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پیاده روهایی 
با بوی نامطبوع

که با من هرچه کرد
 آن آشنا کرد

۳

سرخاب سفیداب های 
تاریخ گذشته 

مسیری برای روشنایی
۳

۳

       

سالمندان 
چه ویتامین هایی 
باید مصرف کنند

اردستان در کانون قاچاق سوخت 
۳

سقف های یخی
طالق گرفتن ترس دارد، براى یک زن سخت است 
وارد جامعه اى شــود که مشکالت بســیارى سر راه 
او قرار دارند. اما طالق عاطفــى نه در هیچ کجا ثبت 
مى شود و نه مدرکى براى آن وجود دارد. مثل زندگى 
آرزو که شش ماه است ازدواج کرده اما به نوعى طالق 
عاطفى گرفته اســت. مى گوید: «اصــًال از زندگیم 
راضى نیســتم. قبل از ازدواج عاشــق هم بودیم اما 
حاال که زیر یک ســقف رفته ایم، انــگار من براى او 
وجود ندارم؛ نه حرفى نه توجهــى و نه حتى دعوایى. 
کسى که براى رســیدن به من پاشــنه در خانه ما را 
از جا درآورده بود، حاال که زیر یک سقف با هم هستیم 
انگار نه انگار که هســتم. او فقط مى خواست من را 
به دســت آورد، اما حاال دیگر براى او جذابیتى ندارم. 
بین من و او دیگر هیچ احترامى نمانده اســت. خیلى

 دوستش دارم...

فصل سرد گردشگرى زمستانى در اصفهان 
صنعتى که یخ زده است

۳

رئیس تعزیرات حکومتى اردستان مى گوید تعداد پرونده هاى قاچاق سوخت در این شهرستان 10 برابر افزایش داشته است

سانتر سانتر ۳۳ امتیازی حاج صفی  امتیازی حاج صفی 
در دقیقه در دقیقه ۹۲۹۲

کاپیتان تیم ملى ایران با یک ارسال زمینه ساز برترى لحظه 
آخرى تیمش مقابل آترومیتوس شــد.در یکى از بازى هاى 

هفته هشتم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال  ...

۲

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

عاطفه هایی که ترک خورده استعاطفه هایی که ترک خورده است

تدریس زبان 
فرانسوی و آلمانی
 در مدارس اصفهان

در کنار در کنار ۳۳ استان دیگر کشور  استان دیگر کشور 

صورت می گیرد؛صورت می گیرد؛

۵

از نوک حمله تا درون دروازه؛ از نوک حمله تا درون دروازه؛ 

کی روش

رئیس گروه تغذیــه و امور 
دارویى معاونت بهداشــتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشــتى در ارتباط با دالیل 

کم اشتهایى...

غذای ۹ میلیون نفر در سطل زباله ایرانی ها 
ایران در صدر اسراف کنندگان جهانایران در صدر اسراف کنندگان جهان

۲

۷

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد؛مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد؛

کتیبه ها و سنگ های تاریخی کتیبه ها و سنگ های تاریخی 
اصفهان نمایشگاهی شدنداصفهان نمایشگاهی شدند

۳

واردات خودرو به این زودی ها بعید است! جهان نما هواشناسی اصفهان هشدار زرد صادر کرد اندروید دیگر نیازى به انتشار نسخه جدید در هر سال ندارداستان آیا شستن چشم ها با چاى مفید است؟تکنولوژی سالمت

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد مناقصه 
عمومى عملیات سنگ فرش و جداره سازى روستاى وانشان شهرستان 
گلپایگان  به شماره اسناد  1200099  و شماره مناقصه  2001005175000018  
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/07/26 

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  سه شــنبه تاریخ 1401/07/26  لغایت   ساعت 16 روز  
دوشنبه  1401/08/02

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  پنج شنبه  1401/08/12 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  پنج شــنبه  

1401/08/12
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  شنبه  تاریخ 1401/08/14 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اســناد مناقصه و ارائــه ضمانتنامــه  : آدرس  : اصفهان ، 
کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اســالمى استان اصفهان  و

تلفن : 03136288085

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را با 
اولویت افراد ساکن و بومى روستا از طریق مزایده عمومى بفروش برساند . 
- سه پالك تجارى در شهر تودشک (محله نوبنیاد)  شهرستان کوهپایه 

(نوبت سوم)
- چهار پالك کارگاهى در روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان(نوبت 

دوم)
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ پنجشنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1401/7/28  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی

   اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

نوبت اول

نوبت اول
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(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2001001205000044 )
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر طرح تعمیرات شبکه چپ و راست آبشار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى همزمان با ارزیابى کیفى (روش یکپارچه) 
و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت 
اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمایند.
مبلغ برآورد:  120,175,037,672 ریال (یکصد و بیست میلیارد و یکصد و هفتاد و پنج میلیون و سى و هفت هزار و ششصد و هفتاد و دو) و بر مبناى فهرست بهاى واحد پایه 

رشته آبیارى و زهکشى سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6,008,751,883 ریال (شش میلیارد و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه ریال) و نوع آن از تضمینهاى 
معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ ت50659هـ مورخ 139/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین 
نامه اجرایى بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویبنامه هیات وزیران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 باشد. 
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح اعتبارات جارى (هزینه اى) شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان و محل تامین اعتبار از منابع 

داخلى است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه 5 یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد 

(مبلغ و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى مى باشد.
محل اجراء : واقع در شرق شهر اصفهان و در فاصله 3 تا تا 40 کیلومترى اصفهان در شمال و جنوب رودخانه زاینده رود مى باشد و  مدت اجراء 12 ماه شمسى است.

مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت: الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: معاونت حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- 
آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب)دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران 
جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى 

و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى 

باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

نوبت اول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

ن هر ین ر و

دوانید دوانیدخ خ
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واردات خودرو به این زودى ها 
بعید است!

تدریس زبان فرانسوى و 
آلمانى در مدارس اصفهان

خبرخوان
حقوق ها

چقدر زیاد مى شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید    ایلنا |
کرد: حقوق شــاغالن و بازنشستگان افزایش 
مى یابد. مسعود میرکاظمى با بیان اینکه افزایش 
حقوق، مشمول کارمندان دولت و بازنشستگان 
لشکرى و کشــورى مى شــود، درباره میزان 
افزایش حقوق تصریح کرد: حقوق شــاغالن 
یک میلیون تومــان و حقوق بازنشســتگان 
نیز 900 هــزار تومان  افزایــش مى یابد، براى 
عائله مندى 200 هزار تومان و براى هر فرزند 
100 هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شــد. 
البته موضوعى تحت عنوان پرداخت بیشتر از 
900 هزار تومان به بازنشستگان مطرح است 
که جمع بندى شــد. وى درباره زمان اجرایى 
شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 
کشورى و لشکرى خاطرنشــان کرد: نظر این 

است که از مهر ماه این موضوع اجرایى شود.

تعطیلى جشنواره
ننگ بزرگى است 

  صبا |مهدى آذرپندار، دبیر جشنواره فیلم 
کوتاه تهران درباره اتفاقات اخیر و درخواســت 
بخشى از فیلمســازان براى تعویق این رویداد 
گفت: خیلى از چیزها تعطیل نشــده است، اگر 
قرار باشد جشنواره تحت الشــعاع این اتفاقات 
تعطیل شــود، ننگ بزرگى است که زیر بارش 
نمى روم زیــرا معتقدم تعطیلى این جشــنواره 
اتفاق مناسبى نیست. از هفته گذشته این فضا 
و تلقى که در اذهان ایجاد کردند که برگزارى 
جشنواره به معناى عادى ســازى امور است و 

باعث انصراف ها شد.

پایان محدودیت پیامکى
محدودیت هاى سرویس ارسال    انتخاب |
پیام کوتاه انبوه کــه در روز جمعه 22 مهرماه 
1401 با دســتور قضایى اعمال شــده بود، با 
پیگیرى وزارت ارتباطات برطرف شد. بر اساس 
این اعالم تنها محدودیت موجــود مربوط به 
سامانه هایى است که از قبل داراى تخلف بوده 
و طبق نظر مراجع قضایى محدود شــده اند و 
سامانه هایى که از روز جمعه محدودیت ارسال 
پیامک داشــتند در حال حاضر مشکلى براى 

سرویس دهى ندارند.

تخم مرغ را
زیر 90 هزارتومان بخرید

رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه    ایسنا|
مرکزى مرغداران گفت: قیمت تخم مرغ هنوز 
در مرغدارى ها افزایش نیافته و بنابراین فروش 
تخم مرغ با قیمت هاى باالى 90 هزار تومان در 
حال حاضر تخلف است. حمید کاشانى گفت: 
دولت در اردیبهشت ماه قیمت هرکیلو تخم مرغ 
در مرغدارى را 35 هزار و 500 تومان اعالم کرد 
و این وعده داده شد که اول شهریورماه قیمت ها 
اصالح شود و قیمت واقعى را اعالم کنند. ولى 

دولت هنوز به وعده  خود عمل نکرده است.

اوج فراموشى!
  روزیاتو| یک زن ســالخورده آمریکایى 
که حدود 70 سال دارد پس از مراجعه به چشم 
پزشک بخاطر افزایش تدریجى تارى دید و درد 
شدیدى در چشمانش که غیرقابل تحمل شده 
بود، متوجه مى شــود که فراموش کرده است 
23 عدد لنزى که در سال هاى اخیر به تدریج از 
آنها استفاده کرده را از چشمش خارج کند. دکتر 
«کاترینا کورتیوا»، چشم پزشک اهل کالیفرنیا 
گفت که نمى داند چگونه بیمــار در تمام این 
مدت فراموش کرده است که لنزها را دربیاورد، 
اما ممکن است به این دلیل باشد که او 30 سال 
از لنز استفاده کرده و به وجود جسم خارجى در 

چشمش عادت کرده است.

