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شهر ما خانه ما؟

قاچاقى هاى فضاى مجازى 
3

برویم بانک بزنیم!
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داربست لرزان قوانین 
کارگرى
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موقع
 غذا خوردن 

راه نروید!

چوب «حراج» به بازارهاى بى رونق اصفهان 
3
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افزایش
 30 درصدى 
ترافیک اصفهان

نباید در زمان خــوردن غذا راه بروید، 
زیرا مى تواند براى شــما مشکالتى 
مانند سوء هاضمه، حالت تهوع و... 
ایجاد کند. در ادامه 7 بالیى که راه 

رفتن موقع غذا خوردن...

رئیس پلیس راهور شهر اصفهان با اشاره به افزایش 
30 درصدى ترافیک سطح شهر اصفهان با بازگشایى 
مدارس، گفت: معابر سطح شهر تا ساعت 8:45 صبح 
با ترافیک روبه رو هستند و از ساعت 11:30 به بعد نیز 

مجدد ترافیک سطح شهر افزایش مى یابد.
ســرهنگ على مولوى اظهار کرد: از زمان بازگشایى 
مدارس بــا افزایــش فوق العاده ترافیک در ســطح 
کالنشــهر اصفهان روبه رو بوده ایم و ترافیک سطح 

شهر، 30 درصد افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه آمــوزش ارتقاى فرهنگ ترافیک و 

نحوه عبور از عرض خیابان...

سریال دنباله دار سرویس مدارسسریال دنباله دار سرویس مدارس
2

قیمت هایى که در همهمه حراج پاییزى کاهش پیدا مى کند

تارتار: مى توانستیم گل هاى 
بیشترى بزنیم

سرمربى ذوب آهن مى گوید تیمش در صورت استفاده از ضدحمالت 
فرصت گل هاى بعدى را هم داشت.

مهدى تارتار ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبرى 
پس از دیدار با  پیکان گفت: دوست داشتیم مقابل هواداران این 

برد را جشن بگیریم، امیدوارم هواداران...
7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

کى روش رؤیاى 
پرواز به قطر را 
تعبیر مى کند

انتقال آب دریاى عمان 
به اصفهان تا 2 سال آینده 

3
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سرقت فرآورده  نفتى ده ها برابر شده است! ایموجى ها چه تأثیرى بر زبان و ارتباطات افراد داشته اند؟جهان نما اصفهان، رتبه دوم بُروز سرطان سینهتکنولوژى بهترین دمنوش ها براى تناسب انداماستان سالمت

نجم الدین برگشت
2

مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد؛

توسعه فاز دوم  دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود
ساسان اکبرزاده

«سیاست دهکده  فرهنگى تفریحى زاینده  رود، بهره گیرى اقشار 
کم درآمد جامعه براى گردشگرى بوده که در این راستا دهکده  
فرهنگى تفریحى زاینده رود با ایجاد ســایتى بــه نام خانواده، 
نسبت به ایجاد کلبه هاى چوبى داراى سکو، سرویس بهداشتى، 
آشپزخانه و... براى گردشــگران کم درآمد در مجموعه اى 5/5 
هکتارى اقدام کرده که تا دو ماه آینده بــه بهره بردارى خواهد 

رسید تا دسترسى به مناطق گردشگرى فراهم باشد.» 
مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود که در نمایشگاه تخصصى 
صنایع دســتى، گردشــگرى و هتلــدارى اصفهــان در جمع 
خبرنگاران حاضر شــده بود با بیان این مطلب، گفت: سیاست 
ما تحکیم خانواده بوده و براى اولین بار، تفکیک زباله از مبدأ در 
دهکده انجام شده تا این امر فرهنگسازى شود و در نتیجه حجم 

زباله ها کاهش یابد. 
مسعود منتظرى با تشریح اینکه شــرکت عمران زاینده رود در 
ســال 1367 در اصفهان ایجاد شــد، افزود: در سازمان عمران 
زاینده رود پنج نفر عضو هیئت مدیره هستند که شهردار جایگاه 
حقوقى دارد و چهار نفر دیگر را شخص اســتاندار انتخاب و به 
شوراى سازمان معرفى مى کند، به طور معمول احکام براى اعضا 
دو ساله و چهار ساله است، از این رو هیئت مدیره یک نفر از بین 
خود یا خارج از سازمان به عنوان مدیرعامل معرفى مى کند و با 

حکم استاندار، مدیرعامل منصوب مى شود.
منتظرى ادامه داد: حوزه فعالیت سازمان عمران زاینده رود تنها 
در چادگان بود، اما با اصالحات اساســنامه اى فعالیت سازمان 
از سراب تا پایاب که تاالب گاوخونى اســت، ادامه پیدا کرد تا 
سازمان بر اســاس اهداف و شــرح وظایف اقداماتى در حوزه 

گردشگرى سرمایه گذارى کند.
وى اضافه کــرد: در فاز نخســت دهکده فرهنگــى تفریحى 
زاینده رود حدود 1750 ویال مستقر است که نیمى را ارگان هاى 
مختلف و نیمــى دیگر را بخــش خصوصى در اختیــار دارند. 
مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود مى گوید: هزینه هاى شارژ 
ویالها که چندان هم نیست و سرمایه گذارى در توسعه ویالها 

براى گردشگرى از محل هاى درآمدى این سازمان مى باشد. 
منتظرى از توســعه فاز دوم هم خبر داد و گفت: البته ما در فاز 
دوم توسعه، مشکالت حقوقى چون ادعاى روستاییان در مورد 
زمین آن داریم که این مسائل حقوقى در حال بررسى است، چرا 
که ما زمین منابع طبیعى را گرفتیم و اعتقاد داریم توسعه فاز دوم 
مى تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و در حقیقت 

اشتغال سبز بدون آالیندگى به ارمغان داشته باشد.

وى در ادامه افزود: ما در فاز اول براى 243 نفر به طور مستقیم 
اشــتغال ایجاد کرده ایم و از دیگرســو پیمانکاران نیز اشتغال 

غیرمستقیم با نیروهایى که به کار گرفته اند ایجاد کرده اند. 
مدیرعامل ســازمان عمران  زاینده رود گفــت: دهکده  عمران 
زاینده رود، تصفیه آب آشامیدنى را خود انجام داده و در کنار آن 

تصفیه خانه فاضالب داریم، یعنى مجموعه ما هیچ گونه فاضالبى 
که به دریاچه راه داشته باشد ندارد و فاضالب را تصفیه و در کنار 

آن براى فضاى سبز استفاده مى کنیم.
منتظرى ادامه داد: تمرکز در مســائل زیست محیطى منطقه، 
ثروت پایدار ملى، ایجاد محیطى شاد و مفرح، ایجاد بستر اشتغال 
قابل توجه و در نهایت رونــق اقتصادى منطقه و احیاى صنعت 
توریسم کشور از نکات حائز اهمیت در دهکده زاینده رود است. 

مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود عنــوان کرد: همچنین 
ســازمان عمران زاینده رود با فراهم آوردن زمینه ارتقاى سطح 

دانش و آگاهى گردشگرى با اشاعه فرهنگ و سلوك اجتماعى 
به جامعه یارى مى رساند. 

وى از اســتقبال چشــمگیر و موفقیت در اجراى طرح دهکده 
فرهنگى تفریحى زاینده رود سخن به میان آورد و گفت: این امر 
ما را بر آن داشت تا نســبت به توسعه، ایجاد امنیت کامل، اقلیم 
مناسب و... اقدام کنیم و از ســرمایه گذاران نیز مى خواهیم تا در 
این منطقه سرسبز و بکر ســرمایه گذارى کنند و ما نیز آمادگى 

الزم براى مشارکت با آنان را داریم. 
منتظرى گفت: امروز ما باید در حوزه گردشــگرى به روز باشیم 
تا حرفى براى گفتن داشــته باشــیم و در این راســتا به دنبال 
سرمایه گذار هســتیم که اقداماتى هم صورت گرفته تا بتوانیم 
سالن همایش و.... براى برگزارى سمینارهاى استانى، کشورى 
دولتى را برپا کرده و حتى مى خواهیم حوزه گردشــگرى را به 

روستاها برده و فضاهاى گردشگرى را معرفى نماییم. 
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود یادآور شد: در نمایشگاه 
تخصصى صنایع دستى، گردشگرى و هتلدارى امسال، شرکت 
عمران زاینده رود تفاهم هایى با سرمایه گذاران منعقد خواهد کرد. 
منتظرى در مورد قیمت اجاره ویالها در چــادگان و زاینده رود 
هم اینطور پاسخ داد که ما در ســازمان عمران زاینده رود براى 
ورود افراد عادى و مالک هیچ مشکلى نداریم و از همه پذیرایى 
مى کنیم و ویالهاى ســازمان عمران زاینــده رود را با قیمت 
مناســب در اختیار افرادى که مراجعه و در ســامانه ما به نشانى

 www.ioz.ir ثبت نام مى کنند مى گذاریم و خوشبختانه به 

هیچ عنوان ویالیى که در حریم دریاچه باشند نداشته و نداریم. 
وى گفت: از سال گذشته، 92 درصد آبیارى ما آبیارى تحت فشار 
است و توانسته ایم منابع آبى را مدیریت کنیم. وى با بیان اینکه 
مدیریت هزینه در سازمان عمران زاینده رود انجام دادیم، تصریح 
کرد: دهکده زاینده رود به فضاى سبز زنده است به همین دلیل 

دو دستور کار مدنظر قرار گرفت یکى اینکه از گونه هاى مقاوم به 
کم آبى و سازگار با منطقه استفاده کنیم و نیز خود ما تولید کننده 
باشیم، از این رو نزدیک به یکسال است که تولیدکننده و مصرف 
کننده هستیم که رقم قابل توجهى از هزینه ها را کاهش دادیم 
تا این هزینه را در حوزه آبیارى هاى نوین براى مدیریت آب در 

مجموعه دهکده استفاده کنیم.
وى گفت: مردم تصور نداشــته باشــند که چادگان و ویالهاى 
سازمان عمران زاینده رود فقط در تابستان ها، زیباست بلکه در 
تمامى فصول به ویژه پاییز و زمســتان، مى تواند فضایى بسیار 

مطلوب  براى گردشگران کشورمان به حساب آیند و آنها با یکبار 
ســفر در این فصول درمى یابند که طبیعت بیش از  آنچه تصور 

مى کنند زیباست. 
منتظرى به نکته  جالبى در مورد ســرمایه گذاران اشــاره کرد و 
گفت: هر ســرمایه گذارى اگر ایده نو هم در مورد گردشــگرى 

داشته باشد استقبال خواهیم کرد. 
مدیرعامل ســازمان عمران زاینده رود گفت: مــا مجموعه  و 
سایتى را با نام آهوان حصارکشى کرده ایم که مطالعات آن در 
حال تکمیل بوده که براى پرورش آهــو  در دهکده زاینده رود 
مى باشد و سیاست ما آن اســت در کنار گردشگرى، براى حفظ 
محیط زیست فرهنگسازى کنیم و امیدواریم تا یک ماه آینده این 

کار به انجام برسد. 
***

هوشنگ قادریان، رئیس هیئت مدیره سازمان عمران زاینده رود 
هم نیز گفت: ما در جهت تسرى و توسعه گردشگرى و بوم گردى 
براى خانواده هاى کم درآمد و تحکیــم خانواده ها بیش از پیش 

گام برمى داریم. 
وى با بیان اینکه در ناحیه چادگان، از ســراب تا پایاب را توسعه 
خواهیم داد افزود: ابتدا در نظر داریم شهرستان هاى اطراف را در 
زمینه گردشگرى توسعه بخشیده، سپس در استان و استان هاى 
همجوار و در نهایت در سطح کشور گردشگرى را توسعه دهیم که 
موافقت ضمنى آن از وزارت کشور گرفته شده است به گونه اى 
که حتى مى توانیم در کشورهاى مســلمان و همسو نیز فعالیت 

داشته باشیم. 
قادریــان مى گوید: ما ســعى خواهیم کرد در فاز دوم توســعه 
گردشگرى به گونه اى ایرانى اسالمى عمل کنیم تا گردشگران 

در آن احساس امنیت و آرامش بیشتر داشته باشند. 
وى در پاسخ به اینکه هدف از شرکت سازمان عمران زاینده رود 
در نمایشگاه تخصصى صنایع دســتى، گردشگرى و هتلدارى 
چیســت؟ گفت: نمایشگاه بســترى بســیار توانمند و مناسب 
براى شناخت سازمان ها بوده که ســازمان عمران زاینده رود از 
این قانون مستثنى نیست و این نمایشــگاه در حقیقت فرصت 
مناســبى براى ســازمان عمران زاینده رود بوده تــا بتوانند از 
توانمندى هاى خود بهــره گرفته و ســرمایه گذارانى را جذب

 نماید. 
شــایان ذکر اســت این نشســت خبرى در محل نمایشــگاه 
تخصصى صنایع دستى، گردشــگرى و هتلدارى برگزار شد و 
خبرنگاران از غرفه ســازمان عمران در این نمایشــگاه بازدید

 کردند.  

وید، 
تى
...
ه

عبور از عرض خیابان...

3در صفحه 3 بخوانید

3

7

رئی
30
مد
ت با
مج
سـ
مد
کال
شه
وى
نح

ل هاى 

فاده از ضدحمالت 

ر نشست خبرى 
 هواداران این 

7حه 7 بخوانید

رى ر
2

شعار «شــهر ما خانه ما» بدون وجود سطل هاى زباله 
کافى در شهر و جانمایى درست براى آنها نمى تواند به 

شکل درستى محقق شود...

گرانى، یقه ایاب و ذهاب دانش آموزان را هم گرفته است
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سرقت فرآورده  نفتى
ده ها برابر شده است!

اینترنت آمده که
انقالب اسالمى را نجات دهد

خبرخوان
رخدادى نادر در سمنان 

2 نــوزاد    باشگاه خبرنگاران جوان |
دوقلــو در مرکز آموزشــى، پژوهشــى و درمانى 
امیرالمؤمنین(ع) سمنان در یک روز متولد شدند؛ 
بنا بر این، گزارش یک زن باردار 33 ساله در باردارى 
دوم خود صاحب دو فرزند پسر شد، نوزادان در 34 
هفتگى بــا وزن هــاى 2200 و 2300 گرم متولد 
شدند و هم اکنون بسترى هستند. در همین روز زن 
دیگرى با سن 35 سال در باردارى اول خود صاحب 
دو فرزند پسر با وزن هاى 2200 و 2400 گرم شد 
که نوزادان در سن 34 هفته به دنیا آمدند و هم اکنون 
تحت مراقبت هســتند. این مادر پنج سال سابقه 
نابارورى داشته است. حال عمومى همه نوزادان و 

مادران خوب است.

مصرف 3 میلیارد لیتر آب 
در یک روز تهران

  میزان |در حالى که انتظار مى رفت با شروع 
فصل پاییز از حجم باالى مصــرف آب در تهران 
کاسته شود، اما به عنوان نمونه میزان مصرف آب 
در روز یکم مهرماه معادل سه میلیارد و 450 میلیون 
لیتر بوده و در باقــى روزهاى هفته اول مهرماه نیز 
تغییرى نداشته است. این حجم مصرف آب با میزان 
مصرف آب در روزهاى اوج مصرف در تابســتان 

گذشته تفاوتى ندارد. 

افزایش اضطراب
در دانش آموزان

  تابناك | محمدرضا خدایــى اردکانى، دبیر 
علمى سى و نهمین کنگره انجمن روانپزشکان ایران 
با اشاره به آموزش هاى مجازى، مشکالت اجتماعى 
و اقتصادى وارده شده از دوران کرونا و پس از آن، که 
سالمت روان دانش آموزان را نیز تحت الشعاع قرار 
داده است، بیان کرد: متأسفانه افزایش افسردگى، 
اضطراب و زود رنجى را در ســنین دانش آموزى 

بیشتر شاهد هستیم. 

آغاز احضار سلبریتى ها 
مدعى العموم علیه برخى سلبریتى ها از    مهر |
جمله برخى بازیگران و مجرى هاى سابق صداوسیما 
اقدام کرده و در حال صدور دستور جلب براى بعضى 
از آنهاست. محسنى اژه اى، رئیس قوه قضاییه چند 
روز پیش گفته بود که براى برخى چهره هاى مشهور 
«براى تحریک جوانان به اغتشاش آفرینى» اقدام 

کرده اند.

نجم الدین برگشت
برنامــه تلویـــــزیونى    سینماپرس|
«ســمت خدا» در ماه ربیع االول با اجراى مجرى 
همیشگى اش نجم الدین شریعتى به روى آنتن رفت. 
نجم الدین شریعتى مجرى برنامه  مذهبى سمت خدا 
که چندین سال است این برنامه را اجرا مى کند، موقتًا 
خداحافظى کرده بود و اجراى برنامه «سمت خدا» 

به مدت دو ماه به رضا مالیى واگذار شد.

 توقف سفر به عراق
  تسنیم | سفر زائران به شهرهاى زیارتى 
کاظمین و سامرا متوقف شد.  در پى برخى ناآرامى ها 
و اعتراضا ت مردمى در برخى از شــهرهاى عراق 
به ویژه بغداد، سفر به شهرهاى زیارتى کاظمین و 

سامرا تا اطالع ثانوى متوقف شد.

 سرباز، فرمانده را زد!
  خبرآنالین | یک ســرباز روس در خوابگاه 
بســیج عمومى «پوتین»  در اقدامــى ناگهانى به 
صورت افسر ارشــد خود، با تمام قدرت مشت زد. 
این اتفاق زمانى رخ داد که افسر ارشد طى مشاجره 
لفظى با این سرباز در جمله اى جنجالى؛ افراد حاضر 
در بســیج عمومى را، مهره هایى سوخته و طعمه 

خطاب کرد.

آزادسازى میلیاردها دالر
از منابع ایران

  ایسنا |در حالى که مذاکــرات رفع تحریم ها 
به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسى از سوى ایاالت 
متحــده آمریکا همچنــان بدون حصــول نتیجه 
باقى مانده، این کشــور مســتقل از روند مذاکرات 
هسته اى، در حال پیگیرى موضوع آزادى زندانیان 
خود در ایران و همزمان آزادسازى منابع مسدود شده 
ارزى کشــورمان در کره جنوبى است. «نور نیوز»؛ 
رسانه نزدیک به شــورایعالى امنیت ملى خبر داده 
است که طى هفته هاى اخیر مذاکرات فشرده اى با 
وساطت یکى از کشورهاى منطقه درباره آزادسازى 
همزمان زندانیان ایــران و آمریکا انجام و میلیاردها 
دالر از منابع ارزى مســدود شده کشــورمان نیز در 
این چارچوب در شرف آزادسازى است. ایران هنوز 
حساب هاى اعالمى براى انتقال منابع مذکور را بنا بر 
مالحظات بانکى نپذیرفته و حساب هاى جدیدى را 

به این منظور معرفى کرده است.

حاجى اصفهانى آزاد شد 
در تماس هــاى    خبرگزارى صداوسیما|
تلفنى جداگانه «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق 
و «السید بدر البوسعیدى» وزیر امور خارجه عمان با 
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان 
خبر آزادى «خلیل دردمند» حاجى بازداشــت شده 
اصفهانى در سعودى به وزیر امور خارجه کشورمان 
اعالم شــد. «خلیل دردمنــد» در روز عید قربان به 
دلیل انداختن عکسى از ســردار شهید حاج «قاسم 
سلیمانى» با کعبه توسط نیرو هاى سعودى بازداشت 
و زندانى شــده بود. او از اهالى ُدرچه اصفهان است 
که همراه مــادرش به حج تمتع رفتــه بود و پس از 
انجام مناسک حج در روز عید قربان توسط نیرو هاى 
امنیتى عربستان سعودى در مسجدالحرام دستگیر و 

به زندان منتقل شد.

به پلیس مدال بدهید
روزنامــه «کیهان» خواســتار    آفتاب  نیوز |
اهداى مدال بــه نیرو هاى پلیس کــه با معترضان 
برخورد مى کنند، شــد. در یادداشت «کیهان» آمده 
اســت: بدون اغراق پلیس ایران، جزو مظلوم ترین 
و محجوب ترین نیرو هاى نظامى دنیاســت و براى 
رسیدن به درســتى این ادعا، کافى اســت رفتار و 
کارنامه پلیس کشورمان را با رفتار و کارنامه پلیس 
بزرگ ترین مدعیان دنیا مثل آمریکا مقایســه کرد. 
باعث حیرت اســت که در این مملکــت، به بانیان 
خسارت محض و برجام، مدال شجاعت و سکه اعطا 
مى شود، اما تا لحظه تنظیم این یادداشت نشنیده ایم 
به نیرو هاى پلیس که این روز ها الحق و االنصاف، 
در مقابله با تجزیه طلبان و تروریست ها سنگ تمام 
گذاشــته و خون داده اند، مدالى اهدا شده یا تشویق 

شده باشند.

کنایه تند به انسیه خزعلى 
  برترین ها |کارشناس صداوسیما به ماجراى 
مهاجرت فرزند انسیه خزعلى در برنامه شیوه که به 
صورت زنده از شبکه 4 سیما پخش مى شود، کنایه 
تندى زد. کارشناس تلویزیون با حمله به معاون امور 
زنان رئیسى و پسرش گفت: مادر فیلتر مى کند و پسر 
وى پى ان مى فروشد! خجالت بکشید و یک نفر استعفا 
کند. پس از جنجالى شدن خبر مهاجرت فرزند انسیه 
خزعلى به کانادا، اقامت دو فرزندخواهر انسیه خزعلى 
یعنى فرزندان کبرى خزعلى هم در آمریکا و کانادا 

خبرساز شده است.

