روش یکى از بازیکنان ثابت 
حاضر در اردو بود و البته با بدشانسى حضور 
در جام جهانــى 2018 و جام 
ملت هاى آســیاى 2019 
را به دلیــل مصدومیت از 
دســت داد، حاال امیدوار 
اســت با بازى در ترکیب 
اصلى کایســرى اسپور و 
ســطح اول فوتبال ترکیه 
بتواند در لیست نهایى دراگان 
اســکوچیچ قرار بگیرد و براى 
نخستین بار در این تورنمنت مهم 

به میدان برود.

تالش على کریمى براى بازگشت به تیم ملى

افشــاى نامه اى از مصطفى آجورلــو، مدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل خطاب به مدیریت نظارت بر 
ناشــران بازار پایه رقم قرارداد مهــدى قائدى را 
افشا کرد. در نامه آجورلو مشخص شده است که 
بازگشت این بازیکن باشــگاه یک میلیون و صد 
هزار یورو هزینه داشــته اســت. از این مبلغ قابل 
توجه، 250 هــزار یورو به عنــوان رضایتنامه به 
باشگاه شباب االهلى امارات پرداخت شده و مابقى 

یعنى 850 هزار یورو نیز به عنــوان قرارداد پایه و 
آپشن به بازیکن پرداخت مى شود. 

با احتســاب قیمت یورو، بازگشــت قائدى حدود 
32 میلیارد تومان هزینه داشته است. در این نامه 
همچنین مشخص شــده که باشگاه استقالل در 
مردادماه سال گذشته با فروش قائدى در قراردادى 
پنج ساله نزدیک 47 میلیارد و 600 میلیون تومان 

درآمد داشته است.

قائدى، گرانقیمت ترین بازیکن لیگ؟

ســرمربى ذوب آهن در مورد آخرین وضعیت سعید 
باقرپســند و اینکه آیا پارگى رباط صلیبى او صحت 
دارد، توضیح داد: متأسفانه مصدومیت باقرپسند جدى 
است و شاید چند ماهى با ما نباشد. با شناختى که از 

روحیه او دارم مى دانم زود برمى گردد. او واقعًا آدمى 
قوى است و روحیه خوبى دارد. ما منتظر این بازیکن 

براى نیم فصل دوم مى مانیم. 
مهدى تارتار در پاسخ به اینکه آیا به نظرش بدنسازى 

تیم مشکلى نداشته است، گفت: مصدومیت بخشى 
از فوتبال است. باقرپســند ضربه خورد. مصدومیت 
در فوتبــال وجــود دارد و همانطور کــه دیدید چند 
بازیکن تیم هاى دیگر هم قبل از شــروع مسابقات 

دچار مصدومیت شــدید شــدند . در این بین بحث 
بدنســازى مطرح نیســت. ذوب آهن به گواه تمام 
کارشناســان در دو بازى گذشــته دوندگى باالیى 

داشته است.

مصدومیت باقرپسند جدى است

فوتسالیست ایرانى پالما اسپانیا در تمرینات این 
تیم حضور پیدا کرده است.

حسین طیبى پس از اینکه تصمیم به جدایى از 
بنفیکا پرتغال گرفت و قرارداد دو ساله اى با پالما 
اسپانیا امضاء کرد، مدتى در ایران حضور داشت 
و پس از استراحت کوتاه مدت به مادرید رفت و 
سپس به تمرینات باشگاه جدیدش اضافه شد.

این ستاره فوتسال ایران که طى دو سال اخیر 
دو نایب قهرمانى لیگ برتر پرتغال و یک مقام 
سومى لیگ قهرمانان اروپا را همراه با بنفیکا به 
دســت آورده بود، حاال با پیوستن به تیم دوم 
جدول لیگ اسپانیا این انگیزه را دارد تا در رقابت 
با بارســلونا دوباره بدرخشد و مثل جدال هاى 