افزایش قربانیان حادثه اوین
  میزان | 4 نفر از زندانیان زندان اوین که در پى 
درگیرى بین زندانیان و آتش سوزى روز شنبه، آسیب 
دیده بودند و حالشان وخیم بود، عصر روز یک شنبه 
علیرغم رسیدگى هاى پزشکى در گذشتند. با احتساب 
فوت این 4 نفر که متأســفانه به دلیل شدت وخامت 
حالشان در بیمارســتان از دنیا رفتند، مجموع فوتى 
هاى حادثه درگیرى زندانیان با یکدیگر و آتش سوزى 
شنبه  شــب گذشــته در زندان اوین به 8 نفر رسید. 
تمامى 8 فرد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط 
به ســرقت بوده اند. 6 نفر از مجروحیــن این حادثه 
همچنان در بیمارســتان و تحت درمان و رسیدگى 
هاى پزشکى هستند و حال عمومى آنها مساعد و رو به

 بهبود است.

القا مى کنند ایران بر باد رفته
غالمعلى حدادعادل، رئیس شــوراى    فارس|
ائتالف نیروهاى انقالب در جلســه اخیر این شورا با 
بیان اینکه تصویرى در فضاى مجازى ایرانى ساخته 
شده که کامًال مغایر با ایران واقعى است، اظهار کرد: 
در فضاى مجازى و شــبکه هاى اجتماعى که امروز 
تبدیل به ابزارى براى دنیاى استکبار شده، آنچنان خبر 
و شایعه مى سازند که از ایران جز خرابى و اغتشاش و 
درهم ریختگى خبر دیگرى نیســت. آنها مى خواهند 
چنین القا کنند که ایران بر باد رفته و در حال فروپاشى 
اســت، اما ایران واقعى، ایرانى اســت که خار چشم 

دشمنان است.

انتقاد «کیهان»
از حجاب کارتون ها

  روزنامه کیهان | بررســى پویانمایى هاى 
پخش شده از برنامه هاى کودك شبکه هاى مختلف 
سیما (شبکه 2، 5، آموزش و پویا و نهال) نشان مى دهد 
که یک دوگانگى غیرقابل انــکار در زمینه طراحى 
حجاب شخصیت هاى کارتونى دختران و زنان وجود 
دارد... گروهى از انیمه سازان متأسفانه به دلیل عدم 
باور به لزوم پایبندى بانوان به داشتن حجاب به نوعى 
در آثار خود به ترویج بدحجابــى مى پردازند. چنانکه 
براى این افــراد کامًال پذیرفته شــده که در طراحى 
حجاب شخصیت هاى دختر و خانم داستان باید حتمًا 
بخشى از موهاى جلو و پشت سر از زیر روسرى و شال 

بیرون بیاید!

ایران، استارلینک ملى 
مى سازد

«مشــابه اســتارلینک» ایــن   خبرآنالین |
 پروژه اى بزرگ اســت که حسین ســاالریه، رئیس 
سازمان فضایى ایران مى گوید اگرچه در طول دو یا 
سه سال امکانپذیر نیست اما دولت با حمایت از شرکت 
هاى خصوصى و دانش بنیان به دنبال آغاز و تکمیل 
زنجیره اش است. البته به عقیده رئیس سازمان فضایى 
ایران شــرکت هاى خصوصى به تنهایى نمى توانند 
منظومــه ماهواره اى بســازند و باید شــرکت هاى 
بین المللى کشــورهاى همســایه نیز در کنسرسیوم 
بیــن المللى که برگــزار مى کنیم، شــرکت نمایند. 
ســاالریه اما صراحتًا از اینکه کدام کشــور همسایه 
در این کنسرسیوم در کنار ایران خواهد بود سخنى به 

میان نیاورده است.

مسئله  برهنگى است!
گاهى بایــد فتنه اى به پا    روزنامه کیهان |
شود تا برخى مسائل پاالیش و براى مردم شفاف شود. 
«زن» مسئله اى است که به قول عالمه جعفرى، در 
طول تاریخ و در جوامع مختلف سوءاستفاده ها از آن 
شده است. همین طور مسئله حجاب اختیارى و اجبارى. 
این فتنه هیچ چیزى را براى مردم شــفاف و روشن 
نکرده باشد، این مسئله را خیلى خوب روشن ساخت 
که مسئله این طیف، نه حجاب است، نه آزادى است 
و نه زن. مسئله آنها به قول استاد کچوئیان، فحشاء و 
برهنگى است. مسئله آنها تجزیه ایران است. ایجاد 

جنگ داخلى است. 

دبیــر انجمن واردکننــدگان خودرو معتقد اســت که 
آیین نامه واردات خــودرو، واردات را بــا اما و اگرهاى 
بسیارى مواجه کرده و بعید اســت که با این شیوه و به 
این زودى ها شاهد واردات خودرو به کشور پس از چهار 
سال و نیم باشیم. مهدى دادفر در رابطه با گمانه زنى ها 
براى واردات خودروهاى کــره اى و ژاپنى اظهار کرد: 
تصور اینکه قرار باشد خودروهاى کره اى و ژاپنى وارد 
شوند، بسیار خوشبینانه است. فرایند وارداتى که در این 
آیین نامه تبیین شــده، بعید به نظر مى رســد که منتج 
به واردات خودرو شــود؛ چه برســد به اینکه قرار باشد 

خودروهاى کره اى و ژاپنى وارد شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افــزود: از همین رو 
اینکه با توجه به رفتار کره اى ها و ژاپنى ها و موضع گیرى 
سیاســى آنها، اینکه خللى در واردات خــودرو از این 
کشورها ایجاد خواهد شد، همه بسته به این است که آیا 
واردات واقعًا صورت خواهــد گرفت یا خیر. اگر واردات 
خودرو به قطعیت برســد، واردکنندگان نیز درخواست 
خود را اعالم خواهند کرد اما متأســفانه بــا آیین نامه 

ابالغى، واردات خودرو کالفى سردرگم خواهد بود.
وى خاطر نشان کرد: ضمن اینکه با فرض انجام واردات، 
مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست 

اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقى؟ 

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیــر دولتى وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تدریس زبان فرانسوى و آلمانى 
در استان هاى البرز، تهران، فارس و اصفهان در تعدادى 
از مدارس دولتى و غیر دولتى به صورت آزمایشى انجام 

مى شود.
احمد محمودزاده گفت: درباره تدریس زبان فرانســه 
و آلمانى در مدارس در ماه هاى گذشــته صحبت هایى 
مطرح شده بود. قرار بر این شد که امسال در استان هاى 
البرز، تهران، فارس و اصفهان در مدارس دولتى و غیر 
دولتى این کار به صورت آزمایشــى انجام شود که این 

موضوع در حال برنامه ریزى است.

او گفت: قرار بر این بود که مدارس بیشترى را وارد این 
طرح آزمایشى کنیم؛ اما تصمیم کارشناسى بر این شد 
در این چهار استان یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه 
پسرانه در مدارس دولتى و به همین شکل در مدارس 
غیردولتى این طرح اجرا شود. البته ما براى غیردولتى ها 
برنامه ریزى کرده ایم و باعث شد که در مدارس دولتى 

نیز بسترسازى براى اجراى طرح انجام شود.
محمودزاده درباره رتبه بندى مدارس غیر دولتى گفت: 
شاخص گذارى هاى این کار انجام شده است و منتظر 
بودیم که سال تحصیلى آغاز شود و بخشنامه آن را به 

مدارس ابالغ کنیم. 

الدن ایرانمنش
ســاالنه چیزى بین 30 تا 35 درصــد از محصوالت 
کشاورزى ایران از بین مى رود. این میزان از هدررفت، 

مساوى است با غذاى 9 میلیون نفر. 
آمارهاى فائو وقتى تکان دهنده تر مى شــود که نشان 
مى دهد ما ایرانى ها به اندازه 10 کشور اروپایى و معادل 
تقریباً 60 درصد درآمد نفتیمان را روانه سطل هاى زباله 
مى کنیــم؛ ضایعاتى که مربوط به نــان، میوه، برنج و 
سبزیجات مى شود و ما را در صدر اسراف کنندگان غذا 

در جهان قرار مى دهد.
بر این اساس، ســاالنه چیزى بین 30 تا 35 درصد از 
محصوالت کشاورزى ایران از بین مى رود و این میزان 
از هدررفت نابودى بخش مهمى از ســرمایه هاى ملى 

است که صرف تولید این محصوالت شده است.
هرســال 1/3 میلیارد تن غذا درجهان هدر مى رود که 
بیشــترین ضایعات مربوط به میوه و سبزیجات، ماهى 
و غالت اســت. ســهم ایران از این عددها 2/7 درصد 
از ضایعات غذاى جهان اســت که این رقم معادل 35 

میلیون تن است.
گزارش هاى فائو همچنیــن تأکید مى کند که درجهان 
نزدیک یک میلیارد نفر از گرســنگى رنج مى برند که 
با ضایعات 1/3 میلیارد تنــى غذا مى توان بیش از 800  
میلیون نفر از گرسنگان را سیر کرد و تقریبًا گرسنگى در 

جهان را ریشه کن کرد.
در گزارش اتحادیه اروپا هم وضعیــت هدررفت مواد 
غذایى عددهاى جالبى را در مقایسه با همین موضوع در 
ایران نشان مى دهد. درمجموع در کشورهاى عضو این 
اتحادیه تنها 90 میلیون ُتن اسراف مى شود که اگر این 
رقم را با 35 میلیون ُتن ضایعات غذا در ایران مقایســه 
کنیم، به این نتیجه مى رسیم که ایران معادل 38  درصد 

اتحادیه اروپا هدررفت موادغذایى را تجربه مى کند. 
گرچه ماجراى تلف شدن منابع غذایى ایران به همینجا 
ختم نمى شــود و آمارها واقعیت هاى تــکان دهنده 
دیگرى را هم فاش مى کنند؛ اینکه ما با هدر دادن این 
میزان غذا در واقع رقمى معادل نیمى از آب شیرینمان 
را که صرف مواد غذایى شــده از بین مى بریم و این در 

حالى است که از خشکسالى هم در رنج هستیم. 
فقط کافى اســت مقایســه اى بین آب تلف شده در 
ضایعات کشــاورزى با کل آب مصرفى در کشاورزى 

ایران داشــته باشیم و متوجه شــویم که چه عدد قابل 
توجهى به زباله تبدیل مى شود. 