و دوباره احمدى نژاد
محمود احمدى نژاد در ویدیویى    خبرآنالین |
مى گوید: طرحى درست کردند  که فضاى مجازى 
را محدود کنند. اجازه تجمع کــه نمى دهید، مردم 
رســانه اى هم ندارند، در انتخابات هم که مى آیند و 
حرفشان را با رأى ندادن یا رأى باطله و یا رأى دادن 
مى زنند، آن را هم گوش نمى کنید، حاال مى خواهید 

فضاى مجازى را هم ببندید؟!

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان 
اینکه افزایش قیمت منجر به زیاد شدن انشعاب هاى 
غیرمجاز شده اســت، اظهار کرد: قبًال ساالنه دو مورد 
سرقت داشتیم اکنون ده ها برابر شــده به طورى که 
هفته اى یک مورد انشــعاب داریم ولى با اقداماتى که 
انجام مى شود، اکثر انشــعابات و تعرضات به سرعت 

کشف مى شود.
 ارســالن رحیمى با بیان اینکه سرقت از خطوط براى 
ما هزینه دارد و مسائل اجتماعى ایجاد مى کند، گفت: 
بعضًا سارقان نمى توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد 
نفتى در محیط قرار گرفته و مشکالت آالیندگى ایجاد 

مى کند. وى افزود: عالوه بر موضوعات یاد شده جان 
افراد است، در سیرجان دو نفر و در رفسنجان یک نفر 
نتوانســتند خط را کنترل کنند و جان خود را از دست 

دادند.
وى با اشــاره به بیشــترین تعرضات به خطوط گفت: 
بیشترین برداشت و تعرض در منطقه خلیج فارس خط 
26 اینچ و خط 10 اینچ نزدیک پاالیشگاه و بندر شهید 
رجایى و باهنر است، همچنین هفته گذشته در منطقه 
جنوب شرق کشور یک مورد بوده است، اطراف تهران، 
شمال شرق کشور و همچنین در بردسیر کرمانشاه در 

دو ماه گذشته دو  بار سرقت اتفاق افتاده است.

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى گفت: 
بنابر اقتضائات امنیتى ظرفیت هاى اینترنت محدود شده 
است و کشور به سرعت از این مرحله عبور خواهد کرد 
و مردم مى توانند از اینترنت پرسرعت با کیفیت باال و 

توانمندى استفاده کنند.
عــزت ا... ضرغامــى گفت:  بــه دلیل اغتشاشــات و

 ناآرامى ها و برخى تخریــب هایى که در نقاط مختلف 
کشور قرار گرفته بنابر اقتضائات امنیتى ظرفیت هاى 
اینترنت محدوده شده و این یک تصمیم امنیتى است 
براى امنیت مردم. چون این پلتفرم ها مورد سوءاستفاده 

برخى گروه هاى اغتشاشگر قرار گرفته است.

وى افزود: اینترنت آمده که انقالب اســالمى را نجات 
دهد و من برخالف کسانى که فضاى مجازى را تهدید 
مى دانند معتقدم بزرگ تریــن فرصت  فضاى  مجازى 
اســت و اگر این فضا نبود بسیارى از شعارهاى انقالب 
اســالمى مثل آزادى، آ زدى بیان، آزادى اندیشــه و 
آرمان هایى که انقــالب معرفى کرده اســت و رهبر 
انقالب هم بارها بر روى آن تأکید کرده اند رسانه هاى 

رسمى توان تحقق این آرمان ها را نداشتند.
وى گفت: بسیارى از کسب و کارها به خصوص کسب و 
کارهاى دیجیتال متضرر شده اند و براى دفاع از کسب 

وکارها باید بتوانیم امنیت الزم را فراهم کنیم. 

دریاقدرتى پور
از ون هاى ســبزرنگ و تاکســى هاى زرد استاندارد 
براى سرویس مدارس که بگذریم، حاال پیکان، پراید، 
پژو، سمند و خودروهاى دیگر هم به سرویس مدارس 
اضافه شــده اند؛ خودروهایى که براى انتقال فرزندان 
خانواده هایــى که بچه مدرســه اى دارنــد به محل 
تحصیلشــان، میانگین بین 5 تا 10 میلیون تومان آب 

مى خورد.
نرخ باالى سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان بعد از دو 
سال بازگشایى رسمى مدارس بسیارى از خانواده ها را 
مردد کرده و بسیارى از آنها ترجیح مى دهند خودشان 

فرزندشان را به مقصد برسانند. 
این درحالى است که براساس اعالم استاندارى اصفهان، 
ســاعت آغاز به کار مدارس ابتدایى از 8:30 و مدارس 
متوسطه ساعت 7:30 و همچنین ســاعت آغاز به کار 
کارمندان دولــت پیش از این زمان به صورت شــناور 
از ســاعت 7 تا 8:30 صبح با تأییــد و هماهنگى مدیر 
مربوطه خواهد بود. ساعت کارى بانک ها هم از ساعت 
7 و حضور کارمندان بانک ها از ســاعت 6:30 خواهد 
بود. این تصمیمــات براى این گرفته شــد که در مهر 
امسال ترافیک کمترى در خیابان ها ببینیم اما با وجود 
گرانى هایى که در ســرویس مدارس اتفاق افتاد چنین 

تدبیرى نقش بر آب شد.
على رغم اینکه ســامانه ســرویس مدارس از شهریور 
ماه آغاز به کار کرد و قیمت ســرویس مدارس در این 
سامانه درج شده بود اما به گفته خانواده هایى که در این 
سامانه نام نویسى کرده اند نرخ هاى تعیین شده با قیمت 
هاى تمام شــده اى که از آنها گرفته مى شود، اختالف 

فاحشى دارد.
نجفى، پدرى است که داراى یک فرزند مدرسه اى است. 
او از نرخ هاى تعیین شده براى مدارس اظهار ناراحتى 
مى کند و مى گوید: «طول مسیر رفت و برگشت مدرسه 
فرزندم تا منزل ما بین یک ربع تا 20 دقیقه بیشتر طول 
نمى کشــد اما نرخ تعیین شــده براى 9 ماه، براى ما 5 
میلیون تمام مى شــود که اصًال به صرفــه و منصفانه 
نیســت و ترجیح مى دهیم که خودمان فرزندمان را به 

مدرسه ببریم.» 
این مســئله براى خانواده هاى دیگر هم چندان جالب 
نیست. به گفته خانواده اکبرى که داراى سه فرزند است؛ 
این قیمت ها یعنى فاجعه: «فرزند بزرگ ترم خودش به 
مدرســه مى رود اما در رابطه با دو فرزند دیگرم که در 
مقطع ابتدایى هستند نمى توانم این اطمینان را داشته 
باشم که خودشان به مدرسه بروند و با این اوصاف هم 
نمى توانیم برایشان سرویس مدرسه تهیه کنیم، مى دانید 
کار به کجا رسیده است؟ اینکه خانواده ها برنامه هایشان 
را طورى تنظیم کرده اند که براى این چند روز، خودشان 

فرزندانشان را به مدرسه ببرند و بیاورند.»
خانواده ها مــى گویند با وجود گرانى هــاى مربوط به 
تحصیل دانش آموزانشــان و هزینه هایــى که براى 
نام نویســى، لــوازم التحریر و لبــاس و کیف و کفش 
پرداخته اند نمى توانند باز هم نرخ جداگانه و نجومى را 
براى سرویس ایاب و ذهاب فرزندانشان که به مدرسه 

مى روند بپردازند. 
در این رابطه مســئوالن مدارس هم اعــالم مى کنند 
پیمانکاران سرویس مدرسه از سوى مناطق آموزش و 
پرورش به مدارس اعالم مى شوند و مدارس در انتخابات 
پیمانکاران و مسئول سرویس نقشى ندارند. پیمانکاران 
هم اعالم مى کننــد 70درصد پولى کــه از خانواده ها 
گرفته مى شود مستقیمًا به راننده داده مى شود و مابقى 
به سازمان تاکســیرانى، راهنمایى رانندگى و آموزش و 

پرورش داده مى شود.
جالب اینجاست که در سر دیگر ماجرا، رانندگانى هستند 
که به تازگى به سرویس مدارس پیوسته اند و از حقوقى 
که به آنها پرداخت مى شود چندان دلخوشى ندارند و مى 
گویند این قیمت ها با توجــه به گرانى بنزین و ترافیک 
شــدید اول صبح چندان براى آنها هم مقرون به صرفه 
نبوده است. به گفته این رانندگان، ثبت نام خارج از منطقه 
مســکونى دانش آموزان در مدارس مختلف شــهرى 

موجب طوالنى شدن مسافت و مشــکالتى در فرایند 
حمل ونقل ایجاد مى کند.

وقتى هزینه ســرویس مدارس باال باشد، بدون شک 
والدین هم تمایلى براى گرفتن سرویس نخواهند داشت 
و این مسئله مى تواند موجب تشدید گره هاى ترافیکى در 
زمان آغاز به کار مدارس  شود. نرخ نهایى سرویس هاى 
مدارس بر اساس مســیر منزل تا مدرسه، نوع خودرو و 
تعداد دانش آموزان با هماهنگى شوراى شهر مصوب و 
به مدارس اعالم مى شود. در تعیین نرخ سرویس مدرسه 
مؤلفه هاى مختلفى دخیل هستند؛ از جمله مسافت خانه 
تا مدرســه که طبق مصوبه شوراى شــهر تا زیر هف ت 
کیلومتر نرخ هاى مشــخصى دارد و پس از آن قیمت ها 
توافقى مى شــود. اما حاال با توجه به افزایش 9 برابرى 
هزینه حمل و نقل دانش آموزان، سرویس مدارس این 
روزها به یکى از چالش هاى اصلــى والدین و مدیران 

مدارس تبدیل شده است.

گرانى، یقه ایاب و ذهاب دانش آموزان را هم گرفته است

سریال دنباله دار سرویس مدارس

الدن ایرانمنش
11 سال اســت که هزاران کارگر ساختمانى چشم 
انتظار تصمیم کرسى نشینان مجلس هستند تا آنها 
را به حق قانونى خود یعنى بیمــه تأمین اجتماعى 

برسانند.
«اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانى» طرح 
مهم و سرنوشت سازى است که ماه هاست روى میز 
مجلس مانده اما به نتیجه نرسیده است. ماده 5 بیمه 
کارگران ساختمانى طرحى بود که از آذرماه سال 99 
در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح به ازاى 
هر پروانه ساخت، کارفرمایان ملزم شدند 15 درصد 
از هزینه ها را بابت بیمه کارگرانشــان به حســاب 
تأمین اجتماعى واریــز کنند اما به ایــن خاطر که 
سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد این میزان حق 
بیمه، کفاف 600 هزار بیمه شده بخش ساختمان را 

نمى دهد، خواستار اصالح آن شد.
این درخواست باعث شد که براساس مصوبه مجلس 
در روزهاى پایانى دى ماه 99، ســهم 20 درصدى 
کارفرما در بیمه کارگران ســاختمانى درنظر گرفته 

شــود و کارفرما موظف شــود که 8 درصد از مزد 
هر کارگر را به ازاى ســاخت هر متر از ساختمان با 
ضریب بین نیم تا 14 درصد به عنوان ســهم خود 
براى پرداخت حق بیمه کارگر ســاختمانى پرداخت 
کند. ضریب تعیین شــده براى پرداخت حق بیمه 
هم در مناطــق مختلف با توجه بــه قیمت زمین و 
شــرایط محیطى از نیم تا 14درصد متغیر و به این 
معنى بود که هرچه هزینه ســاخت ساختمان باالتر 
و منطقه آن جزو مناطــق گرانقیمت تر بود، هزینه 
سهم کارفرما براى پرداخت بیمه کارگر گران تر باشد 
و اگر ســاختمان در مناطق محروم تر ساخته شود یا 
هزینه ساخت کمترى داشت هزینه سهم کارفرما در 

پرداخت حق بیمه کارگر کاهش یابد.
پس از کش و قوس هاى فراوان سرانجام این طرح 
در جلسه علنى چهارم خرداد ماه  1400 مورد بررسى 
قرار گرفت و برگزارى این جلسه، شعله هاى امید را 
در دل کارگران روشــن کرد و آنها امیدوار شدند که 
انتظار 11 سالشان به پایان مى رسد اما اینچنین نشد.

علت معطــل ماندن طرح پیشــنهادى اصالحیه با 

وجود اینکه 179 نفــر از نمایندگان مجلس با طرح 
پیشنهادى موافق بودند، این بود که رئیس مجلس 
اعالم کرد این طرح به دلیل حساسیتى که دارد باید 
دو شورى شود. محمدباقر قالیباف در آن زمان اعالم 
کرد که جزئیات این طرح باید در کمیسیون مربوطه 

مورد بحث و بررسى قرار گیرد.
این طرح قرار بود در مرداد ماه به نتیجه برسد اما حتى 
به صحن علنى مجلس نرسید، پس از آن قرار شد در 
شهریور ماه به صحن برسد که این اتفاق هم نیفتاد. 
این پروســه طوالنى موجب شــد که پرسش هاى 
متعددى براى فعاالن صنفى کارگران ســاختمانى 
ایجاد شود. مهمترین پرسش هاى این گروه این است 
که چرا محمدباقر قالیباف و هیئت رئیســه مجلس 
طرح اصالح ماده 5 بیمه کارگران ســاختمانى را دو 
شــورى خوانده اند؟ چرا برخى از نمایندگان مجلس 
مخالف اصالح این ماده هســتند؟ برخى از اعضاى 
انجمن صنفى کارگران ســاختمانى نیز باور دارند، 
هیئت رئیســه مجلس در برابر مظلو مترین اقشار 

جامعه ایستاده است.

این به تعویق  انداختــن ها این شــائبه را در ذهِن 
کارگران و نماینــدگاِن آنها بیــش از پیش تقویت 
مى کنــد که مجلــس در کنــار کارفرمایان بخش 
ســاختمانى قــرار گرفته و بــه دنبــاِل بى نتیجه 
گذاشتِن این طرح اســت. کارفرمایانى که به قوِل 
اکبر شــوکت، رئیــس انجمن صنفــى کارگران 
ســاختمانى، قدرتمندتریــن و ثروتمندتریــن 

کارفرمایان هستند.
جالب اینکه سازمان تأمین اجتماعى همواره کمبود 
تأمین منابــع را عامل مســکوت ماندن تخصیص 
سهمیه جدید براى کارگران ساختمانى اعالم کرده 
و نسبت به منفعل بودن دولت در جهت تأمین منابع 
مالى این بیمه انتقاداتى وارد کرده است. اما به گفته 
رئیس انجمن صنفى کارگران ساختمانى، حدود یک 
میلیون و 300 هزار کارگر ساختمانى اشتغال دارند، 
ســهم 20 درصدى کارفرما را از هر پروانه ساخت 
حدود 700هزار تومان در نظر بگیریم، مبلغ هنگفتى 
به دست مى آید که پاســخگوى تأ مین اجتماعى در 

کسرى منابع خواهد شد.

داربست لرزان قوانین کارگرى

27 نامــه شــخصى که بیــن «دونالد 
ترامــپ» و «کیم جونــگ اون» رد و 
بدل شده،  توســط کلوپ آمریکا-کره 
که یک ســازمان غیرانتفاعى متشکل 
از روزنامه نــگاران کره جنوبى اســت، 
منتشــر شــد. کیم جونگ اون، رهبر 
کره شــمالى در یکى از این نامه ها در 
یکم آوریل 2018 (شــش هفته پیش 
از نخســتین دیدارش با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورى سابق آمریکا در نشست 
سنگاپور) نوشــت: «آماده ام تا با تمام 
قلب و ارادت خود با جنابعالى همکارى 

کنم.» در همان روز، ترامپ پاســخ داد 
که از دیدار با «اون» و بهبود اساســى 
روابط میان دولت هایشــان «خرسند» 

خواهد بود.
ترامپ همچنین نامه اى به کیم نوشته 
و در آن از او به دلیل آزادسازى اجساد 
55 ســرباز آمریکایــى کــه در جنگ 
کــره 1950 تا 1953 کشــته شــدند، 
تشــکر کرد. ترامپ در ایــن نامه که 
در تاریخ دوم ماه اوت 2018 ارســال 
شــده، نوشــت: «ممنونم که به وعده 
خود درباره آغاز روند آزادسازى اجساد 

سربازان آمریکایى عمل کردید. مشتاق 
دیدارتان هستم.»

کیم همچنین در سال 2019 در سالگرد 
دیدار «تاریخى» این دو در ســنگاپور، 
در نامه اى تولد ترامپ را تبریک گفت. 
ترامپ دو روز بعد در پاسخ نوشت که او 
و کیم یک رابطه «خاص و منحصر به 

فرد» دارند.
ترامپ کــه پیش تــر ایــن نامه ها را 
«عاشــقانه» خوانده بود، مجموعاً  16 
نامه به پیونگ یانگ ارسال کرده و 11 

نامه دریافت کرده است.

انتشار «عاشقانه» ترامپ و کیم! 
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ثبت روزانه یک میلیون تردد 
مدیرکل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان 
اصفهان گفت:روزانه یک میلیــون و 200هزارتردد 
درمحورهاى اصلــى اصفهان ثبت مى شــود واین 
آماربیانگر لــزوم توجه به زیرســاخت هاى حمل و 
نقل در این استان اســت. فرزاد دادخواه افزود: این 
آمار به جز ترددهایى است که در محورهاى فرعى و 

روستایى اتفاق مى افتد. 

پیرترین و جوان ترین 
شهرستان  

مدیر گروه سالمت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان گفت: جمعیت سالمندى در استان 
اصفهــان به 12/5 درصد مى رســد و شهرســتان 
خوانســار با 21 درصد پیرترین و برخوار با 9 درصد 
جوان ترین شهرســتان اســتان هســتند. مرجان 
مشــکوتى با بیان اینکه جمعیت سالمندى اصفهان 
670 هزار نفر اســت، افزود: جمعیت سالمندى در 
کشور 10/5  درصد است اما در استان اصفهان این 

رقم به 12/5 درصد مى رسد.

اصفهان، رتبه دوم ُبروز 
سرطان سینه 

مسوول ثبت و غربالگرى ســرطان هاى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار 
وزارت بهداشت، این استان رتبه دوم کشورى را در 
بُروز موارد جدید سرطان سینه دارد. زهرا روانخواه 
افــزود: اصفهان در ســال هاى اخیر همــواره در 
رتبه هاى اول تا سوم ســرطان سینه قرار دارد و بر 
اساس آخرین آمار مربوط به سال 97، جایگاه دوم 
کشورى را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 
وى اظهار داشت: بر این اســاس در زمینه سرطان 
سینه، میزان بُروز ســنى استاندارد شده جمعیت در 
اســتان اصفهان بین 50 تا 52 نفر در هر 100 هزار 

نفر جمعیت است.

افزایش جذب نذورات
مدیرکل بازســازى عتبات عالیات اســتان اصفهان با 
اشاره به اینکه در ایام اربعین امسال 149 موکب از استان 
اصفهان مشغول خدمت به زوار حسینى بودند، تصریح 
کرد: از این تعداد 15 موکب در مرز هاى ایران، 36 موکب 
در مســیر نجف به کربال، 80 موکب در کربال و هشت 
موکب در نجف اشرف مشــغول به خدمت بودند. جعفر 
عسگرى با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه جذب 
خیرین و کمک هاى مردمى یکى از استان هاى پیشرو 
در سطح کشور است، افزود: با وجود تمام محدودیت ها 
میزان جذب نذورات در شش ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت زمان مشابه در سال گذشته 40 درصد افزایش 

داشته است.

بررسى مشکالت هتلداران 
استان 

اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به اینکه گردشگرى 
یکى از محورهاى اساســى توســعه اســتان به شمار 
مى آید، الزم است بررسى و رفع مشکالت هتلداران در 
زمینه هاى مختلف مانند آب و برق در دستور کار مدیران 
قرار گیرد.  ســید رضا مرتضوى بر حمایــت از جامعه 

هتلداران در استان تاکید کرد.

12 شهرستان آبى شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در آخرین رنگ بندى در 
زمینه شیوع کرونا درحال حاضر 11 شهرستان در استان 
اصفهــان در وضعیت زرد ، دو شهرســتان در وضعیت 
نارنجى و 12 شهرستان آبى شد. بر اساس اعالم وزارت 
بهداشت شهرســتان شهرســتان هاى نطنز و دهاقان 
در وضعیت نارنجى و پرخطر کرونا ثبت شــده است و 
شهرستان هاى آران و بیدگل، برخوار، بوئین میاندشت، 
خمینى شهر، خور و بیابانک، شهرضا، کاشان، لنجان، 
مبارکه، نجف آباد، نطنز و میمــه در وضعیت آبى کرونا 

ثبت شده است.