قبلى گلزنى کند.
حســین طیبى که چهار قهرمانى لیگ و یک 
نایب قهرمانى لیگ قهرمانان را همراه با غیرت 
قزاقستان به دست آورده و پس از آن هم دوران 
موفقى در بنفیکا پرتغال داشت، حاال در پالما 
اسپانیا ماجراجویى تازه اى آغاز کرده و امیدوار 
است شرایط بهترى نسبت به گذشته تجربه 
کند و در رقابت با ستاره هاى سرشناس بارسلونا 

نمایش مؤثرى داشته باشد.
این بازیکن ایرانى در تمرینات اخیر پالما اسپانیا 
شرکت کرده و آماده فصل جدید لیگ فوتسال 
این کشــور مى شــود و البته دیگر هموطن 
او(مسلم اوالدقباد) هنوز به تمرینات این تیم 

اضافه نشده است.

سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان به احتمال بازگشت کى روش واکنش 
نشان داد و گفت: به اندازه کافى مشــغله کارى داریم که نخواهم درباره 

صحبت کاندیداى فدراسیون صحبت و فکر کنم.

دراگان اسکوچیچ درباره وضعیت تیم ملى فوتبال کشورمان اظهار کرد: 
هدف اول ما که صعود به جام جهانى بود انجام شد و هدف دوم مان این 

هست که دنبال صعود از مرحله گروهى جام جهانى باشیم.
وى درباره بازیکنانى که در حال حاضر عضو تیم ملى نیســتند،گفت: اگر 
واقعًا کیفیت الزم را داشته باشند، خوش آمد مى گوییم. درهاى تیم ملى 
به روى همه باز است و قطعًا آنها مى توانند فضا و اتمسفر جدیدى به تیم 

ملى بیاورند.

سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان با بیان اینکه بین ملى پوشان دو دستگى 
وجود ندارد، تصریح کرد: دودستگى وجود ندارد. بازیکنان از هم جدا نیستند 

و همه براى کشور ایران و تیم ملى کار مى کنند بدون هیچ استثنایى.
اســکوچیچ  درمورد اظهار نظر مهدى تــاج مبنى بر اینکــه اگر رئیس 
فدراسیون شود به بازگشــت کارلوس کى روش فکر خواهد کرد، گفت: 
به اندازه کافى مشغله کارى داریم که نخواهم درباره صحبت کاندیداى 

فدراسیون صحبت و فکر کنم.

اسکوچیچ: دنبال صعود از 
مرحله گروهى جام جهانى هستیم

شروع کار 
ملى پوش ایران با 
پیراهن تیم اسپانیایى

او(مسلم اوالدقباد) هنوز به تمرینات این تیم 
اضافه نشده است.

 بگیرد. کریمى در بازى نخست 
کارت زرد از  ش با دریافــت دو
ـد اما اعتقاد گاگداسآتان به 
که بعد از یک جلســه غیبت 
ت دوباره از وجودش استفاده 

ط هافبک کایســرى اسپور را 

ى کریمى در 
ى خود را به
داد  انهارو
ناســان 
ى که به 
ره داده 
ـا را زیر

مى دهند، 
 بازیکن برتر 

 لقب بگیرد. بالل 

ا کریمى تا به او ثابت کند بعــد
مصدومیت حدود یکســاله،
در لیســت تیم ملى قرار بگی
کریمى که در ز کحاضر شود.
ب کارلوس کى روش یکى از
حاضر در اردو بود و البته با بدش
در جام جهانــى
ملت هاىآس
را به دلیــل
دســت داد
اســت با با
اصلى کایس
ســطح اول
بتواند در لیست
اســکوچیچ قرار
نخستین بار در این

به میدان برود.
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قرارداد مدافع ملى پوش ایرانى بــا االهلى در پایان فصل 
جارى به پایان مى رســد اما باشــگاه سرشــناس قطرى 
دوســت دارد زودتر او را به خدمت بگیرد. محمدحســین 
کنعانى زادگان در فصل جارى بهترین بازیکن االهلى در 
لیگ ستارگان بوده و توانســته است به تیم هاى الدحیل و 
الریان در دقیقه 92 گل بزند. او با این درخشش زائد الوصف 
مورد توجه تیم معروف قطرى قرار گرفته اســت. مى توان 
حدس زد یکى از دو تیم السد یا الدحیل خواهان او باشند. 
البته کنعانى زادگان به قرارداد خودش با االهلى پایبند بوده و 
هیچ جواب یا واکنشى به این پیشنهاد نداده مضاف بر اینکه 
او امیدوار است با درخشــش در جام جهانى توجه یک تیم 

خوب اروپایى را براى سال آینده جلب کند.