بر اساس آمارها، میزان آبى که در ضایعات کشاورزى 
هدر مى رود، از تمام آبى که مردم ایران و بخش صنایع 
مصرف مى کنند، بیشتر است؛ بر این اساس، میزان آبى 
که در بخش شرب و صنعت استفاده مى شود، 7 میلیارد 
مترمکعب تخمین زده شــده و این درحالى اســت که 
آب تلف شده ناشــى از ضایعات کشاورزى 9/3 میلیارد 

مترمکعب برآورد شده است.
على موحد، عضو انجمن صنایع غذایى کشــور، دلیل 
اصلى این میــزان هدررفت منابع را ضعف شــدید در 
بخش فرآورى و بســته بندى مواد غذایى دانسته که 
باعث شــده ضایعات هنگفتى را رقم بزند. به گفته این 
فعال اقتصادى، هیچ آمار شفافى درباره میزان برگشتى 
مواد غذایى فرآورى شده و کارخانه اى وجود ندارد و این 
یک مشکل مزمن در اقتصاد ایران است که برنامه ریزى 

براى کنترل ضایعات در این بخش را دشوار مى کند.
هم اکنون حجــم عمده اى از موادغذایــى در ایران به 

دالیل مختلف از بین مى رود که دالیــل آن را باید در 
زنجیره مزرعه تا سفره جستجو کرد، اینکه ما مدیریت 
دقیق و مؤثرى در زنجیــره تولید تا مصرف نداریم و به 
دلیل نداشتن صنعت بازیافت پیشــرفته، بخش قابل 

توجهى از مواد غذاییمان تلف مى شود. 
اما اینکه سرنوشــت ضایعات موادغذایــى در ایران به 
کجا ختم مى شود، شــامل چند بخش اســت؛ درباره 
کارخانجات موادغذایى یک پاسخ مشخص وجود دارد؛ 
اینکه بیشتر کارخانجات با رعایت ضوابطى موادغذایى 
از تاریخ مصرف گذشته را معدوم مى کنند و برگشت آنها 
به چرخه تولید تقریبًا غیرممکن است، زیرا موادغذایى 
به محض فساد تغییر رنگ، بو و مزه مى دهند و برگشت 
دوباره آنها به چرخه تولید به معنى کاهش کیفیت و ضرر 
افزوده اســت. از طرفى نبود صنایع فرآورى یا بازیافت 
مناسب نیز باعث مى شــود چاره اى جز معدوم سازى و 
دورریختن این دسته از موادغذایى وجود نداشته باشد؛ 
بنابراین، براى کنترل دورریز موادغذایى در ایران باید 

در زنجیره تولید و پس از آن صنایع مناسب ایجاد شود.

در زمانى که تولید با فناورى قدیمى ســر و کار دارد و 
مصرف کننده نیز چندان مقید به صرفه جویى در مصرف 
موادغذایى نیست اســراف در مواد غذایى هم افزایش 
مى یابد. در فرهنگ ایرانى درســت کردن بیش از نیاز 
غذا دست و دلبازى و ارزش محسوب مى شود و بخش 
قابل توجهى از موادغذایى توسط مصرف کننده نهایى 
دورریز مى شود. در بخش نهایى و در فرآورى و بازیافت 
ضایعات غذا نیز اینقدر ضعیف عمل کرده ایم که تقریبًا 

در بازیافت زباله حرفى براى گفتن نداریم. 
اینها همه دست به دســت هم مى دهد تا بخش قابل 
توجهى از زباله هاى کشــور یعنى چیــزى حدود 65 
درصد از آن زباله تر باشــد و ما برخالف کشــورهاى 
پیشــرفته نتوانیم این زباله ها را به پول تبدیل کنیم و 
شــاهد هدررفت منابع باشــیم؛ بنابراین، تنها یک راه 
داریم و آن اینکه در درجه اول با ارتقاى فناورى و توسعه 
صنایع تبدیلى و تکمیلى در زنجیره تولید ضایعات مواد 
غذایى کنترل شود و سپس به بحث فرهنگ سازى براى 

مصرف کننده نهایى برسیم.

ایران در صدر اسراف کنندگان جهان

غذاى 9 میلیون نفر در سطل زباله ایرانى ها 

مریم محسنى
طالق گرفتن ترس دارد، براى یک زن ســخت است 
وارد جامعه اى شود که مشکالت بسیارى سر راه او قرار 
دارند. اما طالق عاطفى نه در هیچ کجا ثبت مى شود 
و نه مدرکى براى آن وجود دارد. مثل زندگى آرزو که 
شش ماه است ازدواج کرده اما به نوعى طالق عاطفى 
گرفته است. مى گوید: «اصًال از زندگیم راضى نیستم. 
قبل از ازدواج عاشــق هم بودیم اما حاال که زیر یک 
سقف رفته ایم، انگار من براى او وجود ندارم؛ نه حرفى 
نه توجهى و نه حتى دعوایى. کســى که براى رسیدن 
به من پاشــنه در خانه ما را از جا درآورده بود، حاال که 
زیر یک سقف با هم هستیم انگار نه انگار که هستم. 
او فقط مى خواست من را به دست آورد، اما حاال دیگر 
براى او جذابیتى ندارم. بین من و او دیگر هیچ احترامى 
نمانده اســت. خیلى دوســتش دارم و نمى خواهم به 
هیچ عنوان تن به طالق بدهم، چون مى ترســم. از 
حرف هاى فامیل وحشت دارم، از وارد شدن به جامعه 
و روبه رو شــدن با برخوردهاى مردم در محیط  هاى 
کار و هر جاى دیگر نگرانم. چون چنین مسائلى را به 
چشم خود در مورد کسانى که طالق گرفته اند، دیده ام 
و بخاطر همین است که به این زندگى ادامه مى دهم. 
من و همســرم دیگر براى هم نیستیم و از هم طالق 
گرفته ایم اما نــه به صورت قانونــى بلکه به صورت 
عاطفى و پنهانى. سندى هم وجود ندارد که این مسئله 
را ثابت کند. شــاید براى جامعه ما که طالق زشت و 

مذموم است، اینطور زندگى کردن بهتر باشد.»
مثل آرزو زیادند. کســانى که طالق را به عنوان یک 
تابو پذیرفته اند و ترجیح مى دهند حاال بدون عشــق 
زندگى کنند. بماند که در این میان بسیارى هم هستند 
که به علت هاى مختلف از جمله نداشــتن تکیه گاه و 
یا به این خاطر که نمى تواننــد به تنهایى هزینه هاى 

زندگیشان را درآورند ترجیح مى دهند که تن به طالق 
عاطفى بدهند. این اتفاق باعث شده که در حال حاضر 
اکثر طالق هاى عاطفى بخاطر ترس از مطلقه بودن 
ایجاد شــود و خیلى ها رنج طالق عاطفى را به جان 
مى خرند، اما نمى خواهند با ســنت هایى که پس از 

طالق گریبانشان را مى گیرد دست و پنجه نرم کنند.
محمود شریفى، آسیب شــناس اجتماعى، این موارد 
را قطره اى مى داند از یک دریا و معتقد است که باید 
براى آن راهکارى اندیشید. به نظر او آموزش و پرورش 
بهترین مکانى اســت که دانش آموزان مى توانند در 
آنجا مهارت بیاموزند. این آسیب شناس تأکید مى کند 
که نباید طالق هاى عاطفى را که بسیارى از خانواده ها 
با آن درگیر هســتند نادیــده گرفت: «بســیارى از 
خانواده ها مشــکالت زندگى زناشــویى را به دست 
گذر زمان مى دهند که به گفته خودشــان بعداً درست 
مى شــود، بعداً با آمدن فرزند بهبود پیدا مى کند، اما 
بى اهمیت جلوه دادن مشــکالت و مسائل و موکول 
کردن آنها به گذشت زمان، مى تواند سایه مشکالت 

را گسترده تر کند.»
در حال حاضر به گفته علیرضا یارقلى، مشاور خانواده، 
میزان طالق عاطفى دو برابرطالق رسمى است. آمار 
تکان دهنده اى که مانند یک بمب ساعتى جامعه در 

حال گذار ما را تحت سلطه خودش قرار داده است.
برخى کارشناسان، تغییر سبک زندگى را عامل به وجود 
آمدن طالق عاطفى بین زوج هاى ایرانى مى دانند.آنها 
معتقدند عوامل مختلف دست به دست هم داده اند که 
زوجین از زندگى خود از نظر اقتصــادى، اجتماعى و 

فرهنگى راضى نباشند.
در این میان اختالفات پدر و مــادر وضعیت دردناکى 
براى فرزندانشان خواهد ســاخت. کارشناسان تأ کید 
مى کنند با توجه به اثرات مخــرب طالق عاطفى بر 
روحیه زوجین و فرزندانشان الزم است زوجین پیش از 
ازدواج براى انتخاب یکدیگر از مشاوران مجرب کمک 
و راهنمایى گرفته و پس از آن هم در مسیر زندگى با 
تعامل و تفاهم راه هاى ناهموارشــان را هموار کنند تا 