خبر

معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با تأکید بر اینکه تا پایان امسال نان گران نخواهد 

شد، گفت: در اصفهان هیچ کمبود آردى نداریم.
امید شریفى درباره برخى زمزمه هاى نانوایان مبنى بر افزایش 
نرخ نان، اظهار کرد: با توجه به وعده دولت تا پایان امسال 
هیچ گونه افزایش نرخ نان سنتى (لواش، تافتون و بربرى) 
نخواهیم داشــت. وى افزود: منتها در فاز دوم اجراى طرح 
آزادسازى قیمت ها، قرار است قیمت آرد براى انواع نان هاى 
سنتى و صنعتى آزاد شود و دولت مقرر است افزایش قیمت 
آرد و افزایش هزینه هاى جارى نانوا را جبران کند و در این فاز 

مردم این هزینه ها را پرداخت نمى کنند.

معاون توســعه بازرگانى ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان ادامه داد: درحال حاضر نیز 15 درصد کمک هزینه 
به نانوایان پرداخت مى شود منتها بعد از آزادسازى نرخ آرد، 

هزینه ها براى نانوا جبران خواهد شد.
وى به مردم توصیه کرد که دغدغه قیمت نان را نداشته باشند 

و اقدامات محاسباتى مربوط به دولت و نانوا است.
شریفى درباره ادعاى برخى نانوایان از کمبود آرد نیز، گفت: 
در اصفهان هیچ کمبود آردى نداریم و این اســتان معین 
اســتان هاى دیگر اســت و بعضًا مى تواند آرد استان هاى 
همجوار و متقاضى را تامین کند و به نوعى ذخایر استراتژیک 

آرد استان مطلوب است.

رئیس قرارگاه آب استان اصفهان گفت: پروژه انتقال آب 
از دریاى عمان و خلیج فارس با جدیت در حال پیگیرى 
است و در کمتر از دو ســال آینده وصول این آب محقق 

خواهد شد.
سیدفرهاد قادریان گفت: امروز گزینه بسیار قابل قبولى در 
امر تولید و تأمین آب در دستور کار مدیریت استان است 
و بر این اساس مقدمات اولیه انتقال آب از دریاى عمان 

با دستور و موافقت مسئوالن کشورى انجام شده است.
رئیس قرارگاه آب استان اصفهان افزود: پروژه انتقال آب 
از دریاى عمان و خلیج فارس با جدیت در حال پیگیرى 
است و در کمتر از دو ســال آینده وصول این آب محقق 

خواهد شد.
قادریان با اشــاره به مزایاى این طرح تصریح کرد: این 
انتقال آب از سرچشــمه به صورت مستقیم به اصفهان 
انجام مى شود، اما پروژه هایى چون بهشت آباد، کوهرنگ و 

خرسان از ادامه مصرف آب دیگر استان ها است.
وى خاطرنشان کرد: پروژه جدید انتقال آب یک منبع آبى 

جدید است که به فالت مرکزى اضافه مى شود.
رئیس قرارگاه آب استان اصفهان تاکید کرد: پروژه انتقال 
آب از دریاى عمان، یک آبگیر مستقل، پایدار و توسعه پذیر 
با آب مرغوب تر را نسبت به خلیج فارس در اختیار استان 

اصفهان قرار مى دهد.

انتقال آب دریاى عمان به 
اصفهان تا 2 سال آینده 

اصفهان
 کمبود آرد ندارد

همهمه حراج در بازارهاى شهر همه را به تکاپو انداخته است. 
با تغییر فصل، ویترین مغازه ها هم تغییر شــکل داده و این 
تغییر زودرس خیلى ها را ســر ذوق آورده تا براى تابستان 

سال آینده خرید کنند.
پوشاکى که تا ســه یا چهار ماه پیش بین 500 تا 800 هزار 
تومان قیمت داشت، حاال به شکل شگفت انگیزى به نیمى از 
آن قیمت و یا حتى کمتر رسیده اند. البته بماند که ترك هاى 
معروف هم از این قافله جدا نمانده اند. بوى حراج در فصل 
سرد در تمامى کوچه پس کوچه هاى شهر پیچیده و غوغاى 

رهگذران، فضاى بازارهاى اصفهان را پر کرده است. 
صداى فریاد مردى میانســال که بســاطش را در یکى از 
پاساژهاى منتهى به میدان انقالب روى زمین پهن کرده، 
خریداران را به خود جذب مى کند. صداى او در میان همهمه 
کم بازار به وضوح به گوش مى رسد و شیوه او در دعوت مردم 
به خرید در بین مغازه هاى سوت و کور از خریدار، شکلى نو 
و تازه به شمار مى آید در حالى که دیگر فروشندگان عمدتًا 
ساکت اند و روش هاى کم و بیش بى سرو صداترى را براى 

فروش جنس هاى خود انتخاب کرده اند. 
در میان یکى از کوچه هاى تقریبًا شلوغ چهارباغ فروشنده 
دیگرى بى محابا فریاد مى زند و در ایــن میان نگاه هاى 
متعجب خریداران را به جان مى خرد. بسیارى از آنها از این 
شیوه فریاد زدن و تبلیغ کردن براى جنس متعجب مانده اند. 
آنچنان که بسیارى از فروشــندگان نیز معتقدند این شیوه 
اساساً از پایه غلط است. ولى  ســید حسین به این حرف ها 
و آن نگاه ها، بى اعتناســت گرچه در ایــن میان مردم هم 

راضى هستند.

اجناس ارزان در پیاده روها
 پاى بساط مرد فروشــنده که در حال فروختن شال است، 
پر شده از کسانى که عطاى خرید در پاساژهاى شیک را به 
لقایش بخشیده و ترجیح مى دهند که از دستفروشى چون 
او خرید کنند. به گفته خریداران او هر سال مى آید و با خود 
انبوهى از شــال هاى رنگارنگ حراجى را مى آورد. بالطبع 
فصل ها که تغییر مى کند، جنس شــال هاى او هم تغییر

 مى کند و مهمتریــن خصوصیت این کاالها نســبت به 
مغازه هایى با ویترین هاى شیک تزیین شده اند، قیمت هاى 

بسیار پایین و ارزان آنهاست.

به اعتقاد منصور که بــا زن و فرزندش بــراى خرید آمده 
است، بعضى چیزها را مى شود با قیمت ارزان ترى در بین 
دستفروشان بیابى و نیاز نیست با دو برابر قیمت در مغازه ها 
پیدا کرد. اما با وجود ارزانى در کف پیاده روهاى شهر، مغازه 
داران هم دست روى دست نگذاشته اند و ویترین هایشان 

پر شده از کلمه حراج.
معصومه خریدارى اســت که به حســب عادت، همیشه 
آخر فصل ها را بــراى خرید انتخاب مى کنــد و به اعتقاد 
او علت اینهمه شــلوغى این روزها در بازار، ارزانى و وفور 
اجناس حراجى اســت؛ نظرى که برخى بــا آن مخالفند و 
مى گویند اینها همه اجناس بنجلى هستند که روى دست 
فروشنده ها مانده و همین باعث شده که بین 30 تا 50 درصد 
کمتر از قیمت اصلى بفروشــند و نمى توان به این حراج ها 

دل خوش کرد.
شاهد این مدعا در یکى از پاساژهاى خیابان نظر شرقى است. 
اگر گذرت به این نقطه از اصفهان بیافتد با چراغ هاى روشن 
مغازه ها و انعکاس نورشان در آیینه هاى ویترین ها مواجه 
مى شوى که این روزها با نوشته هاى بى شمار حراجى پیوند 
خورده اند و به نوعى این مراکز فروش را پر رونق کرده اند. 
با کمى دقت مى توانى چهره هاى جوانــى را ببینى که در 
جستجوى قیمت هاى از دست رفته، بازار را گز مى کنند و 
جستجوگرانه از یک مغازه به مغازه اى دیگر گام مى نهند. 
به قول مینا که دانشجوى ارشــد کامپیوتر است و مشترى 
پرو پا قرص حراجى هاست، این حراج ها غیر واقعى است: 
«وقتى روى اتیکت بیرون مغازه نوشته شده که قیمت مانتو 
250 هزار تومان  است اما وقتى داخل مى شوى بین 350 
تا 400 تومان است و فقط مانتوهاى از مد افتاده چند سال 
گذشته با این قیمت به فروش مى رسد، دیگر باید یا بنجل 
خرید یا عطاى خرید کردن از فروشــگاه ها را در این روزها 
به لقایش بخشید. گرچه در برخى اوقات مى توانى اجناس 
خوبى را در بین حراجى هاى دستفروش ها پیدا کنى اما این 
اجناس بى کیفیت و ارزان مشترى ها را گول مى زنند و حراج 

واقعى نیستند.»

حراج نیاز به مجوز رسمى اتحادیه دارد
رضا، فروشــنده لباس و کیف در خیابان خاقانى، تفسیرى 
متفاوت از علت حراج دارد. او با این ادعا که حراج نیاز به مجوز 
رسمى اتحادیه دارد، مى گوید: «حراج کاالبه دلیل کسادى 

بازار، رقابت و کاهش توان مردم کم درآمد صورت مى گیرد 
به این علت که نرخ اجاره و بهاى مسکن، حمل و نقل و خورد 
و خوراك باال رفته اســت و قدرت مالى اکثر مردم را پایین 
آورده مغازه دارها اجناسشــان را حراج مى کنند تا فروش 
بیشترى داشته باشــند و اجناس حراجى حداقل 20 درصد 
و بیشتر ارزان تر از برچسب هایى که دارد فروخته مى شود. 
در حراج گاه ممکن است یک جنس، زده دار، کثیف شده یا 
از مد افتاده باشد، این موارد احتمالى مى توانند یکى دیگر از 
علل حراج باشند اما در هر حالتى حراج نیاز به مجوز رسمى 

اتحادیه دارد.»

تک سایزهاى مشهور
در کنار مغازه رضا فروشگاه کفشــى است که جنس هاى 
تک ســایز شــده اش را به حراج گذاشته اســت. به نظر 
صاحب این مغازه هم وقتى برخــى از مغازه ها با کاالهاى 
بنجلشــان حراجى به راه مى اندازند دیگر مــردم اعتماد 
درستى به فروشندگان واقعى که اجناس با کیفیت را به حراج 

گذاشته اند ندارند.
در طرف دیگر شــهر، جایى که به نوعــى بخش مرکزى 
شهر به شــمار مى رود هم حراجى ها فعالند. دانش، یکى 
از فروشندگان مانتو در میدان شهدا مانتوهاى مغازه اش را 
حدود نصف قیمت سابق در معرض فروش گذاشته و معتقد 
اســت تغییر فصل و کاهش قیمت پوشاك تابستانى باعث 
شده که بسیارى از مردم اســتقبال خوبى از این اجناس که 
ارزان تر فروخته مى شود داشته باشند و براى سال آینده خود 
مانتو بخرند؛ البته این شامل حال کسانى مى شود که چندان 
با دنیاى مد و فشن میانه ندارند و بیشتر به ارزان بودن کاال 

توجه مى کنند.
 او می گوید: «مشتریان دیگر زرنگ شده اند و پوشاك مورد 
نظر را آخر فصل و در حراج مى خرند، چرا که قیمت پوشاکى 
که در حراج عرضه مى شود، یک دوم تا یک سوم ارزان تر از 

زمانى است که حراج نشده اند.»
هر ساله بنا بر تقاضاى بازارفروشگاه هاى پوشاك زیر نظر 
اتحادیه اقدام به حراج و پاییــن آوردن قیمت ها مى کنند. 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاکى که به سبب رکود 
بازار خرید و فروش، براى باقى ماندن خود مجبور هســتند 
قیمت ها را پایین بیاورند؛ امرى که به گفته صنف فروشندگان 

پوشاك دست واسطه ها را به بازار پوشاك باز کرده است.

قیمت هایى که در همهمه حراج پاییزى کاهش پیدا مى کند

چوب «حراج» به بازارهاى
 بى رونق اصفهان 

قاچاقى هاى فضاى مجازى 
نصف جهان   روزنامه «یاقوت وطن» در شــماره 
دهم مهرماه گزارش محورى صفحه اقتصاد خود 
را به بازار لوازم خانگى اختصاص داده و در گزارشى 
با عنوان «بازار لــوازم خانگى در انحصار قاچاق» 
نوشته: «با وجود اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مدعــى برخورد با عرضــه کنندگان کاالى 
قاچاق در فضاى مجازى است اما مى توان با یک 
جستجوى ســاده صدها صفحه و سایت فروش 

لوازم خانگى قاچاق را مشاهده کرد.»
در بخــش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«ســهم کاالى قاچــاق در حوزه لــوازم خانگى 

چیزى حــدود1/7 میلیارد دالر بــوده، یعنى 30 
تا 40 درصد بــازار لوازم خانگــى کاالى قاچاق 
است. این در حالى اســت که آمارهاى قاچاق به 
صورت تقریبى تخمین زده مى شود و احتمال دارد 
اعداد فوق بیشتر هم باشــد. جوالن لوازم خانگى 
قاچاق در ســایت هاى اینترنتى و شــبکه هاى 
اجتماعى نشان مى دهد برخورد با عرضه کنندگان 
این محصــوالت آنچنان که باید جــدى گرفته

 نمى شــود و صرفًا هر چند وقت یکبــار به این 
سایت ها تذکر داده شده یا به صورت موقت مسدود

 مى شوند.»

مریم محسنى
شعار «شــهر ما خانه ما» بدون وجود سطل هاى زباله 
کافى در شهر و جانمایى درست براى آنها نمى تواند به 

شکل درستى محقق شود.
در بســیارى از خیابان هاى اصفهان ســطل زباله به 
چشــم نمى خورد و این مســئله ســبب شــده که 
شهروندان  مستأصل شوند و مجبور باشند بى درنگ 
زباله خود را در گوشــه و کنــار خیابان یــا جوى آب 

رها کنند.

این موضوع، نه تنها باعث زشــت شدن منظر شهرى 
مى شــود بلکه باعث جمع شدن حشــرات و جانوران 
موذى مثــل گربه و مــوش در جوى هــاى آب کنار 
خیابان ها مى شود که در نتیجه سالمت شهروندان را 

نیز به خطر مى اندازد. 
شهروندان زیادى از این موضوع گالیه مند هستند که 
چرا شهردارى مکانیابى درستى براى جانمایى سطل 
هاى زباله کوچک ندارد چرا که این نقص براى شهرى 

مثل اصفهان به هیچ عنوان جایز نیست.

شهر ما خانه ما؟

برویم بانک بزنیم!
نصف جهــان    اگر به دنبال فیلمى حال خوب کن و 
کمدى هستید، «بانک زده ها» را به شما پیشنهاد 
مى کنیم. این فیلم به کارگردانــى جواد اردکانى، 
و دهمین تجربه این کارگردان اســت که امروز در 
پردیس سینمایى ســاحل  در 6 سانس از 10:15 تا 
23:15  اکران مى شــود. این فیلم همچنین امروز 
در سینما سپاهان در دو ســانس 14 و 17:45 و در 
سینما پردیس چهارباغ در دو سانس 12 و 16 اکران 

مى شود.

در فیلم سینمایى «بانک زده  ها»، على انصاریانى 
حضور دارد که شــاید در عرصه بازیگرى نتوانست 
فرصت زیادى براى درخشیدن داشته باشد و شاید 
براى تماشاگر فیلم سینمایى «بانک زده  ها» داستان 
آن مهم نباشــد و تنها حضور اوست که تماشاگر را 
بتواند به سالن هاى سینما بکشاند.این فیلم همانند 
دیگر فیلم هاى انصاریان در ژانر کمدى است که در 
نقش دزد بانک ظاهر شده است و میان او و سارقین 

دیگر اختالف به وجود آمده است.

آسفالت گسترده معابر آران و بیدگل
نصف جهــان    شهردار آران و بیدگل گفت: نهضت 

آسفالت در آران و بیدگل همچنان ادامه دارد.
 محســن صانعى افزود: آســفالت معابــر یکى از 
مهمتریــن مطالبات شــهروندان و از رویکردهاى 

اصلى شهردارى است.
وى با اشاره به اینکه آســفالت و بلوك فرش معابر 
از جمله اقداماتى است که در شهر آران و بیدگل به 
صورت گسترده صورت گرفته و در حال انجام است، 
گفت: از ابتداى امســال تاکنون 170 میلیارد ریال 

در معابر اصلى و فرعى سطح شــهر هزینه اجراى 
آسفالت شده است.

شهردار آران و بیدگل گفت: بلوك فرش و آسفالت 
معابر در ســطح شــهر جهت رفاه حال شهروندان 
براى عبور و مرور یکى دیگر از مهمترین مســائل 
شــهر و از رویکردهاى اصلى شــهردارى آران و 
بیدگل اســت که با توجه به اهمیــت این موضوع، 
اجراى عملیات نهضت آســفالت در ســطح شهر 

همچنان ادامه دارد.

بلوك فرش شدن 
پیاده روهاى بلوار«شهید بهشتى» وزوان 

نصف جهان   شهردار وزوان مهمترین اقدامات این 
شهردارى در سال جارى را تشریح کرد. محمد رضا 
شفیعى افزود: امسال اقدام به بلوك فرش پیاده روى 

ضلع غربى بلوار شهید بهشتى کرده ایم.
وى ادامه داد: همچنین عملیات لوله گذارى و اجراى 
شبکه آب فضاى ســبز خیابان 20 مترى معلم نیز 
انجام شده است و تعریض پل آهنى ورودى کوچه 

شهید رســولى نیز توســط واحد امانى شهردارى 
انجام شد.

شــهردار وزوان  به دیگر اقدامات این شــهردارى 
اشــاره کرد و افزود: مخلوط ریزى و آماده ســازى 
زمین محل احداث چمــن مصنوعى در ضلع غربى 
پارك الله وزوان از دیگر برنامه هاى این شهردارى

 بوده است.

رئیس پلیس راهور شــهر اصفهان با اشاره به افزایش 
30 درصدى ترافیک سطح شهر اصفهان با بازگشایى 
مدارس، گفت: معابر سطح شــهر تا ساعت 8:45 صبح 
با ترافیک روبه رو هســتند و از ساعت 11:30 به بعد نیز 

مجدد ترافیک سطح شهر افزایش مى یابد.

ســرهنگ على مولوى اظهار کرد: از زمان بازگشایى 
مدارس با افزایش فوق العاده ترافیک در سطح کالنشهر 
اصفهان روبه رو بوده ایم و ترافیک سطح شهر، 30 درصد 

افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه آموزش ارتقا فرهنگ ترافیک و نحوه 

عبور از عرض خیابان به خصــوص براى دانش آموزان 
ابتدایى و پیش دبســتانى در مدارس درحال برگزارى 
اســت، اضافه کــرد: در صــورت ســاماندهى کامل 
ســرویس هاى مدارس، ترافیک ســطح شــهر بهبود

 خواهد یافت.

افزایش 30 درصدى ترافیک اصفهان 

دریا قدرتى پور

مناسب سازى بوستان ها و معابر تیران
براى سالمندان

نصف جهان   شــهردار تیران و کرون گفت: اماکن 
عمومى شهر همچون پارك ها،  بوستان ها و معابر 
عمومى براى ســالمندان بهسازى و مناسب سازى 

شد.
حســن حجتى اظهار کرد: احــداث رمپ و اصالح 
ورودى پارك ها و بوستان هاى شهر براى تسهیل 

رفت و آمد سالمندان و معلوالن مناسب سازى شد.
وى افزود: تردد این دسته از شــهروندان در معابر 
عمومى و پیاده روها با بهسازى معابر تسهیل شده 
است. شهردار تیران و کرون ادامه داد: برنامه هاى 
فرهنگى و آموزشى براى این قشر پیش بینى شده 

که در مقاطع زمانى سال برگزار مى شود.