پیشنهاد غول قطرى
 به کنعانى
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 شرکت عمران و مسکن اصفهان

 «آگهى مزایده  عمومى امالك 1401/5  (نوبت دوم)
 شرکت عمران و مسکن اصفهان (مصوبه 450 مورخ 1401/04/25 )

طبقهشماره واحدبلوكنام پروژهکاربرىردیف
متراژ 

(مترمربع)
"قیمت پایه هر 
مترمربع ( ریال)"

تعداد 
پارکینگ

"قیمت هر باب 
پارکینگ( ریال)"

متراژ 
انبارى

"قیمت کل انبارى
 ( ریال)"

قیمت پایه کل( ریال)
"ضمانت شرکت در مزایده 

معادل 5 درصد قیمت پایه(ریال)"
آدرسشرایط فروش

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

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

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

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

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

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

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

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

*زمین مسکونى9
صفاییه یزد 

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

یزد- محله صفاییه50٪نقد و الباقى (50٪) اقساط 12 ماهه2,002,000,000,000100,100,000,000 5720350,000,000000,000---صفاییه یزد(مجاور رزلند)  *زمین مسکونى10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه35,123,375,0001,756,168,750 127,00268,125,0001480,000,0006,50591,500,000چهارمCC410پارسینا مسکونى24

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه29,463,850,0001,473,192,500 114,00249,375,0001480,000,0006,10555,100,000پنجمCC501پارسینا مسکونى25

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه34,280,375,0001,714,018,750 119,00275,625,0001480,000,00011,001,001,000,000پنجمCC502پارسینا مسکونى26

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,475,450,0001,423,772,500 110,00249,375,0001480,000,0006,20564,200,000پنجمCC503پارسینا مسکونى27

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه33,658,950,0001,682,947,500 118,00275,625,0001480,000,0007,20655,200,000پنجمCC504پارسینا مسکونى28

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,906,825,0001,445,341,250 111249,375,0001480,000,0008,20746,200,000پنجمCC505پارسینا مسکونى29

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه47,086,762,5002,354,338,125 169269,062,5002480,000,0007,20655,200,000پنجمCC506پارسینا مسکونى30

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه28,743,025,0001,437,151,250 111,00249,375,0001480,000,0006,40582,400,000پنجمCC507پارسینا مسکونى31

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه47,228,425,0002,361,421,250 170,00269,062,5002480,000,0005,80527,800,000پنجمCC508پارسینا مسکونى32

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه31,129,062,5001,556,453,125 107,00282,187,5001480,000,0005,00455,000,000پنجمCC509پارسینا مسکونى33

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماهه38,394,187,5001,919,709,375 127,00295,312,5001480,000,0004,50409,500,000پنجمCC510پارسینا مسکونى34

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB3-186,00350,000,0003480,000,00019,002,090,000,000 33,630,000,0001,681,500,000پارسینا تجارى35

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB9-142,00438,600,0002480,000,00016,001,760,000,000 21,141,200,0001,057,060,000پارسینا تجارى36

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB28-1107,50350,000,0004480,000,00014,151,556,500,000 41,101,500,0002,055,075,000پارسینا تجارى37

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB34-1103,50370,000,0002480,000,0000,000 39,255,000,0001,962,750,000پارسینا تجارى38

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB35-145,15408,000,0002480,000,0000,000 19,381,200,000969,060,000پارسینا تجارى39

 اصفهان خیابان کاوه تقاطع اشراق و فالطورى60٪ نقد و الباقى (40٪) اقساط 12 ماههB36-132,30370,000,0002480,000,0000,000 12,911,000,000645,550,000پارسینا تجارى40

* طبق الزامات موجود در توافق نامه با مسکن و شهرسازى