دچار نم کشیدن دیوارهاى زندگى نشوند. 
«اصالحیه ماده 5 بیمه کارگران ســاختمانى» طرح 
مهم و سرنوشت ســازى اســت که ماه هاست روى 
میز مجلس مانده اما به نتیجه نرســیده اســت. ماده 
5 بیمه کارگران ســاختمانى طرحى بود که از آذرماه 
سال 99 در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح 
به ازاى هر پروانه ســاخت، کارفرمایان ملزم شــدند 
15 درصــد از هزینه ها را بابت بیمه کارگرانشــان به 
حســاب تأمین اجتماعى واریز کنند اما به این خاطر 
که سازمان تأمین اجتماعى اعالم کرد این میزان حق 
بیمه، کفاف 600 هزار بیمه شــده بخش ساختمان را 

نمى دهد، خواستار اصالح آن شد.
این درخواست باعث شد که براساس مصوبه مجلس 
در روزهــاى پایانى دى ماه 99، ســهم 20 درصدى 
کارفرما در بیمه کارگران ساختمانى درنظر گرفته شود 
و کارفرما موظف شود که 8 درصد از مزد هر کارگر را 
به ازاى ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا 
14 درصد به عنوان سهم خود براى پرداخت حق بیمه 
کارگر ســاختمانى پرداخت کند. ضریب تعیین شده 
براى پرداخت حق بیمه هم در مناطق مختلف با توجه 
به قیمت زمین و شــرایط محیطى از نیم تا 14درصد 
متغیر و به این معنــى بود که هرچه هزینه ســاخت 
ساختمان باالتر و منطقه آن جزو مناطق گرانقیمت تر 
بود، هزینه ســهم کارفرما براى پرداخت بیمه کارگر 
گران تر باشــد و اگر ســاختمان در مناطق محروم تر 
ساخته شــود یا هزینه ســاخت 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 روشن کرد و آنها امیدوار شدند که انتظار 11 

سالشان به پایان مى رسد اما اینچنین نشد.
علت معطل ماندن طرح پیشنهادى اصالحیه با وجود 
اینکه 179 نفر 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 کمیســیون مربوطــه 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 پرســش هاى 
متعددى براى فعاالن صنفى کارگران ساختمانى ایجاد 
شود. مهمترین پرسش هاى این گروه این است که چرا 
محمدباقر قالیباف و هیئت رئیسه مجلس طرح اصالح 
ماده 5 بیمه کارگران ساختمانى را دو شورى خوانده اند؟ 
چرا برخى از نمایندگان مجلــس مخالف اصالح این 
ماده هستند؟ برخى از اعضاى انجمن صنفى کارگران 
ساختمانى نیز باور دارند، هیئت رئیسه مجلس در برابر 

مظلو مترین اقشار جامعه ایستاده است.
این به تعویــق  انداختن هــا این شــائبه را در ذهِن 
کارگــران و نماینــدگاِن آنها بیش از پیــش تقویت 
مى کند که مجلــس در کنــار کارفرمایــان بخش 
ســاختمانى قــرار گرفتــه و بــه دنبــاِل بى نتیجه 
گذاشــتِن این طرح اســت. کارفرمایانى که به قوِل 
اکبر شــوکت، رئیــس انجمــن صنفــى کارگران 
ثروتمندتریــن  و  قدرتمندتریــن  ســاختمانى، 

کارفرمایان هستند.
جالب اینکه ســازمان تأمین اجتماعى همواره کمبود 
تأمین منابع را عامل مسکوت ماندن تخصیص سهمیه 
جدید براى کارگران ســاختمانى اعالم کرده و نسبت 
به منفعل بودن دولــت در جهت تأمیــن 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، سهم 20 
درصدى کارفرما را از هر پروانه ساخت حدود 700هزار 
تومان در نظر بگیریم، مبلغ هنگفتى به دست مى آید 
که پاســخگوى تأ میــن اجتماعى در کســرى منابع 

خواهد شد.

عاطفه هایى که ترك خورده است

سقف هاى یخى
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سرخاب سفیداب هاى 
تاریخ گذشته 

  نصف جهــان| طى ســال هاى گذشته همواره 
شاهد این بوده ایم که برخى از دکه ها و فروشگاه ها 
که در مســیر چهارباغ قرار گرفته اند اقدام به فروش 
انواع کاالهــاى ارزان قیمــت از جمله محصوالت 
آرایشى مى کنند. این محصوالت که نه تاریخ تولید 
و نه تاریخ انقضا دارند، معموًال بسته بندى مشخصى 
نداشته و از کیفیت نامناسبى برخوردار هستند.  این در 
حالى است که محصوالت آرایشى استاندارد معموًال 
وارداتى هســتند و به علت گران شــدن مشتریان 
کمترى دارند و به همین خاطــر که این محصوالت 
از تاریخ گذشته با قیمت کمترى به مشتریان عرضه
 مى شود جمعیت بیشترى از مشتریان این محصوالت 
را به خــود جذب کــرده اند. این در حالى اســت که 
بیشترین مسئولیت در رابطه با این محصوالت، متوجه 
سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کاالست، چرا 
که برخى محصوالت آرایشى تاریخ مصرف از گذشته 

خارجى به صورت قاچاق وارد شده اند.

مسیرى براى
 روشنایى

  نصــف جهــان|  روزنامه «ســیماى شــهر» 
در شــماره 25 مهرماه خود در گزارشــى با عنوان 
«چشم هایى که نمى بینند و دل هایى که مى بینند» 
به بهانه روز نابینایان به مسائل و مشکالت این قشر 
پرداخته و نوشــته: «روز نابینایان بهانه اى است تا 
مشکالت صاحبان عصاى سفید دیده و شنیده شود.

چند دقیقه اى چشمانت را ببند و تالش کن از پس 
امور کوچک زندگى روزانه برآیى. قطعًا خواهى گفت 
سخت اســت و طاقت فرســا. این تجربه اما براى 
گروهى از افراد جامعه واقعى است؛ گروهى که البته 
نه تنها بر سختى هاى امور روزمره با چشمان بسته 
چیره شــده اند بلکه حتى با عصاى سفید خود پا به 
پاى دیگران مســیر زندگى را طى کرده اند؛ مدرسه 
و دانشــگاه رفته اند ورزش کرده و خالق آثار هنرى 
بوده انــد.» در بخش دیگرى از ایــن گزارش آمده 
اســت: «نابینایان بســیارى با تقویت سایر حواس 
خود خأل بینایى را جبران کــرده و محدودیت ها را 
پشت ســر گذاشــته اند اما باز هم موانعى بر سر راه 
خود مى بینند که جامعه و مسئوالن هم باید آنها را 
ببینند و این بار تالش کنند تا مسیر را براى نابینایان

 هموار کنند.»

احداث چاله زباله جدید در 
بادرود

  نصف جهــان|  شــهردار بادرود از بازکاشت 
چمن بلوار شهید مطهرى این شهر خبر داد. على 
رجبى افزود: امسال اصالح و افزایش فضاى سبز 
میدان امام خمینى(ره)، شــهدا و معلم انجام شده 
است. وى همچنین به اجراى سیستم هاى آبیارى 
تحت فشار جهت آبیارى فضاى سبز سطح شهر 
اشاره کرد و بیان داشت: طراحى واحداث فضاى 
سبز میدان امام حسن(ع) و ایجاد فضاى سبز بلوار 
امام رضا(ع) نیز عملیاتى شــده است. وى با بیان 
اینکه پاکســازى دپوى زباله بادرود انجام شــده 
اســت، گفت: احداث چاله زباله جدید نیز در حال 

انجام است.

جمع آورى روزانه 3 ُتن زباله 
در برف انبار

  نصف جهــان| شهردار برف انبار گفت: روزانه 
سه ُتن زباله در سطح شهر برف انبار جمع آورى و به 
محل دفن زباله ها انتقال داده مى شود.  حمید رضا 
شریعتى نیا افزود: امسال شــهردارى برف انبار در 
بخش مدیریت پسماند یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال هزینه کرده اســت. وى در بخش دیگرى از 
سخنانش با بیان اینکه از 232 هکتار مساحت شهر 
برف انبار، 12 هکتار آن فضاى ســبز شهرى است، 
افزود: امسال شــهردارى براى توسعه فضاى سبز 
دو هزار اصله نهال در فضاهاى ســبز سطح شهر 

کاشته است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان از افتتاح اولین نمایشگاه دائم کتیبه ها و سنگ هاى 

تاریخى در مجموعه جهانى کاخ چهلستون خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: از حدود 100 سال قبل، بخش هایى 
از باغ بزرگ و تاریخى جهان نما محل استقرار سنگ هاى 
مختلفى از بناهــاى تاریخى اصفهان بود کــه به هر دلیل 
ویران شده بود و بخش هایى از تزیینات سنگى این بناها به 

کاخ چهلستون منتقل و نگهدارى مى شد.
وى ادامه داد: تزیینات سنگى بعضى بناهاى شاخص تاریخى 
همچون کاخ آیینه خانه و یا خانه هاى تاریخى و منحصربه فرد 
اصفهان و یا برخى مساجد تاریخى در این مجموعه نگهدارى 

مى شود، لذا مدیریت و همکاران پایگاه جهانى کاخ چهلستون 
در یک طرح ابتکارى اتاق شاه عباسى در ضلع شمال غرب 
تاالر اصلى کاخ چهلســتون را پس از مرمت و نورپردازى 
مناســب به عنوان نمایشــگاه دائم کتیبه ها و سنگ هاى 

تاریخى موجود در این کاخ آماده سازى کردند.
او افزود: این نمایشگاه به صورت دوره اى سنگ هاى تاریخى 
موجود در کاخ چهلســتون را براى اولین بار در معرض دید 

گردشگران و دوست داران میراث فرهنگى قرار مى دهد.
اولین نمایشگاه دائم کتیبه ها و ســنگ هاى تاریخى کاخ 
چهلستون اصفهان همه روزه از ســاعت 9 الى 16 پذیراى 

دوست داران میراث فرهنگى و گردشگرى است.