نگاه روز
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محققان موفق به ابداع یک نرم افزار مخصوص براى ارســال 
پیام کوتاه با گوشى هاى هوشمند از زیر آب شده اند که مى تواند 
ارتباط بــراى افرادى ماننــد غواصان در زیر آب را تســهیل 

کند.
به نقل از، «ساینس الرت»، شاید شما تا االن به فکر ارسال پیام 
کوتاه از زیر آب نیافتاده باشــید، اما این کار براى ایمن ماندن 
غواصان و افرادى مانند آن ها که زیر آب کار مى کنند، بســیار 

مهم است.
در حال حاضر اســتفاده از حرکات با ایما و اشاره تنها راه براى 
ارتباط برقرار کردن و فهماندن منظور خود در زیر امواج است 
و غواصان دایره لغاتى با حدود 200 کلمه با اشاره دست دارند. 
اما این روش براى فاصله هاى طوالنى یا زمانى که دید خوبى 

وجود ندارد، کارساز نیست.
اکنون محققان یک اپلیکیشــن مخصوص گوشــى هوشمند 
ابداع کرده اند که با استفاده از سیگنال هاى اکوستیک، افراد را 

به ارتباط در زیر آب قادر مى سازد.
ارسال سیگنال اکوستیک کار جدیدى نیست؛ اینکار در گذشته 
نیازمند تجهیزات گــران قیمتى بود، امــا االن دیگر اینگونه 

نیست.
ایــن نــرم افــزار موســوم بــه AquaApp بــا بلندگو ها و 
میکروفون ها روى گوشى هاى هوشمند معمولى قابل استفاده

 است.
با اســتاده از این نرم افزار، حدود 60 کاربر مختلف در هر زمان 

مى توانند با هر شبکه ارتباطى پشتیبانى شوند.
توچائو چن از دانشگاه واشنگتن در سیاتل مى گوید: گوشى هاى 
هوشــمند براى ارتباطات بى ســیم به عالیــم رادیویى مثل 
واى فاى و بلوتوث متکى هســتند. اما ایــن عالیم زیر آب به 
خوبى منتشــر نمى شــوند، در حالى که عالیم صوتى منتشر 

مى شوند.
عالیم صوتى چیز جدیدى نیســت، اما قبًال به ســخت افزار 
تخصصى گران قیمت نیاز داشــت. در حالى که دیگر اینگونه 

نیست.
چن مى گوید: بجز نصب یک برنامه در گوشى همراه خود، تنها 
چیزى که مردم به آن نیاز دارند یک قاب گوشى ضدآب مناسب 

عمق آب در غواصى است.
ایــن برنامــه AquaApp اســت و مى توانــد بــا بلندگو ها 
و میکروفون هــا در تلفن هاى هوشــمند معمولــى - یا حتى 
ســاعت هاى هوشــمند کار کند. این برنامه 240 پیام از پیش 
تعیین شــده در اختیار کاربران قرار مى دهد که براى دسترسى 

آسان تر به هشت مقوله تقسیم شده اند.
چالش هاى مهندســى متعددى در این راه وجود داشت مانند 

انعکاس از سطح آب، بستر و خط ساحلى که بر قدرت سیگنال 
تأثیر مى گذاشــت، حرکت افراد و سایر اشیا در آب که مى تواند 
در انتقال ســیگنال اختــالل ایجاد کنــد و تنظیمات مختلف 
میکروفون و بلندگو در مدل هاى گوشى هوشمند که محققان 

باید به آن ها مى پرداختند.
عالوه بر این، گوشى هاى هوشمند و ساعت هاى هوشمندى که 
براى ارسال و دریافت پیام ها استفاده مى شوند، احتماًال همیشه 

زیر آب تغییر موقعیت مى دهند.
همه این عوامل در الگوریتم این برنامه مدنظر قرار گرفت که 
قبل از ارســال پیام، فاصله بین دستگاه هاى ارتباطى و تداخل 

احتمالى را مى سنجد.
این برنامه از طریق یک «مدخل» که بین دو دســتگاه ارتباط 
برقرار مى کند، این کار را انجام مى دهد و پس از فراهم شــدن 

بهترین شرایط براى ارســال پیام و غلبه بر موانع، پیام ارسال 
مى شود.

جاستین چان، دانشجوى علوم کامپیوتر از دانشگاه واشنگتن، 
مى گوید: مجبــور بودیم در زمان واقعى خــود را با این عوامل 
انطباق دهیم تــا اطمینان حاصل کنیم این برنامه در شــرایط 

واقعى کار مى کند.
محققان با انجام آزمایش هایى در سناریو هاى مختلف دریافتند 
که این برنامــه در برقرارى ارتباط در فاصلــه 30 مترى مؤثر

 است. 
 SOS براى پیام هــاى کوتاه تــر - بــراى مثال پیام هــاى
اضطرارى این برنامه مى تواند تا 100 متر هم کارایى داشــته 
باشــد. همه این ها بــدون اتالف زیــاد از عمر باتــرى اجرا 

مى شود.

قبل از اینکه این نرم افزار عرضه شــود، توســعه نرم افزارى 
بیشترى باید انجام شود.

 اگر کمى در مورد کدنویسى اطالعات دارید، مى توانید کد منبع 
باز را روى یک گوشــى اندرویدى نصب کرده و خودتان آن را 

آزمایش کنید.
شــیام گوالکوتا دانشــمند کامپیوتر از دانشــگاه واشــنگتن 
مى گویــد: وضعیت شــبکه هاى زیــر آب امروزه شــبیه به 
آرپانت در دهه 1970 اســت که فقط تعداد معــدودى از افراد 
به اینترنت دسترســى داشــتند. برنامه آکوا اپ این ظرفیت را 
دارد که این شرایط با دانلود آسان نرم افزار در گوشى هوشمند 

تغییر دهد.
 ACM SIGCOMM2022 مقاله اى از این تحقیق در کنفرانس

ارایه شده است.

محققــان در تازه ترین مطالعــات خود از تاثیــر و نقش 
ایموجى ها در شــکل گیرى ارتباطات نوین انســانى پرده 

برداشتند.
محققان UBC Okanagan که در تالش براى درك بهتر 
دنیاى همیشه در حال گسترش ایموجى ها هستند، اکنون 
ابزار جدیدى براى همگام شدن با فناورى دارند چیزى که 

آن ها واژگان چند بعدى ایموجى (MLE) مى نامند.
ربکا گدار، دانشجوى دکترا و دکتر سوزان هولتزمن، دانشیار 
روان شناسى در UBC Okanagan، یافته هاى خود را در 
مقاله جدیدى با عنــوان «واژه نامه چند بعدى ایموجى ها: 
ابزارى جدید براى ارزیابى محتواى احساسى ایموجى ها» 
 Frontiers in منتشــر کرده اند. این تحقیــق در مجلــه

Psychology منتشر شده است.

گدار مى گوید: «همانطور که پلتفرم هاى دیجیتال تکامل 
مى یابند، اســتراتژى ها نیز براى برقــرارى ارتباط با 
احساسات در حال تکامل هســتند، اما شکلک ها تا 
حد زیادى نقش تســهیل کننده ارتباطات عاطفى را 

بر عهده گرفته اند. در عین حال، تحقیقات در مورد 
ایموجى ها از استفاده واقعى عقب مانده است. 

محققان ابزار کافى براى اندازه گیرى نحوه 
استفاده مردم از ایموجى ها و احساساتى 

که با آن ها ارتباط برقرار مى کنند، ندارند.

گدار مى گویــد: اگرچه دور انداختن شــکلک ها به عنوان 
عواملى که باعث حواس پرتى ساده مى شوند، آسان است، 
اما آن ها زبان پنهانى را رد مى کنند، به ویژه در میان جوانان؛ 
و هر محققى که ارتباطات دیجیتالى را مطالعه مى کند، باید 
اطالعات احساسى موجود در یک ایموجى را در نظر بگیرد 

تا یک حساب واقعى از پیام دریافت کند.
MLE گــدار مى تواند به محققــان کمک کنــد تا زبان 

رمزگذارى شده و احساسات پشــت آن را فراتر از منفى و 
مثبت بودن ساده بشکنند.

گدار ســه میلیون پســت توئیتر را تجزیه و تحلیل کرد و 
براى توسعه و اعتبار سنجى MLE، رتبه بندى احساسات 
ایموجى ها را از 2230 ارزیابى کننده انسانى جمع آورى کرد.
این واژگان جدید شــامل 359 ایموجى رایج اســت که 

بر اساس هشت احســاس (خشم، 
انتظار، انزجار، ترس، شادى، 
غم، تعجب، و اعتماد) و دو 
احساس گسترده تر (مثبت 
و منفى) رتبه بندى شده اند.

هولتزمن که بر 

این یافته ها نظارت داشت، مى گوید: «مقدار قابل توجهى 
از ارتباطات آنالین اکنون شامل ایموجى ها مى شود. از بازار 
گرفته تا تحقیقات سالمت روان، امیدواریم این ابزار جدید به 
همه کمک کند تا احساسات افرادى را که به صورت آنالین 

ارتباط برقرار مى کنند درك کنند.»
گدار نیاز به MLE را جدى خواند، زیرا ارتباطات انسانى به 
سرعت در حال تغییر و رشد است. تعداد بیشترى از مردم با 
نرخى باالتر از هر زمان دیگرى در تاریخ از شکلک ها استفاده 
مى کنند، اما اغلب در فواصل کوتاه از طریق رســانه هاى 
اجتماعى، ایمیل یا پیام هاى متنــى. زمانى که افراد رو در 
رو صحبت مى کنند، نشانه هاى احساسى را مى بینند که به 
ترجمه احساسات کمک مى کند. در توییت ها 280 کاراکتر 

وجود دارد.
ما مردم یاد توئیت مى کنند و بسیارى از آن در حوزه عمومى 
است. این یک فرصت وسوسه انگیز براى مطالعه ارتباطات 
است و فرهنگ لغت گدار مى تواند به ترجمه کمک کند.

گدار مى گوید: مــا مى دانیم که معانــى ایموجى ها در 
طول زمان تغییــر مى کنند. مــا همچنین مى دانیم 
کــه نوجوانــان، مثــال در پیام هــاى متنى 
خود، چقدر مى توانند ظریف باشند و چگونه 
به ســمت چیز هاى جدید گرایش پیدا 

مى کنند.

اپلیکیشن ویدئویى تیک تاك دکمه قابلیت دیس الیک را براى همه 
کاربران جهانى خود عرضه کرد.

تیک تاك دکمه دیس الیک را در آوریل به صورت آزمایشــى عرضه 
کرده بود تا ابزارى را براى نشــان دادن مناســب یا بــى ربط بودن 
دیدگاه ها، براى کاربران فراهم کند. اگر کاربر روى دکمه دیس الیک 
یک دیدگاه کلیک کند، کاربرى که این اظهارنظر را ارسال کرده است، 
متوجه نخواهد شد و دیس الیک هم عمومى نمى شود. امکان مشاهده 

تعداد دیس الیک ها وجود ندارد و کاربر مى تواند دیس الیک خود را با 
زدن مجدد روى گزینه دیس الیک، پس بگیرد.

تیک تاك در توییتــى اعالم کرد: پــس از مدتى آزمایــش، گزینه 
دیس الیک را به صورت جهانى عرضه کردیم. ما این ابزار را به عنوان 
راه جدیدى براى شنیدن بازخورد مســتقیم کاربران تیک تاك ایجاد 
کردیم. این گزینه به کاربران ما امکان مى دهد دیدگاه هاى مناسب یا 
بى ربط را تشخیص دهند و به ما کمک مى کند بخش دیدگاه را براى 

تعامالت اصیل و معتبر، تقویت کنیم.
تیک تاك اعالم کرد اولویت اصلى براى ایــن قابلیت، ایجاد تجربه 
بهتر براى کاربران است. هنگامى که تیک تاك براى نخستین بار این 
دکمه را امتحان کرد، توضیح داد کــه دکمه دیس الیک، راهى براى 
مشخص کردن دیدگاههایى است که ممکن است هرزنامه باشند یا 
ربطى به ویدئوى که براى آن اظهارنظر کرده اند، نداشــته باشــند و 
کاربرانى که قصد دارند درباره دیدگاهى به دلیل آزار و نفرت پراکنى 

گزارش کنند، همچنان باید از فرآیند استاندارد گزارش دهى به تیک 
تاك استفاده کنند.

نخستین بار مت ناوارا، مشاور شبکه اجتماعى در مارس سال 2020 
متوجه شد دکمه دیس الیک در تیک تاك در دست طراحى است. بر 
اساس گزارش وب سایت تِک کرانچ، با عرضه این قابلیت، تیک تاك 
به خیل پلتفرمهاى دیجیتالى شــامل یوتیوب و ردیت مى پیوندد که 

شکلى از دکمه دیس الیک را معرفى کرده اند.

یکى از پرکاربردترین ابزارهاى اینترنت، مرورگرها هســتند و حریم خصوصى 
محسوب مى شــوند. در ادامه نحوه گذاشتن پســورد روى مرورگر را آموزش 

مى دهیم.
ممکن است از لپ تاپ یا رایانه اى استفاده کنید که دیگران هم با آن کار مى کنند و 
این سیستم اشتراکى یعنى این که تمامى اطالعاتى که شما روى رایانه دارید، در 
اختیار سایر اعضا گذاشته خواهد شد. براى مثال ممکن است رایانه خود را با برادر 

یا خواهر خود به طور مشترك استفاده کنید.

نحوه گذاشتن پسورد روى مرورگر
یکى از مهم ترین قســمت هاى یک رایانه یا تلفن همــراه در دنیاى امروزى، 
مرورگرها هستند. روزانه مطالب زیادى در گوگل و مرورگرهاى دیگر جستجو 
مى کنیم که شاید اغلب آنها جزو حریم خصوصى ما باشند و دوست نداشته باشیم 
دیگران از آنها مطلع شوند. حریم خصوصى یکى از مهم ترین مسائل در دنیاى 
امروز است و به همین خاطر قصد داریم نحوه رمزگذارى روى مرورگر را در این 

مطلب آموزش دهیم.
اگر به طور مکرر از مرورگر استفاده مى کنید و تمایل دارید آن را براى سایر اعضاى 
خانواده خود یا دوستان قفل کنید، باید از گذرواژه بهره ببرید. در صورتى که براى 
مرورگر خود پسورد یا رمز عبور بگذارید، کاربران دیگر نمى توانند به تاریخچه 

جستجوهاى شما دسترسى پیدا کنند.
ویژگى قرار دادن رمز عبــور روى مرورگر اصوال وجــود دارد و مى توانید از آن 
بهره مند شوید، اما متاسفانه این قابلیت پیش فرض مرورگرها نیست و باید براى 
 Browser داشتن این قابلیت افزونه هاى خاص این کار را نصب کنید. افزونه

Lock را مى توانید براى سه مرورگر کروم، Edge و اجرا نصب کنید.

از آنجایى که اغلب ما از مرورگر کروم استفاده مى کنیم پس بهتر است با مراجعه 
به بازار مرورگر و جســتجوى این افزونه آن را دریافت کنید. بعد از پیدا کردن 
این افزونه بایــد گزینه Add to Chrome را انتخــاب کنید. پس از نصب باید 
مطابق تصویرى که در ادامه خواهد آمد، براى مرورگر خود یک گذرواژه مناسب 

برگزینید.
بعد از انتخاب رمز عبور، به صورت خودکار وارد تنظیمات خواهید شد یا مى توانید 
خودتان از سمت راست باالى مرورگر روى آیکون مورد نظر کلیک کرده و سپس 
وارد تنظیمات آن شوید. یکى از کارشناســان مدیریت سیستم هاى اطالعى 
 Deep Security خاطرنشان مى کند که کاربران باید حتما گزینه امنیت عمیق یا

را فعال کنند تا دچار مشکل نشوند.
با فعال کردن گزینه مذکور اگر رمز عبور خود را اشتباهى وارد کنید، به طور خودکار 
تا سه دقیقه از وارد کردن گذرواژه معذور خواهید شد. همچنین کاربران مى توانند 
گزینه اى به نام Password Recovery را فعال کنند تا در صورت فراموشى 

رمز عبور، آن را بازیابى کنند.
ویژگى بعدى که افزونه Browser Lock در اختیار کاربران قرار مى دهد، پاك 
کردن تاریخچه یا Clear History اســت و نحوه عملکرد آن به این صورت 
است که اگر سه مرتبه رمز عبور خود را اشتباه وارد کنید، به طور خودکار سابقه 
جستجوهاى شما پاك خواهند شد. وقتى کارتان با لپ تاپ یا رایانه تمام مى شود، 

گزینه افزونه Browser Lock را انتخاب کرده و آن را قفل کنید.
در صورتى که قصد باز کردن مرورگر و وارد کردن رمز عبور را دارید مى توانید با 
همین شیوه وارد افزونه شده و پسورد خود را وارد نمایید. همچنین جالب اینجاست 
که اگر تب هاى باز شده اى روى مرورگر خود داشته باشید و در همان حال مرورگر 

را قفل کنید، پس از باز کردن همچنان آن تب ها باز هستند.

طبق تحقیقات دانشمندان، افراد ممکن است با استفاده 
از امالى کلمات، اطالعات شناســایى شخصى را به 

دیگران منتقل کنند.
به تازگى گروهى از محققان مقاله اى را منتشــر کرده 
اند که نشــان مى دهد چگونه کاربران از ویژگى هاى 
امالیى پیشرفته گوگل کروم یا مایکروسافت اج استفاده 
مى کنند. طبق این مقاله افراد ممکن اســت ندانســته 
گذرواژه ها و اطالعات شناسایى شخصى را به سرور هاى 
مبتنى بر ابر دیگران منتقل کنند. این آسیب پذیرى نه 
تنها اطالعات خصوصى کاربر نهایى را در معرض خطر 
قرار مى دهد، بلکه مى تواند اعتبار ادارى سازمان و سایر 
اطالعات مربوط به زیرســاخت را در معرض اشخاص 

غیرمجاز قرار دهد.
 این آسیب پذیرى توسط جاش سامیت، بنیانگذار و مدیر 
ارشد فنى (CTO) شــرکت otto-js در حین آزمایش 
قابلیت هاى تشخیص رفتار اسکریپت این شرکت کشف 

 otto-js شد. در طول آزمایش، ســامیت و تیم
دریافتند کــه ترکیب مناســب ویژگى ها در 
بررسى امالى پیشــرفته کروم یا ویرایشگر 
MS Edge، اطالعات حســاس را به طور 

ناخواســته در معرض نمایش قــرار مى دهد 
و آن ها را به ســرور هاى مایکروسافت و گوگل 

ارسال مى کند.
هر دوى این مرورگر هــا از کاربــران مى خواهند که 
دسترســى الزم را براى فعال کردن آن ها ارائه دهند و 
پس از فعال شــدن، کاربران اغلب از اشتراك گذارى 

داده هایشان با سرور هاى شخص ثالث آگاه نیستند.
عالوه بر داده هــاى میدانى، تیــم otto-js همچنین 
دریافته اســت که رمز هاى عبور کاربر ممکن است از 
طریق گزینه view password در معرض قرار بگیرند. 
گزینه اى که براى کمک به کاربران در حصول اطمینان 
از این که گذرواژه ها به اشتباه کلید نخورده اند، به طور 
ناخواســته رمز عبور را از طریق توابع بررســى امال در 

معرض دید سرور هاى شخص ثالث قرار مى دهد.
کاربران شخصى تنها کسانى نیستند که در معرض خطر 
هستند. این آســیب پذیرى مى تواند منجر به به خطر 
افتادن اعتبار سازمان ها توسط اشخاص ثالث غیرمجاز 

شود. تیم otto-js مثال هاى زیر را ارائه 

کرد تا نشان دهد چگونه کاربرانى که وارد سرویس هاى 
ابرى و حســاب هاى زیرساختى مى شــوند، مى توانند 
اعتبار دسترسى به حساب خود را ناآگاهانه به سرور هاى 

مایکروسافت یا گوگل منتقل کنند.
تیــم otto-js آزمایــش و تجزیه و تحلیــل را در بین 
گروه هاى کنتــرل متمرکز بر رســانه هاى اجتماعى، 
ابزار هاى ادارى، مراقبت هاى بهداشتى، دولت، تجارت 

الکترونیک و خدمات بانکى/مالى انجام داد.
بیــش از 96 درصد از 30 گروه کنترل آزمایش شــده، 
داده ها را به مایکروســافت و گوگل ارسال کردند. 73 
درصد از آن سایت هاى آزمایش شده زمانى پسورد هایى 
را به سرور هاى شخص ثالث ارســال کردند که گزینه 

نمایش رمز عبور توسط کاربر انتخاب شد. 
تیم otto-js با مایکروسافت 365، على بابا کلود، گوگل 
کلود، AWS و LastPass تماس گرفت که نشان دهنده 
پنج سایت برتر و ارائه دهندگان خدمات ابرى هستند که 
بیشترین ریسک را براى مشتریان شرکتى خود 

ارائه مى دهند. 
طبق به روز رســانى هاى شــرکت امنیتى، 
AWS و LastPass به این مشــکل پاسخ 

داده و نشــان داده اند که مشکل با موفقیت 
برطرف شده است.

تیک تاك قابلیت دیس الیک را اضافه کرد

ارسال پیام در زیر آب با گوشى هاى هوشمند

چگونه روى مرورگر خود 
پسورد بگذاریم؟

ایموجى ها چه تأثیرى بر زبان و ارتباطات افراد داشته اند؟احتمال سرقت اطالعــــات در مرورگر کـــروم و اج

 One براساس گزارش ها، سامسونگ ممکن است به رابط کاربرى
UI5,0 (بر پایه  اندروید 13) مجهز  شود.

یکى از رسانه هاى نزدیک به سامســونگ مى گوید به فهرست 
گوشى هایى که تا پیش از فرا رسیدن سال 2023 به رابط کاربرى 
One UI5.0 (بر پایه  اندروید 13) مجهز مى شــوند دســت پیدا 

کرده است.
به گزارش ســایت  GSMARENA، سامســونگ پیش تر بتاى 
رابط کاربرى One UI5.0 را که بر پایه سیستم عامل اندروید 13 
توسعه داده شده دردسترس شــمارى از گوشى هایش قرار داده 

است و شایعه ها مى گویند نسخه  نهایى One UI5.0 در تاریخ 17 
 S۲۲ یا 19 اکتبر (25 یا 27 مهر) براى گوشى هاى سرى گلکسى

منتشر مى شود.
GSMArena در گزارشــى بــه نقــل از ســم موبایل (یکى از 

رسانه هاى نزدیک به سامســونگ) فهرســتى از دستگاه هایى 
را منتشــر کرده که تا پیش از پایان ســال جــارى میالدى به

 One UI5.0 مجهز مى شوند.
گفته مى شود سامسونگ نســخهى نهایى One UI5.0 را تا قبل 
از فرا رسیدن ســال 2023 براى سرى گلکســى S۲۱، گلکسى 

S۲۲، گلکسى زد فولد 3، گلکسى زد فلیپ 3، گلکسى زد فولد 4 و 
گلکسى زد فلیپ 4 منتشر مى کند.

ســم موبایل همچنین مى گوید که گوشــى میــان رده محبوب 
گلکســى A۵۳ در ســال جــارى میالدى بــه رابــط کاربرى
 One UI5.0 مجهز مى شــود. A۵۳ تنها گوشــى غیر پرچم دار 
سامسونگ محسوب مى شود که تا قبل از سال 2023 جدیدترین 
به روزرســانى رابط کاربرى را دریافت مى کند. گفتنى است که تا 
زمانى که سامسونگ فهرست رسمى را منتشر نکند، این خبر در 

حد شایعه باقى مى ماند.
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نباید در زمان خوردن غــذا راه بروید، زیرا مى تواند براى شــما 
مشکالتى مانند سو هاضمه، حالت تهوع و... ایجاد کند. در ادامه 7 

بالیى که راه رفتن موقع غذا خوردن سرتان مى آورد، آمده است.
 بسیارى از مردم عادت دارند زمانى که راه مى روند، غذا بخورند. این 
عادت براى سالمت بدن بسیار نامناسب است. نشستن و خوردن 
غذا نه تنها باعث مى شود از خوردن وعده غذایى بیشتر لذت ببرید، 
بلکه فواید بى شمارى هم براى سالمت دارد. غذا خوردن در زمان 

راه رفتن مشکالتى براى بدن به وجود مى آورد از جمله:

1- ریفالکس معده
زمانى که لقمه غــذا را مى جوید و عمل بلــع را انجام مى دهید 
مواد غذایى از طریق مــرى براى طى فرایند هضــم غذا، وارد 
معده مى شــود. با این حال، اگر به طور مداوم هنگام غذا خوردن 
حرکت کنید این موضوع مى تواند باعث اختالل در فرایند هضم 

اسیدى معده به مرى، غذا و بازگشت محتویات 
سوزش سر معده، ریفالکس معده و حالت تهوع شود.

2- سوء هاضمه
سوء هاضمه یکى از رایج ترین مسائلى است که در زمان راه رفتن و 
غذا خوردن رخ مى دهد. این موضوع به  دلیل آن است که محتویات 

غذایى بدون آن که درست هضم شود، وارد روده مى شود.

3- اتساع شکم
تورم در ناحیه شکم را اتساع شکم مى گویند که ناشى از نفخ است 
و مى تواند با حالت تهوع، اســتفراغ و یبوست خود را نشان دهد. 
همچنین این افراد از ناخوشى و درد شکم گالیه دارند. به همین 
دلیل، براى جلوگیرى از بروز اتساع شکم بهتر است زمانى که راه 

مى روید، غذا نخورید.

4- افزایش فعالیت مثانه
زمانى که راه مى روید و غذا مى خورید، فعالیت مثانه بیشتر مى شود.

5- بروز حالت تهوع
در صورتى که معده زمان کافى براى اســتراحت و هضم غذا در 
اختیار نداشته باشــد، این موضوع مى تواند منجر به مشکالت 

سالمتى مانند حالت تهوع شود.
6- تشکیل گاز معده

اتساع شکم و سوء هاضمه هر دو باعث تشدید تولید گاز در دستگاه 
گوارش مى شود. در موارد شــدید درد سینه و سکته هاى خفیف 

ممکن است در فرد رخ دهد.
7- زیاده روى در غذا خوردن

از جنبه روانى زمانى که فرد همزمان اقدام به فعالیت و خوردن غذا 
مى کند، بیشتر از حالت عادى غذا مى خورد.

محققان دانشگاه اســتنفورد در تازه ترین مطالعات خود دریافتند، تنهایى و 
مجرد بودن تاثیر بیشترى نسبت به اســتعمال سیگار بر تسریع روند پیرى 

در افراد دارد.
آسیب مولکولى انباشته شده و به ایجاد ضعف و بیمارى هاى جدى مرتبط 
با پیرى کمک مى کند. در برخى افراد این فرآیندهاى مولکولى شدیدتر از 
سایرین اســت، وضعیتى که معموال به عنوان پیرى تسریع شده از آن یاد 

مى شود.
خوشــبختانه افزایش ســرعت پیرى ممکن اســت قبل از آشکار شدن 
پیامدهاى فاجعه بار آن با استفاده از مدل هاى دیجیتالى پیرى (ساعت هاى 

پیرى) شناسایى شود. 
چنین مدل هایى همچنین مى توانند براى استخراج درمان هاى ضد پیرى 

در سطوح فردى و جمعیتى مورد استفاده قرار گیرند.
بق آخرین مقاله منتشر شده در Aging-US، هر درمان ضد پیرى باید به 
همان اندازه که بر سالمت جسمى فرد تمرکز مى کند، بر سالمت روان فرد 

نیز تمرکز داشته باشد. 
یک همــکارى بین المللى به رهبرى Deep Longevity با دانشــمندان 
آمریکایى و چینــى اثرات تنهایى، داشــتن خــواب ناآرام یا احســاس 
ناراحتى را بر ســرعت پیرى اندازه گیرى کرده و آن را قابل توجه دانســته

 است.
این مقاله داراى یک ســاعت پیرى جدید اســت که با خــون و داده هاى 
بیومتریک 11914 بزرگســال چینى آموزش و تایید شده است. این اولین 
ساعت پیرى اســت که به طور انحصارى بر روى یک گروه چینى با چنین 

حجمى آموزش داده شده است.
شتاب سالمندى در افراد با سابقه سکته مغزى، بیمارى هاى کبدى و ریوى، 
افراد سیگارى و از همه جالب تر، افرادى که در وضعیت روانى آسیب پذیر 
بودند، مشاهده شد. در واقع نشان داده شد که احساس ناامیدى، ناراحتى و 
تنهایى باعث افزایش سن بیولوژیکى فرد نسبت به سیگار کشیدن مى شود. 
سایر عوامل مرتبط با شــتاب ســالمندى عبارت از مجرد بودن و زندگى 
در یک منطقه روســتایى به دلیل در دســترس بودن کم خدمات پزشکى

 است.
نویســندگان مقاله نتیجه مى گیرند جنبه روانى پیرى را نباید در تحقیقات 
و یا در کاربردهاى عملى ضد پیرى نادیــده گرفت. به گفته مانوئل فاریا از 
دانشگاه استنفورد، حالت هاى روانى برخى از قوى ترین پیش بینى کننده هاى 
پیامدهاى سالمت و کیفیت زندگى هستند، اما تا حد زیادى از مراقبت هاى 

پزشکى مدرن حذف شده اند.
الکس ژاورونکوف، مدیر عامــل Insilico Medicine، تاکید مى کند این 
مطالعه روشى را براى کاهش سرعت یا حتى معکوس کردن پیرى روانى 

در مقیاس ملى ارائه مى کند.
ر اوایل سال جارى، Deep Longevity یک سرویس وب سالمت روان 
تحت هدایت هوش مصنوعى، FuturSelf.AI را منتشر کرد که بر اساس 

یک انتشار قبلى در Aging-US است. 
این سرویس یک ارزیابى روان شــناختى رایگان ارائه مى دهد که توسط 
هوش مصنوعى پردازش مى شود و گزارشــى جامع از سن روانى کاربر و 

همچنین بهزیستى روانى فعلى و آینده ارائه مى دهد.
FuturSelf. :تایید مى کند Deep longevity دیپانکار نایاك، مدیر اجرایى 

AI، در ترکیب با مطالعه افراد مســن چینى، Deep Longevity را در خط 

مقدم تحقیقات بیوجرونتولوژى قرار مى دهد.
Deep Longevity راه حل Longevity as a Service (LaaS) را براى 

ادغام چندین نشانگر زیستى عمیق پیرى که «ساعت هاى پیرى عمیق» 
نامیده مى شوند، توسعه داد تا یک معیار چندعاملى جهانى از سن بیولوژیکى 

انسان ارائه کند.

الغرى همیشه موضوع مهمى براى افراد و مخصوصًا بانوان 
بوده است که از روش هاى گوناگون مى توان به آن دست یافت. 
یکى از بهترین روش ها براى دســتیابى به الغرى و تناسب 

اندام، استفاده از دمنوش براى الغرى است.
 چندسالى هست که استفاده از انواع دمنوش الغرى بین مردم 
رواج پیدا کرده. اگر شــما هم جزء آن دسته از افرادى هستید 
که اضافه وزن دارند، حتما فکر مصرف دمنوش  هاى الغرى به 
ذهن تان خطور کرده است. راه هاى زیادى براى کاهش وزن 
و رسیدن به وزن متعادل وجود دارد. از اعمال مختلف جراحى 
گرفته تا روش هــاى کم خطرتر و طبیعى تر مثل اســتفاده از 

دمنوش هاى الغرى فوق العاده و شگفت انگیز!
اگر منصفانه به این قضیه نگاه کنیم باید بپذیریم که در صورت 
انتخاب روش هاى طبیعى، سبک زندگى خود را هم تغییر دهیم؛ 
مثال ورزش کنیم، رژیم غذایى درستى داشته باشیم و البته استفاده 
از دمنوش هاى الغرى را هم فراموش نکنیم در عین حال، مصرف 
طوالنى مدت آنها به بدن آسیب مى رساند. در ادامه به معرفى چند 

دمنوش کمک کننده براى الغر شدن مى پردازیم:

دمنوش زنجبیل  
دمنوش الغرى زنجبیل زنجبیل به دلیل داشتن طعم و طبعى 
گرم، سوخت و ساز بدن را تا حدودى افزایش مى دهد. زمانى 
که اشتهایتان زیاد است، زنجبیل تازه را به صورت معکب هاى 
کوچک خرد و خشک کرده و آن را به غذاها و چاى خود اضافه 

کنید.

دمنوش چاى سبز
چاى سبز معموال تخمیر شده نیســت. برگ هاى آن بخار پز 
شده و سپس با دست خرد مى شــوند. برخى تحقیقات نشان 
داده اند افرادى که چاى ســبز مى نوشــند، حدود ۱٫۵ کیلو در 
3 ماه وزن کم مى کنند. اما براى رسیدن به این مقدار کاهش 
وزن، روزانه باید 6 تا 7 فنجان چاى سبز بنوشید که کار سخت 
و طاقت فرسایى است. یادتان باشد به جاى چاى سبز از عصاره 
آن استفاده نکنید؛ چرا که موجب بروز مشکالت جدى کبدى 

مى شود.

دمنوش الغرى گل محمدى
در طول رژیم، بدن آب زیادى از دســت مى دهد. مواد موجود 

در گل محمدى کمک مى کند کلیه ها مقدار بیشترى سدیم را 
از بدن خارج و آن را ســم زدایى کند. عالوه بر این بدن را نیز 
هیدراته نگه مى دارد؛ یعنى مانع دست دادن آب بدن مى شوند. 
همچنین این گیاه عالوه بر خاصیت شادابى تا حدودى نقش 

موثرى در آب شدن چربى ها دارد.

دمنوش نعناع
ارتباط دمنــوش نعناع با الغــرى در رایحه آن اســت. طى 
مطالعه اى مشخص شد که شرکت کنندگانى که به طور مداوم 
هر دو ســاعت یک بار دمنوش یا روغن نعنا را بو مى کردند، 
ماهانــه به طور متوســط دو کیلوگرم کاهش وزن داشــتند. 
متخصصان عطر درمانى معتقدند که رایحه نعناع فلفلى باعث 
واکنش هاى شیمیایى در مغز مى شود که احساس گرسنگى را 
کاهش مى دهند. با نوشیدن چاى نعناع ولع مصرف غذاهاى 
پرچرب از بین مى رود و شما مى توانید با سرعت بیشترى وزن 

کم کنید.

چاى ماچا
چاى ماچا، نوعى چاى سبز و یک دمنوش سنتى ژاپنى است. 
چاى ماچا به صورت پودر شده، خوش رنگ با طعمى شیرین و 
مالیم است. به این چاى، «جواهر جوانى» هم گفته مى شود؛ 
چون سرشــار از آنتى اکســیدان و مقادیر بــاالى کلروفیل، 
آمینواسیدها، ویتامین C، ویتامین A، ســلنیوم، کروم، فیبر، 

روى، منیزیم، آهن، کلسیم، پروتئین و پتاسیم است.

دمنوش به لیمو
به لیمو گیاه بومى آمریکاى جنوبى با خواص دارویى بســیار 
زیاد اســت. دمنوش به لیمو باعث مى شود تا افراد، کمتر دچار 
ریزه خوارى شــوند. این دمنوش به چربى ســوزى و تجزیه 
چربى ها در دستگاه گوارش کمک مى کند. همچنین مشکالت 

معده و ســوء هاضمه را 
برطرف و اشــتها 

را کم مى کند. 
اســتفاده از 
دمنوش  این 

بــر  عــالوه 
تقویــت عضــالت در 

جلوگیرى از آسیب به ماهیچه ها در طول تمرین موثر است.

دمنوش مریم گلى
این گیاه مفید از تیره نعناییان است و طبعى گرم دارد. مزه مریم 
گلى تند و کمى تلخ است. این گیاه به دلیل خواص بى شمارش 
به صورت هاى مختلفى مانند جوشانده، قطره خوراکى، استفاده 
موضعى و دمنوش قابل اســتفاده اســت. خوردن این گیاه به 
صورت مستقیم، میل جنســى را در خانم ها افزایش مى دهد 
و قطره خوراکى آن، به کاهش میــزان تعریق و گرگرفتگى 
در دوران یائسگى کمک مى کند. این گیاه، آرام بخش است و 

استرس را کم مى کند.

دمنوش زیره
زیره ادویه اى است که ما معموال براى خوشمزگى طعم غذا به 
کار مى بریم، قطعا همه کدبانوها مى دانند که باید عطر و طعم 
خانگى زیره را به خانه و آشپزخانه شان اضافه کنند! شما نیز اگر 
مى دانستید این دانه هاى ریز سیاه و سبز چه خواص مفیدى 
دارند، قطعا آن را در برنامه غذایى خود مى گنجاندید. زیره به 
عنوان یکى از سالم ترین ادویه جات شناخته شده است و یکى 
از محبوب ترین فواید آن این است که به راحتى روند کاهش 
وزن شما را سرعت مى بخشد. مطالعات نشان داده اند که زیره 

عالوه بر خواص الغرى، فواید سالمتى بسیارى 
بر بدن و بهبود عملکرد دســتگاه گوارش 

روى دارد و در گذشته به عنوان یک  ا د
ســنتى نیز اســتفاده 

میشــده. بنابراین 
مصــرف منظم 
زیره، مــى تواند 

یکــى از بهترین 

گزینه ها هم در رژیم الغرى و هم بهبود سالمتى شما باشد.

دمنوش بابونه براى الغرى
براى کاهش وزن، باید متابولیسم بدن را باال برد. دمنوش بابونه 
بهترین گزینه براى افزایش متابولیســم بدن است. با مصرف 
این دمنوش سرعت کاهش وزن شــما بیشتر مى شود. خواب 
نامنظم و بى کیفیت یکى از دالیل اصلى اضافه وزن اســت. 
بابونه داراى آپیژنین است که باعث بهبود الگو و کیفیت خواب 
مى شود. آپیژنین یک آنتى اکسیدان اســت و به گیرنده هاى 
خاصــى در مغز متصل مى شــود. این آنتى اکســیدان،باعث 

خواب آلودگى، کاهش بى خوابى یا اختالالت خواب مى شود.

دمنوش هل
هل میوه اى کوچک از خانــواده زنجبیلیان اســت. این دانه 
خوش بو به دلیل فواید و عطر بى نظیــرش، جایگاه ثابتى در 
دنیاى آشپزى و طب سنتى دارد. بسیارى از افراد از هل براى 
درمان بیمارى هاى پوســت و مو و رفع مشکالت اضطرابى 
استفاده مى کنند. ابتدا دانه هاى هل را کوبیده یا آسیاب کنید. 
هل کوبیده را در یک فنجان آب جــوش بریزید و درب آن را 
ببندید. اجازه دهید به مدت 10 دقیقه بماند تا دم بکشد. براى 
طعم دار کردن آن مى توانید از مقدارى عسل و آب لیموى تازه 

استفاده کنید.

دکتر ابراهیم قادرى در یــک برنامه رادیویى 
با بیان اینکــه در این فصل گردش ویروس ها 
افزایش پیدا مى کند، گفت: همه بیمارى هاى 
عفونى تنفسى که از طریق راه تنفسى منتقل 
مى شــوند کم و بیش داراى عالئم مشابهى 

هستند و تفاوت هایى نیز دارند.
وى افزو: تفاوت آنفلوانزا با کرونا در این است 
که شیوع آنفلوانزا خیلى پر سر و صدا و ناگهانى 

و با بدن درد شدید، کوفتگى و تب باال همراه 
اســت، اما کرونا حاالت موذیانــه اى دارد و 
خفیف تر شــروع مى شــود و معموًال عالئم 
آن بعــد از 24 تــا 48 ســاعت نمایــان

 مى شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه سیستم بهداشتى 
وزارت کشــور براى افراد پرخطر و پرســنل 
بهداشت و درمان عالقمند به تزریق واکسن، 

واکسن آنفلوانزا تهیه کرده است، گفت: 900 
هزار دز واکسن آنفلوانزا براى سیستم بهداشتى 
تأمین شده که شامل برخى گروه هاى پرخطر، 
مادران باردار و پرسنل بهداشتى که به شدت 
در خطر هستند فراهم شده و بقیه افراد باید از 

بخش خصوصى تهیه کنند.
دکتر قــادرى درمــورد نحوه پیشــگیرى از 
بیمارى آنفلوانزا، گفت: پیشــگیرى از آنفلوانزا 

مانند کروناست.
کسى که بیمار مى شــود باید مراقب باشد که 
دیگران را آلــوده نکند، ماســک بزند، موقع 
سرفه و عطســه دســتمال کاغذى استفاده 
کند، دستگیره هاى در را لمس نکند، از دست 
دادن و روبوســى پرهیز کرده و مایعات گرم و 
داروهاى تجویز شده توسط پزشک را مصرف 

کند.

سیگار از تنهایى کشیدن
 بهتر است!

بهترین دمنوش ها براى تناسب اندام

موقع
 غذا خوردن 
راه نروید!

عالیم کرونا و آنفلوآنزا چه تفاوت هایى دارند؟

بهتر

امروزه با تأثیر از رسانه ها، باورهاى نادرست درباره مراقبت از پوست در همه جا یافت مى شود و به احتمال زیاد همه ما 9   این  9 باور اشتباه پوست شما را نابود مى کند                 این  9 باور اشتباه پوست شما را نابود مى کند
در دوره اى از زندگى به این باورهاى نادرست اعتقاد داشتیم!

 پوستى که مســتعد چرب شدن است در 
صورت کمبود رطوبت مى تواند خشــک 
شود. زمانى که پوست احساس خشکى 
کند، چربى بیشترى تولید مى کند چراکه 

مى خواهد با خشکى مبارزه کند. 

شاید این باور نادرســت درباره مراقبت از 
پوست را بارها شنیده باشــید اما حقیقت 
این است که شــما در تمام طول سال به 

ضدآفتاب نیاز دارید! 

 باال بودن SPF به این معناست که زمان 
بیشترى براى اســتعمال مجدد کرم روى 
صورت دارید اما لزومًا به معناى محافظت 

بیشتر و بهتر نیست.

سوختگى شــدیدتر باعث آســیب بیشتر و 
صدمه بدتر مى شــود و مى تواند خطر ابتال 
به سرطان پوست را در طول زندگى افزایش 

دهد.

خوابیدن با آرایش مى تواند زمینه ساز 
بروز بسیارى از مشکالت پوستى مثل 

مسدود شدن منافذ و بروز آکنه شود. 

آب داغ تمــام روغن هاى طبیعى و 
ضرورى پوســت را از بین مى برد و 

سبب خشکى پوست مى شود.

الیه بردارى بیش ازحد پوســت مى تواند 
صدمات بیشترى به پوســت بزند؛ نباید 

بیشتر از دو بار در هفته الیه بردارى کرد.

واقعیت این اســت که پوست خشک 
فاقد چربى اســت درحالى که پوست 

کم آب فاقد رطوبت است. 

آکنه یک بخش طبیعى از بلوغ اســت بااین حال 
آکنه در بزرگساالن بیشــتر از آنچه تصور مى کنید 
شایع است. آکنه ممکن اســت نتیجه عدم تعادل 
هورمون ها، اســترس یا اســتفاده از محصوالت 

اشتباه باشد.

آرایش مى تواند زمینه ساز 
سیارى از مشکالت پوستى مثل 

سدود شدن منافذ و بروز آکنه شود. 

الیه بردارى بیش ازحد پوســت مى تواند 
ات بیشترى به پوســت بزند؛ نباید 

 بار در هفته الیه بردارى کرد.