رئیس تعزیرات حکومتى شهرســتان اردستان گفت: 
تعداد پرونده هــاى قاچاق ســوخت وارده به تعزیرات 

حکومتى اردستان 10 برابر افزایش داشته است.
رحمت ا... ابــاذرى اظهار کرد: روز یکشــنبه با تالش 
مأموران فرماندهى انتظامى شهرستان اردستان مقدار 
9 هزار لیتر سوخت قاچاق گازوئیل را در محور ترانزیت 
اردستان که در حال انتقال به استان هاى جنوبى کشور 

بود کشف و ضبط کردند.
وى با بیان اینکه متخلفان ایــن پرونده 4 میلیارد ریال 
جریمه نقدى و سوخت هاى کشــف شده به نفع دولت 
ضبط شد، افزود: از ابتداى سال جارى تاکنون به بیش 

از 8 پرونده سوخت در اداره تعزیرات حکومتى اردستان 
رسیدگى شده است و متخلفان بیش از 10 میلیارد ریال 
جریمه نقدى شدند و بیشترین پرونده هاى آن مربوط به 

سوخت گازوئیل بوده است.
اباذرى شروع فصل ســرما و قیمت باالى سوخت در 
کشورهاى هم جوار مانند پاکستان و افغانستان را یکى 
از دالیل افزایش قاچاق ســوخت عنوان کرد و گفت: 
شهرستان اردستان چون در مســیر ترانزیت شمال به 
جنوب کشور قرار دارد، یکى از گزینه هاى قاچاقچیان 
براى انتقال ســوخت به اســتان هاى جنوبى انتخاب 

مى شود.

اردستان در کانون 
قاچاق سوخت 

کتیبه ها و سنگ هاى تاریخى 
اصفهان نمایشگاهى شدند

آب وهواى کوهســتانى، ارتفاعات برف گیــر و وجود دو 
پیست اسکى شــاخص درغرب استان اصفهان، ظرفیت 
ارزشمندى است براى رونق گردشــگرى زمستانه. این 
منطقه در صورت برنامه ریزى اصولى و تأمین زیرساخت 
ها نه تنها مى تواند شــاهد جذب حداکثرى گردشگران 
داخلى باشد بلکه پتانسیل هاى زیادى در جذب گردشگران 

خارجى نیز دارد.
با وجود اینکه پیست اسکى فریدونشهر تنها پیست اسکى 
استاندارد در اصفهان است که شیب تند و منحصربه فرد 
35درجه اى آن موجب جذب گردشگران و عالقه مندان به 
ورزش هاى زمستانى مى شود و ساالنه بیش از 30 هزارنفر 
گردشگر را به خود جذب مى کند اما با تمام اینها بسیارى از 
کارشناسان معتقدند که زیرساخت هاى الزم براى جذب 
گردشــگران خارجى در این منطقه هنوز به نحو احسن 

ایجاد نشده است. 
امروزه گردشگرى زمستانى در بسیارى از کشورها آنقدر 
رونق گرفته است که عالوه بر ســاخت انواع تأسیسات 
اقامتى، پذیرایى و تفریحى ازسوى سرمایه گذاران، ساالنه 
هزاران شغل فصلى در مناطق گردشگرى ایجاد شود. به 
همین دلیل هم برخى از ایرانیان در فصل سرد براى گردش 
و تفریح راهى کشــورهاى دیگر مى شوند غافل از اینکه 
بسیارى از مناطق کوهستانى و سردسیر کشور خودمان از 
جاذبه هاى منحصر به فردى براى جذب گردشگران داخلى 
و خارجى برخوردارند که شاید هنوز عده اى از وجود این 

جاذبه ها بى خبر باشند. 
از جمله این مناطق بخش غربى اصفهان و شهرســتان 
فریدونشهر است که به عقیده کارشناسان برنامه ریزى، 

توسعه، زیرساخت ها و حمایت از سرمایه گذارى در حوزه 
گردشگرى زمســتانى آن مى تواند در ایجاد فرصت هاى 
شــغلى پایدار و افزایش درآمدها نیز سهم بسزایى داشته 

باشد.
موضوعى که از چشم معاون باالترین مقام اجرایى استان 
هم به دور نمانده اســت. آنطور که محمدرضا جان نثارى 
تأکید کرده رونق گردشــگرى شهرســتان فریدونشهر 
مستلزم ایجاد زیرساخت هاست و باید به این شهرستان بر 
اساس الگوى گردشگرى نگاه شود تا با ایجاد زیرساخت 

ها شاهد رونق این صنعت در این خطه باشیم. 
از فحواى کالم معاون استاندار اصفهان مى توان دریافت 
که مسئوالن بلندپایه اصفهان هم نسبت به این موضوع 
تأکید دارند که گردشگرى زمستانى در ایران که یکى از 
مقصدهاى ارزان براى گردشــگران به شمار مى رود مى 
تواند ســهم عظیمى از اعتبار را با خود بــه ارمغان بیاورد 
و اقتصاد گردشگرى این اســتان را متحول کند اما نبود 
زیرساخت ها و امکانات جانبى در کنار تفریحات زمستانى 
باعث شده که در هر سال زمستان با رکود توریست مواجه 

شویم.
کارشناســان مى گویند، علت آنکه اصفهان نتوانسته در 
زمینه گردشگران زمستانى موفق باشد این است که هنوز 
ما نتوانسته ایم در زمینه گردشگرى زمستانى در اصفهان 

به شکل تخصصى عمل کنیم.
یکى از فعاالن گردشگرى کوهستانى در مورد ضعف و نبود 
امکانات جانبى در این رابطه معتقد است: «ممکن است 
تمام جاذبه هاى کوهســتانى ایران نسبت به کشورهاى 
همسایه از جمله ترکیه بهتر باشد. اما این امکانات جانبى 
است که ترکیه زیرساخت هاى آن را فراهم کرده و به این 

صورت حتى از حاشیه خلیج فارس، روسیه، اوکراین، عراق 
و... براى استفاده از تفریحات کوهستانى به جاى ایران، 

ترکیه را انتخاب مى کنند.» 
ســهند عقدایى، پیشــنهاد مى دهد که ما باید در زمینه 
گردشگرى حالل و جذب گردشگر کوهستانى در حوزه 

کشورهاى مسلمان ورود کنیم.
به گفته این کارشناس دوران پساکرونا نقطه امیدى است 
براى اینکه از تمامى ظرفیت هایى که داریم استفاده کنیم: 
« اگر به سمت گردشگرى حالل حرکت کنیم یا اکوکمپ 
هاى کوهستانى با استانداردهاى جهانى ایجاد کنیم مى 
شود امیدوار بود که به کوهستان ها به عنوان مقصدى نو 

در گردشگرى نگاه کرده ایم.»
گرچه در این میان نباید این نکتــه را هم از یاد ببریم که 
ضعف در بازاریابى و تبلیغات بــراى معرفى اصفهان به 
عنوان مقصد گردشگرى کوهستانى قابل کتمان نیست؛ 
اتفاقى که باعث شده این استان به عنوان مقصدى جذاب 
براى گردشگران ماجراجو و دوســتدار تفریحات برفى و 
کوهستانى شناخته شده نباشــد. این درحالى است که با 
فراهم کردن زیرساخت ها، ایجاد انگیزه براى ورود سرمایه 
گذاران خصوصى، تبلیغات در منطقه، جذب گردشــگر 
مسلمان و... مى توان شرایطى را ایجاد کرد تا کوهستان 
ها و مناطق سردسیرى اصفهان با جذابیت هاى طبیعى 
اش چرخ صنعت گردشگرى اصفهان را به گردش درآورد 

و شاهد جذب گردشگران زمستانى هم باشد.
هم اکنون ســفر به اصفهان با شــروع فصل سرما دچار 
رکود و کاهش مى شود به این علت که ذهنیت مسافران 
و سفرسازان در خصوص فصل سرما نیاز به تغییر دارد تا 

زمستان هاى اصفهان از وجود گردشگران گرم شود.

فصل سرد گردشگرى زمستانى
 در اصفهان 

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

18 مهر ماه همین امسال متولى آموزش وپرورش 
اصفهان در مصاحبه کوتاه هفتگى هر صبح دوشنبه 
کارى با رادیو اصفهان پیرامــون پیوند خانواده ها 
وبه مناســبت هفته اى به همین عنــوان، اولیاى 
دانش آموزان را دعوت به مساعدت وهمکارى با 
نهادى کرد که در قانون اساســى کشورموظف و 
متعهد شده اســت آموزش را براى همه فرزندان 
ایران به صــورت رایگان فراگیــر نماید! همگان 
مى دانند این گونه دعوت ها دِر باغ سبزى است تا 
با ننه من غریبم هاى همیشگى و حرفه اى عالوه 
بر شهریه هاى کالن که به بهانه هاى مختلف اخذ 
شده دیگر هزینه ها را نیز سرشکن کنند! شعار این 
هفته «تصمیم گیرى وتصمیم ســازى» است که 
البته انجام بخش اول آن به عهده متولیان امر است 
و انجام تصمیم سازى ها وهزینه هاى آن به عهده 

اولیاى دانش آموزان! 
حاال اصحاب این نهاد تصمیم ها را چگونه گرفته 
اند ودر آن زمان نقش اولیاء که تأمین کننده هزینه 
ها هستند تا خودشان نان خالى سق بزنند کجاى 
این پازل«جــور چین» قرار مى گیــرد بماند. اگر 
هم آنها ســئوالى هر چند مختصر و پیش پا افتاده 
از مســئوالن اداره کل آموزش وپرورش داشــته 
باشند ناچارند شال وکاله کرده و چون ستادتعلیم 
و تربیت در منطقه زوج وفرد واقع شده با استفاده از 
تاکسى هاى اینترنتى یا آژانس سرى به این اداره 
بزنند که آیا جواب قانع کننده اى براى آنها دارند یا 
کما فى السابق سرشان را بیخ طاق مى کوبند! زیرا 
اصوًال اکثرشان پشت میزها نیستند و به روایاتى در 
حال مأموریت هاى ادارى بــا خودروهاى دولتى 
مى باشند تا کمک هاى مردمى به گونه اى هزینه 
شود! بنابر این چاره اى جز بازگشت با دست خالى 
نیست تا این رفت وآمد با تاکسى اینترنتى صد هزار 

تومانى برایشان  آب بخورد. 
حاال بایــد از خطــوط ارتباطى بــراى تماس با 
مسئوالن  فرهنگ اســتفاده کرد که وقتى شماره 
سرشــاخه 32226001 را بگیرید اپراتور شمارا به 
داخلى هایى احاله مى دهد که هیچ کدام گوشى را 
برنمى دارند زیرا یا نیستند ویا سرشان به اینترنت 
همراه گرم است! مى گویید نه، همین االن امتحان 
کنید. این متولیان زمانى که از طریق رســانه ملى 
با مردم حرف مى زنند مظلومانــه مى طلبند تا به 
راهنمایى وارشاد آنها پرداخته شــود اماوقتى که  
نوبت عمل فرا مى رسد با یکدیگر هم سازش ندارند 
و زیر بار هم نمى روند چه رسد از ارباب رجوع حرف 

شنوى داشته باشند! 
چند وقتى است کانون بازنشستگان فرهنگى یا 
همان فرهیختگانى که به گردن همه حق دارند 
تصمیم گرفتند دیوار بیرونى ســاختمان خود را 
که مشرف به پیاده راه اســت با نمایى دلچسب 
بازسازى وترمیم نمایند اما شــهردارى به هیچ 
صراطى مستقیم نیست که انگارمى خواهد تالفى 
بعضى نپذیرفت سفارشــات وتوصیه هاى ثبت 
نامى وتغییر محل هــاى خدمت بعضى معلمان 
که شاید همسران اصحاب شــهردارى هستند 
را در آورد!  اگر چه قبًال هم بارها گفته شــده که 
چگونه آموزش وپرورش ناحیه یک اصفهان بدن 
نحیف بازنشســتگان راباچوب خود نوازش داده 
و پس از گذشــت شانزده ســال یادش آمده که 
مخروبــه اى در خیابان آتشــگاه داشــته که با 

حق عضویت همین طیف بازســازى و به مرکز 
فرهنگى تفریحى تبدیل شــده و امروز مطالبه 
گر آن مى شودتا وقتى مدیر عامل وهیئت مدیره 
زیر بار آن نروند دســت به کار شکایت از همان 

فرهیختگان ومعلمان خود شوند! 
البته نقل این گونه عجایب خاص یک ارگان نیست 
زیرا شوراى اسالمى شهر وشــهردارى هم از این 
قافله عقب نمانده اند چون رئیس شــورا ادعا دارد 
بودجه چند صد هزار میلیاردى خط دو مترو را دیوان 
محاسبات اصفها ن بلوکه کرده  است در حالى که 
بالفاصله متولى  دیوان وناظــر برتراکنش هاى 
مالى ارگان ها، گله مندى و ادعاى رئیس شوراى 
اسالمى را تکذیب کرده و مى گوید کدام اعتبار که 
اصًال پول وبودجه اى براى این پروژه در کار نبوده 

است که ما حساب هاى آن را مسدود کنیم! 
جل الخالق که کارگردانان عالم ســینما دربه در 
دنبال هنرمندانى  اینگونه مســلط هســتند که به 
راحتى بتوانند نقش ها را طبیعى بازى کنند. درحالى 
که هرکدام براى یکدیگر شــاخ وشانه مى کشند 
اما درجلسات عمومى قربان صدقه هم مى روند و 
اظهار ارادت مى کنند تا در این بازار مکاره گروهى 
خاص چالش ها را به فرصت تبدیل کنند و معدودى 
هرچند مختصربه اندازه یک انگشت از یک دست 
در زیر چتر خیرین مدرسه ساز با چراغ خاموش در 
حال احداث اماکنى بزرگ و غیرضرورى در مرکز 
شهر باشــند تا ترافیک آن را دو چندان وآلودگى 
هوارا با خشــک بودن زاینده رود مضاعف نمایند 
ویکى از خیابان هاى حساس را با شروع به احداث 
هتلى درعمق آن ودرســت روبــه روى مجتمعى 
تجارى تفریحى  با کسرى پارکینگ که باهمراهى 
و چراغ سبز شــهرداران قدیمى ساخته شده و زیر 
زمین خیابان را هم به فروشگاه زنجیره اى تبدیل 
کرده تا خانه هاى مســکونى در دوضلع شــرقى 
وجنوبى را مبدل به ســلول هاى زنــدان نمایند و 
همچنان در صدد باشــند تا مجوز قدیمى و باطل 
شده احداث پل تجارى را براى آمد وشد مشتریان 
از غرب به شــرق خیابان و بالعکس با خرید زمان 
فعال سازند و منطقه اى حســاس را با وجود یک 
اقامتگاه بین المللى استراتژیک به چالش بکشندتا 
راهى براى گذر روزانه هزاران وسیله نقلیه عمومى 
وشخصى از جمله چند خط فعال اتوبوس شهرى  

بین شمال وجنوب به طور کل مسدود شود.
ناگفته نمانــد که ایــن منطقه بافت پزشــکان 
متخصص فراوانى اســت که پذیراى صدها بیمار 
روزانه از سراسر استان مى باشدکه بالطبع هرکدام 
با وســیله نقلیه اى به  این سو مى آیند که مستلزم 
داشتن پارکینگ است.  مدیران جدید شهرى که 
بیش از یکسال از عمر مسئولیتشــان نمى گذرد 
همراه بــا متولیان دیگر نهادهــا از جمله آموزش 
وپرورش و شوراى اســالمى کالنشهر که همگى 
محلى وبعضًا فامیل هســتند و به نظرمى رسد به 
آنچه گفته شد واقف مى باشند بهتر است به جاى 
نشستن پشت میز ودر حصار دفاتر خود و تصمیم 
گیرى پشت این درهاى بسته ضمن برگزارى یک 
تور گردشگرى شبانه ودسته جمعى در شهرموارد 
ذکرشده را فارغ از گزارشــات وادعاهاى دیگران 
ازنزدیک مشاهده و بررســى کنند تا در ادامه این 
گونه پروژه ها با چراغ خاموش و در پس حصارها 
براى آیندگان بن بســت هاى نا گشــودنى ایجاد 

نکند.

مریم محسنى
 بوى بســیار بد و آزاردهنده مغازه هاى ماهى فروشى، 
مرغ فروشى و میوه فروشــى عدم نظارت بهداشت در 
برخى نقاط خیابان مدرس باعث گالیه شهروندان این 

منطقه شده است. 
حاال چه  در خیابان مدرس زندگى کرده باشید و چه فقط 
یکبار گذرتان به حوالى میوه فروشــى هاى این منطقه 
بیافتد فرقى نمى کند. تنها چیزى که بعد از عبور از کنار 
میوه فروشى ها و مغازه ماهى فروشانى که در این نقطه 

باز شده حس مى کنید بوى ناهنجار است.

این منطقه پرتردد کــه داراى تعداد زیادى میوه فروش 
است به گفته شهروندان این منطقه از وضعیت نامناسبى 
برخوردار بوده و با شــروع به کار مغازه  ماهى فروشى و 

مرغ فروشى در آن این مشکالت چند برابر شده است. 
به گفته شــهروندان این منطقه مرکز بهداشــت باید 
نظارت هاى بیشــترى در این زمینه داشــته باشد که 
پســماندهاى ماهى ها و میوه هاى پالســیده در کنار 
مغازه ها و یا در راه آب هاى این نقطه گذاشــته نشود 
چرا که باعث جمع شدن حشرات موذى شده و وضعیت 

بهداشتى مردم این منطقه را به خطر مى اندازد.

پیاده روهایى با بوى نامطبوع

دریاقدرتى پور

نگاه روز

هواشناسى اصفهان با صدور اطالعیه اى از تنش دمایى 
و کاهش دما به زیر صفر درجه سانتى گراد در ارتفاعات و 
مناطق سردسیر استان از اواخر وقت روز سه شنبه تا اوایل 
وقت روز پنجشــنبه هفته جارى در برخى مناطق استان 

خبر داد و "هشدار زرد" صادر کرد.
وضعیت کاهش نسبى دما بین 5 تا 7 درجه سانتى گراد و 
احتمال سرمازدگى براى مناطق شمال و شرق استان و 

ارتفاعات غربى و مناطق سردســیر خواهد بود و احتمال 
خسارت به صنعت کشاورزى وجود دارد.