پوست چرب و مستعد آکنه 
نیازى به مرطوب کننده ندارد

در روز غیر آفتابى نیازى به 
ضدآفتاب ندارید:

هرچه SPF ضدآفتاب باالتر باشد 
بیشتر از پوستمان محافظت مى کند

آفتاب سوختگى اى که به برنزه 
شدن تبدیل شود خطرناك نیست

خوابیدن با آرایش
 اشکالى ندارد

مى توانید پوست خشک را 
اسکراب کنید

خشکى پوست و کم آبى پوست 
یکى است

آب داغ براى پوست 
مناسب است

آکنه مخصوص
 نوجوانان است

آکآکننه یک بخ
آکنه در بزررگ
است. شایعیع
وهوررمون ها،
اشتبا
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4-افزایشفعالیتمثانهاسیدى معده به مرى، غذا و بازگشت محتویات ید در زمان خوردن غــذا راه بروید، زیرا مى تواند براى شــما 

ى پ ژ ى وش و ز ى ىچ و
 صورت پودر شده، خوش رنگ با طعمى شیرین و 
 به این چاى، «جواهر جوانى» هم گفته مى شود؛ 
ار از آنتى اکســیدان و مقادیر بــاالى کلروفیل، 
،،A، ســلنیوم، کروم، فیبر،  ویتامین  ،A C ویتامین ،C

، آهن، کلسیم، پروتئین و پتاسیم است.

ش به لیمو
ومى آمریکاى جنوبى با خواص دارویى بســیار 
 دمنوش به لیمو باعث مى شود تا افراد، کمتر دچار 
شــوند. این دمنوش به چربى ســوزى و تجزیه 
ستگاه گوارش کمک مى کند. همچنین مشکالت 

را را ء هاضمه
شــتها 

د. 
ز 
ش

ـر 
ضــالت در 

ى و و ن ر م ز ى ن و
از محبوب ترین فواید آن این است که به راحتى روند کاهش 
وزن شما را سرعت مى بخشد. مطالعات نشان داده اند که زیره 

عالوه بر خواص الغرى، فواید سالمتى بسیارى 
بر بدن و بهبود عملکرد دســتگاه گوارش 

وىدارد و در گذشته به عنوان یک رررر ا د
ســنتى نیز اســتفاده 

میشــده. بنابراین 
مصــرف منظم

زیره، مــى تواند 
نننننننننرین یکــى از بهت

ر ن ر و ز ر وش ن ر ر و ل
ببندید. اجازه دهید به مدت 10 دقیقه بماند تا دم بکشد. براى

طعم دار کردن آن مى توانید از مقدارى عسل و آب لیموى تازه 
استفاده کنید.

وجو و ى ز ى بزی ن ب رژیم ول ر

م
 غذا خور
راه نرو
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آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است 
، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان  و اقتصاد آینده چاپ اصفهان آگهى مى شود و در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرضا ارائه نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى 140160302008003023 مورخ 1401/06/14 محمد رضا امیرزاده هونجانى فرزند رضا  
سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى  نیمه تمام 

مجزى شده ار پالك 171  فرعى به مساحت 108,21 متر مربع 
2-راى 140160302008003024 مورخ 1401/06/14 بهاره سالک فرزند مهدى سه دانگ  مشاع 
از ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى  نیمه تمام مجزى شده ار 

پالك 171  فرعى به مساحت 108,21 متر مربع
3-راى 140160302008002972 مورخ 1401/06/12 وقف به شناســه ملى 14000680956  
ششدانگ قسمتى از یک باب مسجد معروف به مســجد حضرت على  (ع )به تصدى اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرضا  مجزى شده از پالك 3212  فرعى به مساحت 195,03 متر مربع انتقال عادى 

از طرف سید منوچهر میرى 
4-راى 140160302008002976 مورخ 1401/06/12 وقف به شناسه ملى 140006809234   
ششدانگ یک باب ساختمان محل آشپزخانه مسجد و حسینیه حضرت على (ع)  به تصدى اداره اوقاف 

و امور خیریه شهرضا مجزى شده از پالك 3212  فرعى به مساحت 253,42 متر مربع
5-راى 140160302008002977 مورخ 1401/06/12 وقف به شناسه ملى 140006809234   
ششدانگ یک باب خانه مخروبه  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا مجزى شده از پالك 

3212  فرعى به مساحت 73,22 متر مربع
6-راى 140160302008003038 مورخ 1401/06/14 ام البنین خادم  فرزند حســن  سه دانگ  
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 5237  
فرعى به مساحت 180,77 متر مربع  انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مرحومین على آقاخانى 

فرزند عباس و طاهره نباتى فرزند قاسم 
7-راى 140160302008003039 مورخ 1401/06/14 حمید  خادم  فرزند محمد على سه دانگ  
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 5237  
فرعى به مساحت 180,77 متر مربع  انتقال عادى مع الواسطه از طرف ورثه مرحومین على آقاخانى 

فرزند عباس و طاهره نباتى فرزند قاسم 
8-راى 140160302008002515 مورخ 1401/05/26 ماندنى امیرى فرزند حسین قلى ششدانگ 
یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شــهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 
ار پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 8065 که قبال 

3003,3 فرعى بوده است   به مساحت 40 متر مربع 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

9-راى 140160302008002777 مورخ 1401/06/06 حیدر گرامى  فرزند فتح اله سه دانگ مشاع 
از  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 453  

فرعى به مساحت 115,31 متر مربع 
10-راى 140160302008002778 مورخ 1401/06/06 لیلى دهقان  فرزند فتح اله ســه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 

453  فرعى به مساحت 115,31 متر مربع 
11-راى 140160302008002522 مورخ 1401/05/26 سید نورمحمد موسوى فرزند سید خلیل 
ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى 
شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 475  فرعى 

به مساحت 129,25 متر مربع 
12-راى 140160302008002653 مورخ 1401/05/30 مهدیه ثابت فرزند مسیح اله   ششدانگ 
یک باب خانه انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شــهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 
ار پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 988 فرعى به 

مساحت 138,41 متر مربع
13-راى 140160302008003026 مورخ 1401/06/14 ملیکا رهبرى فرزند مصطفى سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده 

از پالك 997 فرعى به مساحت 163,80 متر مربع
14-راى 140160302008003027 مورخ 1401/06/14 میالد آرامى فرزند محمد حسن سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده 

از پالك 997 فرعى به مساحت 163,80 متر مربع
15-راى 140060302008005492 مورخ 1400/09/27 ابراهیم سبزوارى شهرضا فرزند سیف اله  

ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده ازپالك 1080  فرعى به مساحت 21 متر مربع 
16-راى 140160302008003014 مورخ 1401/06/14 مرتضى قدمى  فرزند احمد  ششدانگ 
یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ار 
پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 1562  فرعى به 

مساحت 226,78متر مربع
17-راى 140160302008003015 مورخ 1401/06/14 شهین خیر فرزند رسول  ششدانگ یک 
باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ار پالك 
18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 1546  فرعى به مساحت 

134,53 متر مربع 
18-راى 140160302008003049 مورخ 1401/06/14 محسن بال افکنده فرزند مصطفى  4 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از 

پالك 1762  فرعى به مساحت 247,58 متر مربع 
19-راى 140160302008003051 مورخ 1401/06/14 اعظم ســالک شهرضا  فرزند محمود 
2 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده 

ازپالك 1762  فرعى به مساحت 247,58 متر مربع
20-راى 140160302008001602 مورخ 1401/04/05 سید واحد مختارى فرزند مظفر ششدانگ 

یک باب خانه مجزى شده ازپالك 3768  فرعى به مساحت 179,19 متر مربع 

21-راى 140160302008002994 مورخ 1401/06/13 عباس شجاعى فرزند محمد على  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده 

ازپالك 7637  فرعى به مساحت 233,43 متر مربع 
22-راى 140160302008002995 مورخ 1401/06/13 فلورا شاملى شهرضا فرزند مرتضى سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از 

پالك 7637  فرعى به مساحت 233,43 متر مربع 
23-راى 139860302008006661 مورخ 1398/09/18 زهرا فیروزى فرزند محمد  ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 13400 فرعى که قبال 754 باقیمانده بوده  به مساحت 81,10 متر 
24-راى 140160302008003021 مورخ 1401/06/14 نصراله مصدق فرزند مصطفى ششدانگ 
یک باب مغازه مجزى شده از پالك 1713 و 1482 فرعى که به شماره 13994 فرعى تبدیل شده  

به مساحت 42,97  متر مربع 
25-راى 140160302008002516 مــورخ 1401/05/26 الهــه عمران پــور فرزند رحمت اله 
ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مجزى شده ازپالك 14599  فرعى به مساحت 80,58 متر مربع 

26-راى 140160302008002988 مورخ 1401/06/13 احمد قدمى فرزند محمد على ششدانگ 
یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شده از پالك 15132 فرعى به مساحت 117,5  متر مربع 

27-راى 140160302008003036 مورخ 1401/06/14 محمد رضا سامع  فرزند جواد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 

840که به پالك 15951 فرعى تبدیل شده است   به مساحت 163,58 متر مربع 
28-راى 140160302008003037 مورخ 1401/06/14 عبدالرسول سامع فرزند جواد سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 

840که به پالك 15951 فرعى تبدیل شده است  به مساحت 163,58 متر مربع 
29-راى 140160302008003040 مورخ 1401/06/14 نبى اله انصارى فرزند ولى اله  ششدانگ 
یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ار 
پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 16692 فرعى که 

قبال 761و 762 فرعى بوده  به مساحت 207,24 متر مربع
30-راى 140160302008002761 مورخ 1401/06/05 طاهره ســلطانى فرزند خداخواســت  
ششدانگ قسمتى از یک باب مغازه انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 
17527 فرعى که به انضمام شش دانگ پالك 7173 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه مى دهد 

به مساحت 39,50 متر مربع 
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان 

31-راى140160302008002973 مــورخ 1401/06/12 به شناســه ملــى 14007355236  
ششدانگ قسمتى از یک باب مسجد معروف به مسجد عرفان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرضا مجزى شده از پالك 460  فرعى به مساحت 98,93 متر مربع انتقال عادى از طرف ناصر 

جالل پور  
32-راى 140160302008003032 مورخ 1401/06/14  اعظم السادات اهلى  فرزند سید حسین  
35 حبه مشــاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى 

مجزى شده از پالك 494  فرعى به مساحت 353,97 متر مربع 
33-راى 140160302008003034 مورخ 1401/06/14  منصور غالم الدین  فرزند عبدالرسول   36 
حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده 

از پالك 494  فرعى به مساحت 353,97 متر مربع
34-راى 140160302008002975 مورخ 1401/06/12 با شناسه ملى 14000884306 ششدانگ 
قسمتى از یک باب مسجد به نام مسجدالرسول مجزى شــده از پالك 1036 فرعى که به انضمام 
قسمتى از پالك 1035 جمعا تشکیل یک باب مسجد مى دهد به تصدى اداره اوقاف و امورخیریه 

شهرضا به مساحت 288,94 متر مربع انتقال عادى از طرف حیدر على شهبازى  
35-راى 140160302008002654 مورخ 1401/05/30 زهرا کاویانپور فرزند سلیمان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى به استثناء بهاء ثمنیه عرصه 

و اعیان مجزى شده از پالك 1147  فرعى به مساحت 137,16 متر مربع 
36-راى 140160302008002872 مورخ 1401/06/07 اشرف کاویانپور فرزند سلیمان سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى به استثناء بهاء ثمنیه عرصه 

و اعیان مجزى شده از پالك 1147  فرعى به مساحت 137,16 متر مربع 
37-راى 140160302008003020 مورخ 1401/06/14 محمود شجاعى فرزند حسین ششدانگ 
یک باب خانه قدیمى انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى 
شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 1528  فرعى 

به مساحت 156,22 متر مربع 
38-راى140160302008002533 مورخ 1401/05/26محمد پراکنده فرزند على اکبرششدانگ 
یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شــهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 
ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 2703 فرعى به 

مساحت 52,15 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

39-راى 140160302008002526 مورخ 1401/05/26 مژگان حمیدى بابوکانى  فرزند مرتضى      
34 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 341 فرعى به مساحت 

113,87 متر مربع 
40-راى 140160302008002945 مورخ 1401/06/12 محمد محمد رجبى  فرزند رمضان      37 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 341 فرعى به مساحت 113,87 

متر مربع
41-راى 140160302008002978 مورخ 1401/06/12 با شناسه ملى 14000689234  نسبت 
به 53,65 سهم مشاع از 125,65 ششدانگ یک باب مسجد معروف به شهداى کربال  به تصدى اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرضا  مجزى شده از پالك 1903  فرعى به مساحت 125,65 متر مربع انتقال 

عادى از طرف حسینعلى رئیسى شهرضائى
42-راى 140060302008004851 مورخ 1401/08/23 اسحق عبدالى  فرزند اسمعیل    ششدانگ 
یک باب مغازه با طبقه تحتانى وفوقانى مجزى شده از پالك 1918 فرعى به مساحت 115,28 متر 

مربع 
پنجم  : شماره هاى فرعى از 32- اصلى مزرعه دست قمشه

43-راى 140160302008003013 مورخ 1401/06/14 فاطمه بیات  فرزند علیجان  ششدانگ 
یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شده از پالك 2904 فرعى که قبال 771 فرعى بوده است   به مساحت 

153,22 متر مربع
ششم : شماره هاى فرعى از 40 – اصلى واژنان 

44-راى 140160302008002616 مورخ 1401/05/30 بهرام شجاعى واژنانى فرزند عبدالحسین 
ششدانگ یک درب باغ مشجر محصورانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شــده ار پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متر مربع انتقال عادى به مساحت 

3408,62 متر مربع 
هفتم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

45-راى 140160302008003016 مورخ 1401/06/14 نرگس اطرشى  فرزند منصور  سه دانگ 

مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 

12  فرعى به مساحت 219,98 متر مربع 
46-راى 140160302008003017 مورخ 1401/06/14 مصطفى پویا  فرزند فیض اله  سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار ششدانگ یک باب 
خانه مجزى شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى شده از پالك 

12  فرعى به مساحت 219,98 متر مربع
هشتم : شماره هاى فرعى از 69-اصلى  امالك شاهرضا 

47-راى 140160302008003001 مــورخ 1401/06/14 مجتبــى فرهادى فرزند محمد رضا 
ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 148  فرعى به مساحت 16,70 متر مربع 

نهم  : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد
48-راى 140160302008002967 مورخ 1401/06/12 زهرا هاشمى فرزند مختار  ششدانگ یک 
باب خانه مجزى شده از پالك 1 فرعى به مساحت 166,57 متر  انتقال عادى مع الواسطه از طرف سید 

محمد رضا مدنى احدى از ورثه سید حسام مدنى 
49- راى 139960302008008797 مورخ 1399/12/28 محسن احمدى قراچه فرزند امیر فرج 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 386 فرعى به مساحت 161,78 متر 
50-راى 140160302008002974 مورخ 1401/06/12 با شناسه ملى 14000635506 ششدانگ 
یک باب مسجد ساالر شــهیدان به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا  مجزى شده از پالك 

497 فرعى به مساحت 501,14 متر  انتقال عادى از طرف سید مصطفى حسینى و عزیزاله عبدى 
دهم  : شماره هاى فرعى از 157- اصلى مزرعه محمودیه 

51-راى 140160302008002499 مورخ 1401/05/24 محمد صادق افشــارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مع 

الواسطه از طرف مهدى قهرمانى 
یازدهم : شماره هاى  فرعى از 241 اصلى مزرعه سپهر آباد 

52-راى 140160302008003031 مــورخ 1401/06/14 عهدیه یاحقى فرزند محمد حســن 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 78,92متر مربع

ردیف ب: 
اول : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

1-راى شماره 140160302008001179-مورخ 1401/03/17 اصغر قادرى  فرزند میرزا ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شده از پالك 562 فرعى بمســاحت 120,50متر مربع که در آگهى قبلى نام 

خانوادگى اشتباه آگهى شده بود و اکنون تجدید آگهى مى شود 
2-راى شماره 140160302008003275-مورخ 1401/07/06 پیمان  همتى  فرزند نجفعلى شش 
دانگ یک باب خانه   مجزى شده از پالك 17320   فرعى بمساحت 154,20 متر مربع که در آگهى 

قبلى میزان مساحت ملک اشتباه آگهى شده بود و اکنون تجدید آگهى مى شود

دوم  : شماره هاى فرعى از 100- اصلى مزرعه فیض آباد
3-راى 140160302008003007 مورخ 1401/06/14 الهام اسکندرى فرزند عباسقلى ششدانگ 
یک باب مغازه  مجزى شده از پالك 507 به مساحت 80,89 متر مربع با قدر الحصه از گاراژ مشاعى به 
مساحت شش دانگ 5863,70 متر مربع که در آگهى قبلى مساحت ملک اشتباه آگهى شده بود اکنون 
تجدید آگهى مى شود. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/26 

– م الف: 1387691 - مرتضى قدیرى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/7/142

آگهى مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه ) 
شــماره آگهى : 140103902141000029 - تاریخ آگهى : 29 / 06/ 1401 - شــماره پرونده : 
140004002141000434آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 140100018یک قطعه خانه نوع 
ملک طلق به پالك ثبتى 25277 فرعى از 301 اصلى ( بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت 
فرعى از سیصدو یک اصلى ) مفروز و مجزا شده از ( 18160- 18126) (8995 ، 8996 ، 885 ، 8992) 
فرعى از اصلى مذکور به مساحت 493,92 مترمربع به حدود : شماال ( دیوار و نرده است و درب است ) 
بطول (17/64)هفده متر و شصت و چهار سانتیمتر به خیابان شرقا : ( دیوار و نرده اشتراکى است با خانه 
) بطول (28/00) بیست و هشت متر به شماره بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و هشت فرعى جنوبا 
: ( دیوار و نرده اشتراکى است با خانه ) بطول (17/64) هفده مترو شصت و چهار سانتیمتر به شماره 
بیست و پنج هزار و دویست و نود فرعى غربا: ( دیوار و نرده اشتراکى است با خانه ) بطول ( 28/00) 
بیست و هشت متر به شماره بیست و پنج هزار و دویست و هفتاد و شش فرعى مشخصات مالکیت : 
مالکیت امیر عیوق فرزند محمد رضا به میزان هشت سهم مشاع از 72 سهم عرصه و اعیان باستثناى 
بها ثمنیه از عرصه و اعیان در دفتر امالك الکترونیــک 140120302035008713محدودیت : 
بازداشت 140005802141001750 مورخ 15/ 10/ 1400 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر 
مورد مزایده : تمامت هشت سهم مشــاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان به استثناى بها ثمنیه از 
عرصه و اعیان پالك ثبتى 25277 فرعى از 301 اصلى مى باشــد که طبق نظر کارشناس رسمى 
دادگسترى ملک موصوف به ادرس شاهین شهر مجتمع امیرکبیر موسوم به خانه هاى چوبى فرعى 
7 غربى پالك دوم بصورت جنوبى و بصورت ویالیى بوده ، داراى حیاط و محوطه سازى مى باشد 
که بازسازى نیز شده و ساختمان آن در وسط ملک موصوف مى باشد. وضعیت ملک: داراى ساختمان 
قدیمى در حدود 160 مترمربع ساخت با سه اتاق خواب و داراى سالن و آشپزخانه و سرویس حمام و 
دستشویى کف ساختمان سرامیک قدیمى و بدنه گچ با روکش رنگ و آشپزخانه اپن و بدنه آشپزخانه 
تا نیمه کاشى و مابقى تا سقف گچ با روکش رنگ و کابینت آشپزخانه اعم از درب و بدنه چوبى قدیمى. 
درب ورودى ساختمان و درب هاى داخلى چوبى و حفاظ درب ها و پنجره ها کال آهنى و شیرآالت 
منصوب و روشنایى در حد معمول ، منصوب و سیستم گرمایشى بخارى و سرمایشى کولر و داراى 
انشعابات شهرى منصوب مى باشد.  وفق اعالم بستانکار ملک فاقد بیمه است لذا با عنایت به میزان 
عرصه و اعیان و ابعاد و مساحت و موقعیت ملک موصوف و محل استقرار و منطقه و نحوه دسترسى به 
شوارع و معابر و کاربرى و کیفیت مصالح و وضعیت کلى ساختمان و عرف بازار و شرایط روز و امکانات 
عمومى و قدمت بنا صرف نظر از مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقى و حقوقى و بدون در نظر 
گرفتن هرگونه تعهدات دیون و نداشتن منعى از حیث حقوقى و قضایى در نقل و انتقال با متعلقات و 
منضمات و سایر مولفه هاى موثر در قیمت گذارى در زمان ارائه گزارش ارزش عرصه ملک مزبور که 
باتوجه به وضعیت آن 8 سهم از 72 سهم عرصه و اعیان به ارزش 000/ 8/585/600 ریال ارزیابى 
گردیده که از ساعت 9 الى 12 روز یکشنبه مورخ 01 / 08 / 1401 در واحد اجراى اسناد رسمى شاهین 
شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود. مزایده براى هشت سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان پالك ثبتى شــماره 25277 فرعى از 301 اصلى واقع در بخش 
16 شاهین شهر از مبلغ 000/ 585/600/ 8 ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســتردد مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1401/07/11درج و منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده 

به روز بعد موکول مى گردد. توضیحا شرکت در جلســه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت 10 
درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده ى قانونى او در جلسه مزایده 
به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى بوده و برنده ى مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت مورد مزایده به بستانکار واگذار 
مى گردد. تاریخ انتشار: 1401/07/11 – م الف: 1383696 - رشید توکلى – مسئول واحد اجراى 

اسناد رسمى شاهین شهر/7/134 

ابالغ نظریه کارشناسى موضوع تبصره 1 ماده 105 آیین نامه اصالحى 
قانون ثبت اسناد و امالك کشور