در این اطالعیه به شهروندان توصیه شده است نسبت به 
حفاظت از صنعت کشاورزى، تامین سوخت و سرویس و 
راه اندازى وسایل حرارتى و کنترل دما و رطوبت و تهویه 

در مرغدارى ها توجه الزم را داشته باشند.
این اداره کل همچنیــن در اطالعیه دیگرى از وزش باد 

به نسبت شدید تا شــدید همراه با گرد و خاك محلى و 
کاهش دید از اواخر وقت روز ســه شــنبه تا اواخروقت 
روز چهارشنبه در نیمه شــرقى و مناطق مرکزى استان 

خبر داد.
بر اســاس این گزارش افزایش شــاخص کیفیت هوا، 
احتمال آسیب به صنعت کشــاورزى، احتمال آسیب به 

سازه هاى موقت ارتفاعات وجود دارد.

هواشناسى اصفهان هشدار زرد صادر کرد 

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از کاشت ارقام مختلف گل داوودى در مناطق 15 
گانه شهرى و باغ گل ها خبر داد و گفت: گل داوودى یک 
گل پاییزى است و به دلیل تنوع ارقام مى تواند جلوه هاى 

زیباى بصرى براى شهر و شهروندان خلق کند.
مجید عرفان منــش ، اظهار کرد: عملیات کاشــت گل 

داوودى پاییزه در میادین سطح شهر اصفهان و در محیط 
باغ گل ها رو به پایان است.

وى با بیان اینکه گل داوودى یک گل دائمى و چند ساله 
بوده است، ادامه داد: با توجه به زمان گل دهى گل داوودى 
که در فصل پاییز کاشــته مى شــود، پس از پایان دوره 
گل دهى از ســطح باغچه هاى اصلى جمــع آورى و به 

باغچه هاى گل دائمى مناطق انتقال داده مى شود.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشاره به کاشت وسیع ارقام مختلف داوودى 
در محیط پاییزى باغ گل ها، خاطرنشان کرد: شهروندان 
مى توانند از تاریخ بیست وپنجم مهرماه از این مجموعه 

زیبا در باغ گل ها به مدت دو هفته بازدید کنند.

اصفهان زیر کشت گل هاى داوودى رفت

باالتر از خطر

ح - دیشناور
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دادگاهى در برزیل شرکت اپل را 19 میلیون دالر جریمه 
کرد و به این شرکت آمریکایى دســتور داد آیفون هاى 

جدید را در این کشور با شارژر فروشد.
 دادگاه ایالت ســائوپائولو در پرونده شکایت انجمن وام 
گیرندگان، مصرف کننــدگان و مالیات دهندگان، علیه 
اپل حکم داد و اعالم کرد این شرکت با فروش محصول 
پرچمدار خود بدون شارژر، مرتکب شیوع هاى اجحاف 
آمیز شــده اســت و مصرف کنندگان را مجبور مى کند 
محصول دومى را خریدارى کننــد تا محصول اولى که 

خریده اند، کار کند.
اپل اعالم کرد علیه این حکم، درخواســت تجدیدنظر 
خواهد کرد. این شرکت فناورى پیش از این، مدعى شده 

بود هدفش از این اقدام، کاهش انتشار کربن بوده است.
سازمان حمایت از مصرف کننده ســائوپائولو هم اپل را 
در سال 2021 به دلیل حذف آداپتور برق از آیفون 12 و 
نقض قانون حمایت از مصرف کننده برزیل، دو میلیون 

دالر جریمه کرده بود.
وزارت دادگسترى برزیل در سپتامبر، فروش آیفون بدون 
شارژر را ممنوع و اپل را 2.38 میلیون دالر جریمه کرد و 
به سازمان مخابرات ملى برزیل دستور داد رجیتسر آیفون 
12 را لغو کند. اپل به دنبال درخواست تجدیدنظر براى 

این حکم است.
 اپل در سال 2020، در هنگام عرضه آیفون 12 به بازار، 
فروش شارژر به همراه این گوشى را متوقف کرد و مدعى 
شد با این تصمیم، در مصرف 861 هزار تن مس، روى و 
قلع صرفه جویى مى شود. اما وزارت دادگسترى برزیل 
ادعاى اپل را نپذیرفته و به این شرکت اعالم کرد مى تواند 
به شیوه هاى دیگرى مانند پشتیبانى از کابل یو اس بى 
سى  در محصوالتش، به حفظ محیط زیست کمک کند.

کشف 
نقطه ضعف 
گوشى 
پیکسل7پرو

جریمه 19 میلیون دالرى اپل 
براى فروش آیفون
 بدون شارژر

امکان محدود کردن منشن ها 
در توییتر

خطر VPN همیشه روشن براى اطالعات گوشى

دوربین فیلمبردارى ۱F-ZV سونى با هدف تولید محتوا با قیمت 500 دالر عرضه 
شد.

 ســونى دوربین ۱F-ZV را با قیمتى مقرون به صرفه عرضه کرده است. این یک 
ابزار عالى براى تولیدکنندگان محتوا اســت و از این نظر چنــد درجه بهتر از تلفن 

همراه است.
۱F-Sony ZV ســومین دوربین در مجموعه دوربین هاى ویدیویى سونى است. 

این دستگاه به سنســور 20,1 مگاپیکســلى، ویدیوى ۴K و تنظیمات کاربرپسند 
مجهز شده است.

همچنین داراى سنسور Type-1 است، اما با زوم زاویه باز و 20 میلى متر. لنز پرایم 
صفحه نمایش کامًال مفصلى دستگاه و نماى اضافى آن، ۱F-ZV را براى گرفتن 
 ۱F-ZV عکس از خود عالى مى کند. مقرون به صرفه بودن آن به این معنى است که

براى عکسبردارى از محصوالت و افراد دیگر عالى نیست.
دوربین داراى یک میکروفون جهت دار با بایاس رو به جلو براى ایزوله کردن صداى 
شما است. ۱F-ZV داراى محدوده ISO ۱۲۵-۱۲۸۰۰ و یک چراغ نمایشگر جلویى 

براى ضبط است.
اگرچه دوربین داراى زوم دیجیتال ۱۰۸۰p ۲x در ۴K است، اما فاقد تثبیت داخلى 

است. انتخاب تثبیت کننده الکترونیکى تنها امکان برش 1,23 برابرى را فراهم مى 
کند. ۱F-ZV داراى نرخ فریم 30 فریم در ثانیه و 120 فریم در ثانیه براى ویدیوهاى 
۴K و ۱۰۸۰p است. تنظیم آهسته و سریع آن از عکسبردارى هایپرلپس 60 برابرى 

HD پشتیبانى مى کند اما از فوکوس خودکار فقط با تشخیص کنتراست استفاده مى 

کند. ویژگى Shot Mark به شما کمک مى کند تا یک کلیپ کوتاه (زیر 60 ثانیه) 
بسازید و آن را از طریق برنامه Sony به گوشى هوشمند ارسال کنید.

دوربین ویدیویى ۱F-Sony ZV با قیمت 500 دالر عرضه مى شــود و از 24 اکتبر 
به فروش مى رسد.

اگرچه VPN معموًال به عنوان ابزارى براى افزایش امنیت در 
فضاى اینترنت مورداستفاده قرار مى گیرد، اما امکان دارد این 
راهکار به طور کامل از شما محافظت نکند. میلیون ها کاربر 
به طور روزانه از برنامه هاى شبکه هاى خصوصى مجازى یا 
VPN استفاده مى کنند تا بدین ترتیب هنگام تبادل داده ها در 

فضاى اینترنت، امنیت بیشترى داشته باشند. متأسفانه یکى 
از ارائه دهندگان محبوب این خدمات اعالم کرده است که 
شاید کاربران اندروید هنگام استفاده از این ابزارها، آن طور 
که تصور مى کردیم دربرابر تهدیدات ســایبرى محافظت 
 VPN» نشوند.کاربران مى توانند در تنظیمات اندروید، قابلیت
همیشه روشن» را انتخاب کنند. این ویژگى همه اتصاالتى که 
از شبکه ى خصوصى مجازى بهره نمى برند را محدود مى کند 
و بدین ترتیب براى افرادى که به حفظ حریم خصوصى خود 

اهمیت مى دهند بسیار مفید است.
به نوشته TechSpot، شــبکه ى خصوصى مجازى، میان 
دونقطه در اینترنت، تونلــى ایجاد مى کند کــه داده هاى 
رمزنگارى شــده ازطریــق آن به طور خصوصــى ردوبدل 
مى شــوند. فرض کنید یک توپ پینگ پنگ از یک طرف 
میز به سمت شخص مقابل درطرف دیگر میز حرکت کند. 
اگر در میان راه، شخص دیگرى به توپ دسترسى پیدا کند 
قادر خواهد بود تغییراتى روى آن اعمال کرده و ســپس آن 

را به مقصد اصلى حرکت دهد؛ بااین حال، اگر توپ ازطریق 
یک لوله از یک طرف به طرف دیگر میز حرکت کند، احتمال 
این که شخص دیگرى بتواند در میانه ى مسیر به آن دسترسى 
داشته باشند، بسیار کم تر خواهد بود. در فضاى اینترنت نیز 
داده ها با روش مشابهى ازطریق VPN انتقال داده مى شوند 
و بنابراین رهگیــرى آن ها ازطرف افراد غیرمجاز، دشــوار 
اســت. ازآنجاکه این داده ها درقالب بسته هاى رمزنگارى 
شده انتقال داده مى شوند، منبع و مقصد نیز معموًال ناشناس 
باقى مى مانند.شرکت Mullvad سوئد که درزمینه ى ارائه ى 
خدمات شبکه ى خصوصى مجازى فعالیت دارد اعالم کرده 
است قابلیت «VPN همیشه روشن» اندروید همیشه به طور 
دقیق کار نمى کند که این مورد یک نقص بسیار مهم است. 
مشکل اصلى این ویژگى این اســت که اندروید به منظور 
دستیابى به ســرور هاى مجاور ارائه دهنده ى اتصال، گاهًا 
درخواستى براى «بررسى اتصال» ارسال مى کند. بررسى هاى 
اتصال این سیســتم عامل حاوى داده هاى حیاتى دستگاه 
ازجمله آدرس هاى IP، ترافیک HTTPS و جســتجو هاى 
DNS اســت که هیچ کدام آن ها رمزنگارى نشده اند، زیرا 