شــماره: 140121702008008555 - تاریخ: 1401/17/10- نظر به اینکه برحسب درخواست 
وارده به شــماره 140121702008008555 مورخ 1401/06/08 آقــاى فضل اله مؤمنى فرزند 
محمدحسین به شناسنامه شماره 408 شهرضا مالک تمامت هفتصد و بیست - دو هزار و ششصدم 
حبه مشاع به استثناى بهاء ثمنیه اعیانى از 84 حبه هفت دانگ پالك ثبتى 68ـ  اصلى واقع در مزرعه 
سیدآباد تقاضاى پرداخت بهاى یکـ  هشتم اعیانى مقادیر فوق را نموده است که طبق سوابق بهاء 
یکـ  هشتم اعیانى فوق الذکر متعلق است به آقاى سید اســماعیل مدنى فرزند سیداسماعیل که 
در اجراى تبصره یک ذیل ماده 105 آیین نامه اصالحى قانون ثبت اســناد و امالك کشور موضوع 
جهت ارزیابى بهاء یکـ  هشتم اعیانى میزان مذکور توسط کارشناس رسمى دادگسترى طى نامه 
شــماره 140121702008008555 مورخ 1401/06/16 به کانون کارشناس رسمى دادگسترى 
استان اصفهان ارســال که کانون مذکور طى نامه شــماره 1/26687/01 مورخ 1401/06/29 به 
وارده 140121702008009962 مورخ 1401/07/04 با ارسال گزارش ارزیابى کارشناس رسمى 
دادگسترى میزان بهاء یکـ  هشتم اعیانى مالکیت فوق الذکر را به مبلغ هشت میلیون ریال برآورد 
و اعالم نموده است و متقاضى مبلغ فوق الذکر را طى فیش شماره 0122128984908570 مورخ 
1401/07/07 به مبلغ هشت میلیون ریال به حساب سپرده این اداره واریز نموده و چون آقاى فضل 
اله مؤمنى فرزند محمدحسین اعالم نموده است که هیچ گونه آدرس و اطالعى از مالک بهاء ندارد 
و ذینفع فاقد نشانى و مجهول المکان است، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین نامه فوق الذکر 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى شود تا چنانچه از ذینفع (مالک بهاء آقاى اسماعیل 
مدنى فرزند اسماعیل یا نماینده قانونى وى) تضییع حق شده باشد مى تواند از تاریخ انتشار این آگهى به 
مدت یک ماه به دادگسترى شهرستان شهرضا مراجعه و گواهى طرح دعوى را از دادگسترى شهرضا 
اخذ و به این اداره ارائه نماید، بدیهى است در صورت عدم مراجعه ذینفع یا نماینده قانونى وى به مراجع 
قضایى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى، سند مالکیت متقاضى بدو.ن استثناء بهاء 
یکـ  هشتم اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد و در صورت رسیدن اعتراض، ادامه عملیات ثبتى موکول 
به حکم نهایى دادگاه مى باشد. تاریخ انتشار: 1401/07/11 - م الف: 1387890- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرضاـ  مرتضى قدیرى7/139 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2953 مورخ 1401/04/26 خانم مهرى قنبرى کروندى قهریزجانى فرزند على 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 178/53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 784 اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول:1401/07/11 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/26 – م الف: 1387044 
-حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/7/144 

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3690  مورخ 1401/05/30 خانم مریم معینى فرزند عبداله ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 110/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1789 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/11 
- تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/07/26 – م الف: 1386133 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/137 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 140160302035000127 – 02/ 06/ 1401 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم 
عفت السادات سجادى جزى فرزند هادى بشماره شناســنامه 694 صادره از تبریز در یک باب 
کارخانه آجرپزى به مساحت 22240/11 مترمربع پالك 790 فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 
16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى اقاى نعمت اله عرفانى محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول :
 11 / 07 / 1401 – تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/07/25 - م الــف: 1386766 – مجتبى 

سلطانیان – قائم مقام رئیس واحد ثبتى شاهین شهر/7/140 

 آگهى تغییرات
شرکت هوشمند سازان آیسان اسپادان سهامى خاص به شماره ثبت 56943 و شناسه ملى 14006172194 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مهرداد قاسمى به کد ملى 1270307509 به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و رضا محمدى سرپیرى به کد ملى 1270922025 به 
عنوان عضو اصلى هیئت مدیره و زهره قاسمى خوراسگانى به کد ملى 1283804867 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى ( از جمله افتتاح یا بستن حساب ) با امضا آقاى رضا محمدى سرپیرى (عضو اصلى 
هیئت مدیره ) و آقاى مهرداد قاسمى (رئیس هیئت مدیره) متفقاً و اوراق عادى و ادارى با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر 

عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1386286)

آگهى تغییرات
 شرکت با مســئولیت محدود تجهیز صنعت رهنما به شناسه ملى 10260676574 و به شماره ثبت 49332 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمیه کریمى قطب آبادى، با پرداخت مبلغ500000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و سرمایه شرکت از مبلغ 
2000000 ریال به 2500000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح مى گردد. نام شرکا ومیزان سهم الشرکه پس از افزایش سرمایه: 
اسماعیل اسدیان1110808542 داراى800000 ریال سهم الشرکه و مجید مســتاجران1290381917 داراى700000 ریال سهم الشرکه و شرکت کیمیا بهبود 
آسیا10260654290 داراى500000 ریال سهم الشرکه و سمیه کریمى قطب آبادى2471607365 داراى 500000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1385423)

آگهى تغییرات
شرکت قائم شیشه اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 1724 و شناســه ملى 14003728638 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اصغر بخشیان به شماره ملى 5419010811 به ســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، لیال 
خلیلى لنجى به شماره ملى 5419011387 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احمدرضا هنرمند به شماره ملى 1271248875 به سمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى مبارکه (1385418)
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رئیس 56 ساله کنفدراسیون فوتبال آسیا به فعالیت خود در 
این جایگاه ادامه خواهد داد. شبکه ابوظبى اسپورت نوشت 
که با پایان فرصــت ثبت نام افراد براى نامزدى ریاســت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه 
براى ســومین دوره متوالى به عنوان رئیس AFC انتخاب 
شد. رئیس بحرینى کنفدراســیون فوتبال آسیا که رقیبى 
براى کســب مجدد این جایگاه نداشت، با پیام حمایت هر 
47 فدراسیون کشورهاى آســیایى تا سال 2027 صاحب 

باالترین سمت فوتبال آسیا شد.

 شیخ سلمان 
مجدداً رئیس شد

03

تیم فوتبال اومونیا نیکوزیا در ادامه دیدارهاى هفته پنجم 
لیگ دسته اول قبرس، میهمان تیم دوکسا کاتوکوپیا بود و 
به برترى 2 بر صفر دست یافت. کریم انصارى فرد مهاجم 
ایرانى تیم اومونیا نیکوزیا از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان 
رفت و در دقیقه 80، جاى خود را به آندرونیکوس کاکولیس 
داد. یاران انصارى فرد با 9 امتیاز، به جایگاه چهارم جدول 

لیگ دسته اول قبرس صعود کردند.

پیروزى یاران کریم

02

در چارچوب رقابت هاى لیگ دســته اول ترکیه، آلتاى به 
تســاوى رضایت داد. در چارچوب هفته هفتم لیگ دسته 
اول ترکیه، آلتاى به مصاف ایوپ اسپور صدرنشین رفت و 
به تساوى بدون گل رسید. محمد نادرى از ابتدا در ترکیب 
آلتاى حضور داشــت و 90 دقیقه بازى کــرد. آلتاى با این 

تساوى 6 امتیازى شد و در رده پانزدهم قرار گرفت.

تساوى یاران نادرى مقابل 
صدرنشین

بازگشت کارلوس کى روش به تیم ملى ایران موافقان 
و  مخالفان زیادى داشت؛ با این حال، اردوى اتریش 
نشان داد که این تغییر در رأس کادر تیم ملى در آستانه 
جام جهانى تأثیر مثبتى، هم در آرام کردن جوِّ بحران 
زده اردوى تیم ملى و هم روى باال بردن بیش از پیش 
کیفیت بازیکنان کشورمان داشته است؛ از بازیکنانى 
که همواره پاى ثابت تیم ملى بودند گرفته تا آنهایى که 
پیش از حضور مجدد کى روش روى نیمکت تیم ملى 

کمتر به تیم ملى دعوت مى شدند. 
آن دسته از فوتبالیست هاى کشــورمان که در زمان 

دراگان اســکوچیچ همچون دوره هــاى پیش از آن 
جایگاهشان را در تیم ملى از دست ندادند با برگشتن 
کى روش به ایران با آرامش بیشــترى به کار خود در 
جمع ملى پوشــان ادامه دادند. آن گــروه از بازیکنان 
هم که یا جزو مهره هاى مغضوب اســکوچیچ بودند 
و یا به دلیل افت در بازى هایشــان بارها از فهرست 
تیم ملى خط مى خوردند حاال این امیــد را دارند تا با 
عملکرد بهتر در زمان باقیمانده تا جام جهانى یکى از

 بلیت هاى ســفر تیم ملى به قطر را به نام خود رزرو 
کنند.    

مهدى ترابى و سعید عزت اللهى جزو دسته دوم هستند؛ 

دو بازیکنى که مدتها بود به دلیل افت در رقابت هاى 
باشگاهى خود کمتر شانس حضور در جمع ملى پوشان 
را مى یافتنــد اما همین که پیرمرد پرتغالى جانشــین 
اسکوچیچ شد ورق براى این دو ستاره سابق برگشت. 
آنها با حضور در اردوى اتریــش و ارائه نمایش قابل 
قبول در بازى هاى تدارکاتى تیم ملى ثابت کردند که 
همچنان مى توان روى توانایى هایشان براى حضور 
قدرتمندانه تر تیم فوتبال کشورمان در رقابت هاى جام 

جهانى حساب باز کرد. 
ترابى حاال با انگیزه مضاعفى در ترکیب تیم یحیى به 
میدان خواهد رفت تا با درخشش در پنج هفته از رقابت 
هاى لیگ که قرار اســت تا پیش از رقابت هاى جام 
جهانى برگزار شود خود را براى حضور در جام جهانى به 
کى روش تحمیل کند. عزت اللهى، هافبک ایرانى وایله 
هم که بالفاصله پس از بازگشت به دانمارك با پاس 
طالیى خود مانع شکست تیمش شد، با در پیش گرفتن 
همین روند رو به رشد مى خواهد ثابت کند که دعوت 
دوباره او به تیم ملى نه بخاطر رابطه اش با کى روش 

بلکه بر اساس شایستگى هایش بوده است.
عالوه بر این دو نفر،  قول کى روش به جاماندگان از 
لیست درخصوص اینکه ممکن است افراد دیگرى نیز 
به تیم ملى دعوت شوند، تصمیم گیرى او براى انتخاب 
بازیکنان تنها بر اســاس کیفیت بازى آنها و مهمتر از 
همه دعوت برخى از مغضوبین سابق از سوى او، همه و 
همه باعث شده هر بازیکن دیگرى نیز شانس حضور در 
ترکیب تیم ملى براى مسابقات جام جهانى را براى خود 
قائل شود؛ چه ستاره هایى همچون مهدى قائدى که 
مدتى است از دوران اوج فاصله گرفته اند و چه پدیده 
هاى جوانى همچون سجاد آشــورى، محمد محبى، 
یاسین ســلمانى، حبیب فرعباســى که عملکرد فوق 
العاده اى در لیگ 22 داشته اند. حاال همه اینها فرصت 
دارند در مدت زمان باقیمانده تا جام جهانى با درخشش 
در تیم هاى باشگاهى خود آرزوى پوشیدن پیراهن تیم 

ملى را براى خود دست یافتنى کنند.
 بازگشــت کى روش همانطور که براى ترابى و عزت 
اللهى خوش یمن بود مى توانــد براى بازیکنان دیگر 
کشورمان هم پیامدهاى مثبتى به همراه داشته باشد. 
ضمن اینکه درخشش این ستاره ها در آسمان فوتبال 
ایران نویددهنده حضور شایســته تیم ملى کشورمان 
در حساس ترین تورنمنت جهانى فوتبال هم هست. 
در این میان فقط کار سرمربى پرتغالى تیم ملى براى 
انتخاب مهره هاى مورد نیــاز از بین این همه بازیکن 

تأثیرگذار دشوار خواهد شد.

کى روش رؤیاى پرواز به قطر 
را تعبیر مى کند

مرضیه غفاریان

گل گهــر و امیــر قلعه نویــى پــس از 15 بازى 
شکســت ناپذیرى، بــاز هم برابر اســتقالل طعم 

شکست را تجربه کردند.
پس از بازى برگشت اســتقالل و گل گهر در فصل 
گذشــته که با پیروزى 2 بر یک آبى پوشــان و در 
یک مسابقه جنجالى رقم خورد، یک بار دیگر امیر 
قلعه نویى برابر تیم سابقش شکست خورد تا رکورد 

نباختن هاى او پس از 210 روز به پایان برسد.
در شرایطى که به نظر مى رسید استقالل و گل گهر 
امتیازات را تقســیم خواهند کرد، اما ارسال جاللى 
براى حردانى و بى احتیاطى قاسمى نژاد، باعث شد 
تا عرب براقى به نشانه خطاى پنالتى در سوت خود 
دمیده و بهترین موقعیت ممکن نصیب تیم ساپینتو 
شود. یامگا نیز پشت این توپ ایستاد و آن را به گل 

تبدیل کرد تا استقالل دســت پر از سیرجان 
برگردد.

نکته مهم این بازى، شکسته شدن رکورد 
نباختن هاى قلعه نویى و گل گهر بود. پس 
از بازى برگشــت آبى هــاى پایتخت و 

سیرجانى ها که با برترى 2 بر یک 
تیم فرهاد مجیدى به پایان 

رسید، آنها در پانزده دیدار 
متوالى شکستى را تجربه 
نکرده بودنــد، تا اینکه 
دوباره و برابر استقالل 

بازى را واگذار کردند.
در این حد فاصل، گل گهر 

موفق شــده بود تیم هاى 
آلومینیوم، مس رفسنجان، 

نفت مسجدســلیمان، هوادار، 
ذوب آهن، تراکتــور، ملوان و 
پیکان را شکســت دهد و در 
جدال مقابل تیم هاى پیکان، 

سپاهان، شهرخودرو، فوالد، مس رفسنجان، سپاهان 
و مس کرمان به نتیجه تساوى دست پیدا کند.

در واقع پــس از دیدار اســتقالل و گل گهر که در 
تاریخ 15 اسفند ســال قبل برگزار شد، تا روز شنبه 
و به مدت 210 روز، این تیم و امیر قلعه نویى مقابل 
حریفان متحمل شکست نشده بودند تا باز هم این 
تیم سابق ژنرال باشد که موفق به شکست این مربى 

پرافتخار شود.
درباره آخرین شکســت گل گهر تا پیش از بازى 
شــنبه  نیز باید این نکته را متذکر شد که در بازى 
برگشت فصل قبل برابر اســتقالل، کوین یامگا 
توانسته بود هر 2 گل تیم فرهاد مجیدى را به ثمر 
برساند. گل اول روى ریباند خطاى پنالتى بود که 
فروزان در گام نخست موفق به مهار آن شده بود و 
گل دوم نیز روى پنالتى لحظات پایانى بود 
که باز هم توسط وینگر فرانسوى به گل 

تبدیل شده بود.
در بازى روز شــنبه نیز باز هم این کوین 
یامگا بود که توانست با 
فریب فروزان، توپ را 
وارد دروازه گل گهر 
کند تا اســتقالل با 
کسب ســه امتیاز، سیرجان 

را به مقصد تهران ترك کند.
امیر قلعه نویى پیش از این با ســپاهان 
رکــورد 21 بــازى شکســت ناپذیرى 
را در لیــگ دهم به ثبت رســانده بود و 
امید زیادى داشــت تا بتواند با گل گهر 
از این رکورد شــخصى عبور کند ولى 
گل ثانیه هاى پایانى یامگا، مانع از ثبت 
شــانزدهمین بازى بــدون باخت این 

سرمربى پرافتخار شد.

پایان شکست ناپذیرى ژنرال پس از 15 بازى

وینگر فصل گذشته تیم ســپاهان در بازى مقابل گل 
گهر و استقالل به عنوان بازیکن تعویضى وارد میدان 
شد و مى توانست در ثانیه هاى پایانى بازى نام خود را به 

عنوان گل زن سوم استقالل ثبت کند.
بعد از گل دوم اســتقالل گل گهر درفرصت محدود 
باقى مانده به پایان بازى سراســر حمله شد تا به گل 
مساوى دست یابد و روى یکى از ضد حمالت موقعیت 
خوبى نصیب رضا میرزایى شــد تا گل سوم آبى ها را 
به ثمر برســاند اما او در موقعیت تک به تک مغلوب 
محسن فروزان شد تا یک فرصت طالیى را براى تثیبت 

شایستگى هاى خود از دست دهد.
یکى از اشتباهات بزرگ مهاجمان و وینگرهاى بیشتر 

تیم هاى لیگ برترى اینکــه در چنین موقعیت هایى 
توپ را به زاویه موافق مى زنند شاید به این خاطر که 
زاویه موافق به دید آنها نزدیک تر اســت در حالى که 
بر اساس دیدگاه هاى فنى اثبات شــده مهار توپ در 
زاویه مخالف براى دروازه بان سخت تر است و بیشتر 
توپ هایى که به زاویه مخالف زده مى شود تبدیل به گل 
مى شود. به هر صورت اگر رضا میرزایى این موقعیت را 
تبدیل به گل مى کرد به ترکیب ثابت استقالل نزدیک 
تر مى شــد. هر چند قرار گرفتن در ایــن موقعیت به 
ریکاردو ساپینتو نشان داد رضا میرزایى بازیکنى است 
که با استفاده از سرعت خود مى تواند خط دفاعى تیم 

حریف را آزار دهد و در موقعیت گلزنى قرار گیرد.

ناکامى وینگر استقالل در برابر محسن فروزان

نشریه عربســتانى در گزارشــى به تاثیر بازگشت 
کارلوس کى روش به تیم ملى ایران پرداخت.

تیم ملى فوتبال کشــورمان با هدایــت کارلوس 
کى روش در مســابقات جام جهانى 2022 باید در 
گروه دوم با تیم هاى ملى انگلیــس، آمریکا و ولز 

رقابت کند.
در همین رابطه نشریه «الشرق االوسط» عربستان 
در گزارشى به روند آماده سازى ایران با هدایت کى 
روش پرداخت و نوشت: با وجود فراز و نشیب هاى 
زیادى در اردوى تیم ملى ایران در چند ماه گذشته 
و برکنارى دراگان اسکوچیچ با درخواست برخى از 
بازیکنان اما با بازگشت کى روش آرامش به اردوى 

ایران برگشته است.
پیروزى ایران مقابل اروگوئه پرســتاره نشــان داد 

انگار کــى روش از ایــران نرفته و ادامه 8 ســال 
مربیگــرى اش را در روى نیمکت ایــن تیم انجام 

مى دهد.
ایران در مقابل اروگوئه پیــروزى بزرگى را دقایق 
پایانى با گلزنى مهدى طارمى به دست آورد. تیم ملى 
ایران بعد از چند ماه بحرانى با بازگشت کى روش در 
مسیر درست قرار گرفته و با پیروزى مقابل اروگوئه 
پیامى قاطع براى رقبایش در جام جهانى مخصوصا 
براى انگلیس اولین رقیبش در جام فرستاده است 

و اعالم کرد که حریف و لقمه آسانى نخواهد بود.
تیم ملى کشورمان در اردوى تدارکاتى اتریش مقابل 
اروگوئه پرســتاره با نتیجه یک بر صفر به پیروزى 
رسید و مقابل سنگال قهرمان آفریقا هم به نتیجه 

تساوى یک بر یک رضایت داد.

تأثیر بازگشت کى روش از نگاه نشریه عربستانى
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یورگن کلینزمن مهاجم ســابق تیم ملــى فوتبال آلمان 
که ســابقه هدایت این تیم را نیز دارد در صحبت هایى از 
لیونل مســى و آرژانتین حمایت کرد و گفــت: او باید جام 
جهانى را با خود به خانه ببرد. من فکر مى کنم تمام مردم 
جهان این تمایل را دارند که او همان کارى را که مارادونا 
انجام داد تکرار کند. او بیش از هر کســى سزاوار آن است؛ 
به خاطر کارهایى که در طول دوران حرفه اى خود انجام 

اینکه چگونه فوتبال داده و بــه خاطر 
نمایش مى گذارد. را بــه خوبى به 
نتینى هــا  ا رژ زمان زیادى است آ
قهرمان جام جهانى که منتظرند تا 
سال ها کوپا آمه ریکا شوند. آنها بعد از 

و االن وقت این است را بردند 
که جام جهانى را 
نیز به دســت 

بیاورند.

مسى باید جام جهانى را
 به خانه ببرد

04

مهاجم ذوب آهــن پس از به ثمر رســاندن گل 3 امتیازى 
تیمش مقابل پیکان و برترى گاندوها پس از 6 تســاوى 
متوالى اظهار کــرد: بابت این برد خدارا شــکر مى کنیم، 
تمرینات خوبى را در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و براى 
برد به میدان آمده بودیم. وى افزود: 6 مساوى در بازى هاى 
قبلى داشتیم که در بعضى از آن ها مى توانستیم به پیروزى 
دســت یابیم، امیدوارم این 3 امتیاز مقدمه اى براى کسب 
برد هاى بعدى باشد. سجاد آشورى خاطرنشان کرد: گلى که 
به ثمر رساندم نتایج تالش همه بازیکنان بود، در طول این 
هفته ها مربیان سعى کردند فشار را از روى ما بردارند، با این 
برد به باالى جدول رسیدیم و از این پس با آرامش بیشترى 

بازى خواهیم کرد.

به آرامش رسیدیم

ســرمربى ذوب آهن مى گوید تیمــش در صورت 
اســتفاده از ضدحمالت فرصت گل هاى بعدى را 

هم داشت.
مهدى تارتار سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن در نشست 
خبرى پس از دیدار با  پیکان گفت: دوســت داشتیم 
مقابل هواداران این برد را جشــن بگیریم، امیدوارم 
هواداران براى کســب این برد خوشحال باشند؛ اگر 
بعد از 6 بازى مى باختیم شــرایط بحرانى مى شد، در 
این سال ها که کار مى کنم چندین بار در شرایط سخت 

به پیکان خوردیم.
وى افــزود: پیکان در نیمــه اول به دنبال اشــتباه 
بازیکنان ما بود که خوشبختانه بچه هاى ما توانستند 

چند اشتباه کوچک هم را جبران کنند.
تارتار با اشــاره به نیمه دوم عنوان کــرد: با توجه به 
تساوى بازى هاى گذشــته در نیمه دوم استرس در 
ساق پاى بازیکنان احســاس مى شد و نگران بودیم 

که 3 امتیاز را از دست بدهیم.
سرمربى ذوب آهن ادامه داد: اگر در ضدحمالت بهتر 
عمل مى کردیم، مى توانســتیم اختالف را افزایش 
دهیم؛ در نیمه اول برترى از آن ما بود، پیکان در نیمه 
دوم احساســى بازى کرد چون همه چیز را از دست 

رفته مى دید.
او درباره نمایش خوب دفاعى تیمش اظهار داشت: 
دفاع منسجمى  داشتیم، از بازیکنان که بسیار زحمت 

کشیدند تشکر مى کنم، امیدوارم در بازى هاى بعدى 
نیز همین روند را ادامه دهیم.

تارتار: مى توانستیم گل هاى بیشترى بزنیم

وینگر بوشهرى استقالل در بازى با گل گهر دومین 
گل خود را براى تیم اســتقالل به ثمر رساند و نشان 
داد مى خواهد تبدیل بــه بهترین گل زن تیمش در 

فصل جارى شود.
در حال حاضر کوین یامگا بهترین گلزن تیم آبى به 
شمار مى رود که در این بازى موفق شد گل سوم خود 
را از روى نقطه پنالتى به ثمر برساند. البته پیش بینى 
مى شود محمد محبى براى رسیدن به این  موقعیت 
شانس بیشترى داشته باشد به این خاطر که در جریان 
بازى صاحب موقعیت هاى بیشترى براى گلزنى به 

سبب پستى که دارد، مى شود.
نکته جالب در مورد گل دوم محمد محبى در سیرجان 
بازى او در نوك خط حمله به عنوان ســانتر فوروارد 
اســت. او پیش از این در لیگ برتر پرتغال و توسط 
سرمربى تیم سانتاکالرا در نوك  خط حمله به بازى 
گرفته شد و نمایش خوبى هم داشت. در صحنه اى 
که منجر به گل استقالل شد پیمان بابایى از سمت 
راست حرکتى را انجام داد و محمد محبى هم به عمق 
خط دفاعى گل گهر نفوذ کرد و بــه عنوان مهاجم 
نوك منتظر توپ ایســتاد و پاس به موقع از ســوى 

پیمان بابایى و ضربه نرم و ساده محمد محبى همان 
اتفاقى بود که این دو پیش بینى کرده بودند و گل اول 
استقالل در بازى با گل گهر به راحتى هر چه تمامتر 

به ثمر رسید.
محمد محبى در بازى با نســاجى هــم در موقعیت 
مشابهى به گل رســید. پاس مهدى قائدى این بار 
از جناح چپ در دهانه دروازه به محمد محبى رسید 
و در این صحنه هم مهاجم استقالل ضربه آرامى به 
توپ زد و کارى از دست علیرضا حقیقى ساخته نبود. 
مهاجم فصل گذشته تیم سانتاکالرا در ترکیب تیم 
آبى به عنوان یکى از دو مهاجم کاذب و در کناره ها 
به میدان مى آید و توپ گیرى او و هم چنین کمک 
به تیم در فاز دفاعى توان زیادى را از او مى گیرد و در 
برخى از صحنه ها به درســتى با تغییر جاى خود با 
پیمان بابایى در موقعیت گل قرار مى گیرد و در چنین 
صحنه هایى تنها یک پاس خوب کافى است تا دروازه 
حریف را باز کند. ضربه اى که محمد محبى در چنین 
صحنه هایى به توپ مى زند ساده و استادانه است و 
چاره اى جز گلزنى نیست و به نوعى مى توان گفت 

توپ را به تور پاس مى دهد.

محمد محبى که توسط کارلوس کى روش به اردوى 
اما سفر به اتریش تیم ملى دعوت شد 

مجدانــه تالش را از دست داد حاال 
در مى کند تا بار دیگر  درخشــش 

آبى را تکرار کند ترکیــب 
و او در اولین 
آزمون بعد از 
اردوى تیــم 
نمره  ملــى 
قبولى گرفت 
همــه  از  و 
اینکه  مهمتر 
ثابت کرد در خط 
حمله هم مى تواند در 
کناره ها بازى کند و هم 
نوك که ایــن براى یک 

مهاجم حسن است.

رسانه پرتغالى به تمجید از ستاره ایرانى پورتو پرداخت.
در هفته هشتم رقابت هاى لیگ پرتغال تیم هاى پورتو و براگا مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه 

با نتیجه 4 بر یک به سود پورتو خاتمه پیدا کرد.
مهدى طارمى، ســتاره ایرانى تیم فوتبال پورتو در این مسابقه عملکرد بســیار خوبى از خود به نمایش 

گذاشت و روى 3 گل  تیمش تاثیر گذار بود اما موفق به گلزنى نشد و یک پاس گل داد.
تاثیرگذارى طارمى در ترکیب پورتو باعث شد تا سازمان لیگ پرتغال ستاره تیم 

ملى ایران را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کند.
تاثیرگذارى طارمى در حدى بود که یکى از رســانه هاى پرتغال ستاره ایرانى 

را به لیونل مسى ابرســتاره پارى سن ژرمن تشــبیه کرد که در بسیارى از
 بازى ها بــدون زدن گل و فقط با تاثیرگــذارى بهترین بازیکن زمین 

مى شود.
نشریه «اوجوگو» در گزارشى به تمجید از نبوغ مهدى طارمى ستاره 
ایرانى پورتو نوشت: مهدى طارمى در بازى با براگا بار دیگر نبوغ 
خود را در فوتبال نشان داد. این بازیکن هرچند گل نزد ولى بدون 

شک ستاره میدان بود.
نبوغ طارمى در این بازى براى همه آشــکار شــد. ســتاره 

ایرانى بدون گلزنى و تاثیرگذارى در 3 گل بهترین بازیکن 
زمین شد و نشــان از توانایى باالى ســتاره ایرانى پورتو

 مى دهد.

تمجید دوباره رسانه پرتغالى از ستاره ایرانى
محبى و نقشه براى آقاى گلى استقالل

شت این توپ ایستاد و آن را به گل 
نجان ستقالل دســت پر از سیر

ازى، شکسته شدن رکورد 
بود. پس ه نویى و گلگهر
ت آبى هــاى پایتخت و 

2با برترى 2 بر یک 
دى به پایان 

نزده دیدار 
 را تجربه 
 تا اینکه 
ستقالل 

کردند.
، گلگهر

د تیم هاى 
 رفسنجان، 

لیمان، هوادار، 
ــور، ملوان و 
ـت دهد و در 
م هاى پیکان،

فروزان در گام نخست موفق به مها
گل دوم نیز روى پنالتى لحظ
که باز هم توسط وینگر فر

تبدیل شده بود.
باز نیز بازى روز شــنبه در
یامگا بود
فریب
وارد
کند ت
کسب ســه ا
را به مقصد تهران ترك کند
امیر قلعه نویى پیش از این
1رکــورد 21 بــازى شکس
لیــگ دهم به ثبت را در
امید زیادى داشــت تا بت
از این رکورد شــخصى
ثانیه هاى پایانى یامگ گل
شــانزدهمین بازى بــد

سرمربى پرافتخار شد.
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محمد محبى که توسط کارلوس کى روش بها
اما سفر به اتتیم ملى دعوت شد 

ترا از دست داد حاال  مجدانــه
درخشــشمىکند تا بار دیگر 

آبى را تکراترکیــب 
او در و
آزمون
اردوى
ملــى
گ قبولى
ه از  و 
مهمتر 
ثابت کرد د
حمله هم مى تو
کناره ها بازى کند
نوك که ایــن براى

مهاجم حسن است.

ن ر و ز ى ر ش و ر م
به خاطر کارهایى که در طول دوران حرفه اى خود

اینکه چگونه فداده و بــه خاطر
نمانمایش مى گرا بــه خوبى به
اــا نتینى ه ا رژ زمان زیادىآ

قهرمان جامجکه منتظرند تا 
سال ها کوپا آمشوند. آنها بعد از 

االن وقت اینرا بردند  و
که جام جه
نیز به دس
بیاورند.

ت.
تو و براگا مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه 

ین مسابقه عملکرد بســیار خوبى از خود به نمایش 
به گلزنىنشد و یک پاس گل داد.

مان لیگ پرتغال ستاره تیم 
کند.

هاى پرتغال ستاره ایرانى  ه
ه کرد که در بسیارى از

ترین بازیکن زمین

ىطارمى ستاره 
بار دیگر نبوغ 
زد ولى بدون 

ســتاره  .
 بازیکن 
 پورتو

پرتغالى از ستاره ایرانى
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با حضور رئیس هیأت مدیره بانک توسعه 
تعــاون، محمدعلــى محترم بــه عنوان 
سرپرست مدیریت شــعب استان اصفهان 
معرفــى و از زحمــات عالــى محمودى 

تقدیرشد.
سید باقر فتاحى رئیس هیأت مدیره بانک 
توسعه تعاون در مراسم تکریم مدیر پیشین 
و معارفه سرپرســت جدید مدیریت شعب 
استان اصفهان و در حضور رؤساى شعب 
استان اظهار داشــت: درحال حاضر بانک 
توســعه تعاون در کشــور و دربین مردم و 
دستگاههاى دولتى به خوبى شناخته شده 
و در میان پنج بانک تراز اول در خصوص 
اعطــاى تســهیالت از محــل اعتبارات 

صندوق توسعه ملى محسوب مى شود .
وى افزود: این موفقیــت مرهون تالش و 
زحمات همکاران در کلیه شعب در سراسر 
کشور است و این پیشرفت و موفقیت باعث 
شد که نگاه دولت و مسئولین به بانک بیشتر 
از گذشته شود و این جایگاه و رضایتمندى 
باعث شــد که تکالیف و تعهدات و توجه 
بیشترى به سمت بانک باشد و خوشبختانه 
بانک توانسته در طى چند ساله اخیر پاسخ 

مثبتى به این اعتماد داشته باشد .
فتاحى افزود : شــعب در سراسر کشور در 
بخش اجرایى فعالیت دارند و سیاســت ها 
و برنامه هاى بانک در شــعب قابلیت اجرا 
دارندو چنانچه برنامه ها و سیاســت ها در 
سطح شعب به خوبى اجرایى گردد، نتایج 
مثبت و دستاوردها قابل دستیبابى خواهد 

بود.

وى در همین راستا تصریح کرد : عملکرد 
مناسب شعب در اســتان ها موجب گردید 
توقعــات و انتظارات اســتانداران از بانک 
توسعه تعاون بیشتر شود و همین موضوع 
باعث جلب اعتماد و رضایتمندى و در نظر 
گرفته شدن بانک به عنوان نقش عاملیت 
در طرح ها و برنامه ها به ویژه تســهیالت 

تکلیفى و... شده است.
این مقام بانکى تاکید کرد: ضرورى است 
شعب در شــش ماهه دوم توجه و اهتمام 
ویژه نسبت به جذب و افزایش منابع داشته 
باشند و این اتفاق مهم با همفکرى و تعامل 

محقق خواهد شد .
وى در ادامــه تصریــح کرد: سیاســت و 
برنامه هاى بانک در دو بخش بیشــتر مد 
نظر سرپرســت بانک بوده اســت: بخش 
اول مســائل انگیزشــى و اهمیت دهى به 
ســرمایه انســانى و بخش دوم اثربخشى 
و کارآمــدى سیاســت هــاى اعتبارى 
بانک بوده اســت که با ایجــاد تغییرات و 
بازنگرى ها مطابق پیشنهادهاى همکاران 
و در چارچوب هاى قانونى، این سیاست ها 
واجد تطابق بیشــترى با نیاز مشــتریان و 
متقاضیان و داراى سهولت بیشترى براى 

بکارگیرى توسط همکاران گردیده است.
صیاد رحمــان پور مدیر امور اســتان ها و 
شعب در این جلسه با تمجید عملکرد مدیر 
پیشین استان اصفهان گفت: انتظار مى رود 
همکاران اســتان اصفهان بــا مدیر جدید 
تعامل و همکارى الزم را داشــته باشند، 
موفقیت و پیشــرفت با همفکــرى و خرد 

جمعى محقق خواهد شد.
محمدعلى محترم سرپرست جدید مدیریت 
شعب اســتان اصفهان با تشــکر از حسن 
اعتماد سرپرســت و اعضاى هیأت مدیره 
اظهار داشــت: اصفهان یک استان بزرگ 

و داراى مزیت هاى فراوان اقتصادى است، 
لذا جهت دستیابى به اهداف سازمانى نیاز 
است تالش و هم افزایى با همکاران داشته 

باشیم.
وى در همین راستا افزود: استفاده از توان 
جمعى، برنامه ریزى و خــرد جمعى حفظ 
ارتقاء نیروى انسانى، انجام کار تیمى، حفظ 
رویه مشترى مدارى، جذب منابع و تقویت 
ارتباط و تعامل با نهادها و دســتگاههاى 

دولتى از برنامه هاى پیش رو مى باشد.
سرپرســت جدید مدیریت شــعب استان 
اصفهان اظهار داشــت: رویکــرد مهم در 
انتصابات، عملکرد و توانایى افراد اســت و 
این معیار انتصابات فراتر از نام ها و نشان ها 
و بر اســاس صالحیت و شایســتگى فرد 

مى باشد
محترم در ادامه سه عنصر اصلى عقالنیت، 
معنویت و شجاعت را به عنوان سه ویژگى 
فردى در موفقیت همکاران و سازمان مهم 
برشمرد و گفت: در صورت هم راستا شدن 
سه عنصر فوق شاهد اتفاقات خوب و مثبت 

در استان خواهیم بود.
وى در پایان از زحمات عالى محمودى مدیر 
پیشین استان تقدیر نمود و افزود: ان شاءا... 
با همکارى و همدلى و همفکرى در سطح 
استان شاهد پیشرفت و ارتقاء و جایگاه نام 

بانک در استان اصفهان باشیم.
درپایان رئیس هیأت مدیره به اتفاق هیأت 
همراه از شــعبه مرکزى اصفهــان بازدید 
نمودند و عملکرد شــعبه در کلیه شاخصها 

مورد بررسى قرار گرفت.

معرفى سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون 
استان اصفهان 

مهمترین چالش بهزیستى اصفهان

اصالح کابل و بافت خط تله یسژ ناژوان

 معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان گفت: 
متأسفانه در مراکز نگهدارى شبانه روزى با کمبود 

سرانه مواجه هستیم.
ســید کمال صدیقى با بیان اینکه هدف و رسالت 
ســازمان بهزیســتى دنبــال کــردن خدمات و 
حمایت هاى این سازمان با حفظ ارزش و کرامات 
انسانى و با تکیه بر مشــارکت هاى مردمى است، 
افزود: سازمان بهزیســتى در چهار حوزه مشارکت 
مردمى، پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى، امور 

اجتماعى، توانبخشى فعالیت مى کند.
صدیقى در خصوص دفتر مراقبتى و شبانه روزى 
نگهدارى از معلولین ابراز داشــت: 4500 نفر زیر 
پوشش این خدمات هستند. ســرانه نگهدارى از 

آنها 10 میلیون تومان است که میزان یارانه به طور 
متوسط به مراکز توانبخشــى اختصاص داده شده 
دو میلیون تومان است که از مهمترین چالش هاى 

سازمان بهزیستى محسوب مى شود.
معاون توانبخشى بهزیستى استان اصفهان ادامه 
داد: از چالش هاى دیگر این ســازمان، استیجارى 
بودن مراکز توانبخشى است. ساختمان ها مناسب 
سازى نشده است. و براى مناسب سازى هزینه هاى 

سنگینى به مراکز تحمیل کرده است.
صدیقى در خصــوص مراکز روزانه توانبخشــى 
تشریح کرد: 127 مرکز روزانه توانبخشى داریم که 
به افراد سالمند، کم شــنوا، کم بینا، نابینا، اوتیسم، 
مرکز جسمى حرکتى، ذهنى خدمت رسانى مى کند.

مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان 
گفت: اصالح 120 متر از طول 3600 مترى کابل 
تله سیژ ناژوان انجام شــد  که پس از بازگشایى دو 
بافت از یکدیگر اصالحات و تعمیرات الزم بر آن 

اعمال شده است.
ســعید ســاکت با بیان اینکه طرحهاى کابل جزو 
حســاس ترین و پیچیده ترین اقدامــات در حوزه 
ابرسازه ها محسوب مى شود، افزود:  به دلیل آنکه 
بافت هــا و گره هایى که در کابل ایجاد مى شــود، 
حساســیت ویژه اى دارد وحضور متخصص ماهر 

براى  انجام این عملیــات از جایگاه ویژه اى براى 
ما برخوردار است.

وى گفت: بافت کابل در ســطح کیفیــت باال از 
آسیب دیدگى قرقره ها، الستیک قرقره ها و فریم ها 

در مدت زمان کوتاه جلوگیرى مى کند. 
ساکت با اشاره به فرایند بازرسى اداره کل استاندارد 
استان اصفهان از روند انجام آزمایش دوره اى افزود:  
بازرس معتمد اداره کل استاندارد استان اصفهان با 
حضور میدانى خود و مشاهده نزدیک روند عملیات 
بافت و اصالح کابل تله سیژ ناژوان در جریان تمام 

اقدامات فنى و تخصصى قرار گرفت.

عملکرد مالی شهرداری گلشهر
در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱  

امور مالی شهرداری گلشهرامور مالی شهرداری گلشهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركتشركت آب و فاضالب استان آب و فاضالب استان اصفهان اصفهان

سر فصل درآمدها

سر فصل حساب
گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107

درآمد ناشى از عوارض عمومى
درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى
درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى

اعانات، کمکهاى اعطائى و دارائیها
منابع حاصل از دارائى هاى سرمایه اى

منابع حاصل از واگذارى دارایى هاى مالى

40,800,000,000
0

1,500,000,000
2,200,000,000
1,750,000,000
2,500,000,000
1,250,000,000

62,985,690,570
0

69,778,720
1,193,741,118
1,481,897,870
1,355,261,015

0

50,000,000,00067,086,369,293جمع کل منابع شهردارى

سر فصل هزینه هاى جارى و خدمات عمرانى

سر فصل حساب

گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب

110000
210000

21
21
21
21
21
21
21
21

هزینه هاى عمومى
تملک دارائى هاى سرمایه اى (عمرانى):

مطالعه براى احداث
سایر اعتبارات مربوط به ساختمان

سایر اعتبارات مربوط به پل،تونل،اتوبان،خیابان و ....
اعتبار مورد نیاز براى پروژه هاى مشارکتى و سرمایه گذارى
آتش نشانى،اتوبوس،راهسازى و ماشین آالت عمرانى و ...

تجهیزات ادارى و رایانه اى
تجهیزات حفاظتى، ارتباطى و بى سیم

تعهدات انتقالى سنواتى

20,000,000,000

75,000,000
8,175,000,000
18,100,000,000
1,600,000,000
650,000,000
750,000,000
150,000,000
500,000,000

24,790,634,688

0
14,070,567,888
17,347,726,513
2,922,334,000
380,000,000
209,672,500
70,000,000

0
50,000,000,00059,790,935,589جمع کل مصارف شهردارى

(  ارقام به ریال )

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات بهره بردارى و تعمیر و نگهدارى تصفیه خانه ٤۰۱-3-۲۳۱
1,962,706,000  ٦۱٫۰۹۰٫۲۲۸٫٦۱۱جارىها و ایستگاه هاى پمپاژ فاضالب منطقه لنجان

مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/07/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه به تاریخ 1401/07/24

دریافت اسناد : ساِیت اِینترنِتی
WWW.abfaesfahan. irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

روزنامه نصف جهان|تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۷/۱۱(  داخلی 380  )

نوبت اول