ازطریق تونل شبکه ى خصوصى مجازى عبور نمى کنند و 
این یعنى هرکسى که بررسى اتصال را رهگیرى کند، قادر 
خواهد بود داده هاى مربوط به دستگاه را حتى با فعال بودن 

قابلیت «VPN همیشه روشن»، مشاهده کند.Mullvad از 
گوگل درخواست کرده اســت تا این نقص را در اندروید رفع 
کند. غول جســتجوى اینترنت نیز با توجه به نگرانى هاى 
این شرکت، سریعاً به آن پاسخ داد. یکى از مهندسان گوگل 
در پاسخ به این شــرکت گفت:ما ویژگى درخواستى شما را 
بررســى کردیم و باید اعالم کنیم که این قابلیت براساس 
هدف تعیین شده، کار مى کند. ازنظر ما چنین گزینه اى براى 
بیشتر کاربران قابل درك نیست و بنابراین معتقد هستیم که 
دلیل محکمى براى ارائه ى آن وجود ندارد.پاســخ گوگل به 
درخواست Mullvad تاحدودى نگران کننده است، زیرا این 
شرکت تأیید مى کند که برنامه اى براى برطرف کردن مشکل 
ندارد. درحالى که شرکت سوئدى اعتقاد دارد این نگرانى بسیار 
مهم است، اما ازنظر گوگل اکثر کاربران آن را به عنوان خطر 
مهم، درنظــر نمى گیرند.درحال حاضر هیچ راهکارى براى 
ارائه دهندگان خدمات شبکه ى خصوصى مجازى براى رفع 
مشکل فوق وجود ندارد، زیرا ویژگى «VPN همیشه روشن» 
در دل سیســتم عامل اندروید تعبیه شده است. عالوه براین 
گوگل قصد ندارد تغییرى در این گزینه اعمال کند و این یعنى 
روش کارکرد آن احتماًال تغییر نخواهد کرد؛ بنابراین کاربران 
باید با این مشکل کنار بیایند یا روش دیگرى براى ایمن سازى 

داده هاى خود پیدا کنند.

عرضه دوربین جدید 
سونى

توییتر در حال آزمایش روشى است که کاربران مى توانند 
منشن هاى خود را محدود کنند.

یکى از خوبى هاى توییتر این اســت که مى توانید با هر 
کاربر عمومى با ذکر سریع @ به نام کاربرى آن ها ارتباط 
برقرار کنید و در عین حال یکى از بدترین چیز ها در مورد 
توییتر این است که سوء استفاده از این ویژگى بسیار آسان 
است. اما به نظر مى رسد، شــبکه پرندگان ممکن است 

در حال کار روى راهى براى کنترل این منشن ها باشد.
به گفته جین منچون وانگ، محقــق و مهندس حریم 
خصوصى، این شرکت در حال آزمایش توانایى مسدود 
کردن نام هاى @ یا محدود کردن آن ها به افرادى است 
که قبال شما را دنبال مى کنند. (به معناى واقعى کلمه: مرا 

@ نکن، برادر.)
طراح حریم خصوصى توییتر، ابتدا تایید کرد این ویژگى 
در حال اجراست، اما بر اســا گزارش ها بعدا این تایید را 
حذف کرد. فراهم کردن امکان کنترل دقیق تر به کاربران 
براى نام هاى @ دقیقا مطابق با دیگر ویژگى هاى حریم 
خصوصى اخیر توییتر است، مانند محدود کردن پاسخ ها 
و توانایى نام بردن از خود در رشته ها. اگرچه ممکن است 
توییتر کمتر باز به نظر برسد، اما ذکر کنترل ها در نهایت 
این ســرویس را به تجربه بهترى براى کاربرانى تبدیل 

مى کند که به ناچار خود را هدف ترول ها مى یابند.
گوگل هرســال به روزرســانى بزرگى براى اندروید 
منتشــر مى کند، اما با توجه به ماهیــت متن باز بودن 
و تنوع بســیار زیاد این اکوسیســتم، به نظر نمى رسد 
ارائه  نســخه هاى جدید درهرســال، ضرورت داشته 

باشد.
گوگل با انتشار نسخه 9 اندروید، هرسال در فاصله ى 
میان ماه هاى آگوست و سپتامبر، به روزرسانى بزرگ 
جدیدى براى سیســتم عامل موبایلى خود منتشــر 
مى کند و کار روى نسخه پیش نمایش توسعه دهندگان 
6 ماه بعــد از انتشــار هر آپدیــت بــزرگ آن، آغاز

 مى شود.
 در واقعیــت، وضعیت خیلــى پیچیده تر اســت زیرا 
نسخه هاى فصلى نیز براى این پلتفرم ارائه مى شود که 
ازنظر تئورى این آپدیت ها در بازه هاى زمانى سه ماهه 
میان انتشار هر دو نسخه اصلى، ارائه مى شوند. هرسال 
شــاهد مطرح شــدن بحث هایى درمــورد چگونگى 

پیشــرفت مدوام اندروید هســتیم امــا در این  مقاله 
در مورد این موضــوع بحث خواهیم کرد که انتشــار 
به روزرســانى هاى اصلى ســاالنه براى اکوسیستم 

موبایلى گوگل، دیگر ضرورى به نظر نمى رسد.
گوگل نســبت به اپل، به رزورســانى هاى بیشــترى 
براى سیســتم عامل موبایلى خود منتشــر مى کند. 
عالوه براین، آیفون هاى جدید غول فناورى مستقر در 
کوپرتینو هرسال در ماه سپتامبر به همراه نسخه جدید 
iOS عرضه مى شوند. مســئله  این است که مقایسه 

این دو سیستم عامل ازنظر رســانه اى، منطقى به نظر
 مى رسد.

ازآنجاکه گوگل استراتژى توزیع شده اى دارد، اندروید 
برخالف iOS بــراى ارائه ى عملکردهــاى جدید به 
کاربران خود، کم تر به به روزرسانى کلى سیستم عامل 
نیــاز دارد. بدون توجــه به نام تجارى گوشــى هاى 
هوشمند یا نسخه  اندروید نصب شده روى آن ها، هدف 

گوگل این اســت تا جایى که امکان دارد، مولفه هاى 
جدید را ازطریق فروشــگاه پلى اســتور و خدمات پلى 
(Play Services) براى تعداد بیشــترى از کاربران 

به طور هم زمان ارائه کند.
ازطــرف دیگر رقیــب اندروید یعنــى iOS، رویکرد 
کامًال متفاوتى درپیش گرفته اســت و گاهى اوقات 
به روزرســانى برخى از برنامه ها و ویژگى هاى آن به 
انتشار نسخه جدید سیســتم عامل نیاز دارند. به عنوان 
مثال اگر قابلیت جزیره  پویا را در آیفون 14 پرو درنظر 
بگیرید، نیاز به نســخه جدید سیســتم عامل را بیشتر 
احساس خواهید کرد. اپل سخت افزار و نرم افزار آیفون 
را تولید مى کند و ســخت افزار این شــرکت با درنظر 
گرفتن ویژگى هاى نرم افزارى ساخته مى شوند. به طور 
خالصه، انگیزه هاى شــرکت کوپرتینویى از انتشــار 
نسخه هاى جدید iOS با انگیزه هاى گوگل و اندروید 

متفاوت است.

یکــى از زیبایى هــاى 
ندرویــد نســبت به  ا
iOS، تنوع بسیار زیاد 

آن اســت. همان طور 
که Gizchina اشــاره 

مى کند، شرکت هاى زیادى 
وجــود دارند کــه محصوالت 
اندرویــدى تولیــد مى کنند و 
سامســونگ در این میان نسبت 

به رقباى خود، تعداد بیشترى محصول 
اندرویدى به فروش مى رساند. هریک از تولیدکنندگان 
دســتگاه هاى اندرویدى، از رابط کاربرى سفارشــى 
مخصوص به خود استفاده مى کنند و هدف آن ها بهبود 
ویژگى هاى نسخه خام این سیستم عامل است. البته 
در برخى موارد، هدف از سفارشى سازى اندروید این 
است که محیط کاربرى براى مشــتریان شرکت ها، 

منحصر به فردتر به نظر برسد.
 به هرحال، این که شــرکت هاى مختلــف براى ارائه  
نســخه هاى جدید اندروید با مشکل مواجه مى شوند، 
بســیار ناامیدکننده اســت، به خصوص اینکه گوگل 
آپدیت هاى بزرگ این سیستم عامل را به طور ساالنه 

ارائه مى دهد.
درواقع زمان زیادى میان انتشار یک نسخه ى جدید 
از اندروید و نســخه  بعدى آن وجود ندارد و بنابراین 
شــرکت هاى شــخص ثالث، براى انتشــار به موقع 
به روزرسانى هاى جدید و سفارشى سازى رابط کاربرى 
مخصوص خود، وقت کافى دردسترس ندارند. گاهى 
انتشار نسخه هاى جدید اندروید ازطرف شرکت هاى 
شــخص ثالث زمانــى انجام مى شــود کــه گوگل 
به روزرســانى بزرگ دیگرى براى این سیستم عامل 
منتشر کرده اســت. چنین شــرایطى باعث مى شود 
ارائه ى ویژگى هاى جدید اندروید با تأخیر همراه شوند 
که این موضوع حتى متعهدترین کاربران را نیز ناامید 

مى کند.
 Color OS، One UI،

MIUI و غیره، نسبت به 

گذشته پویایى کم ترى دارند 
و دلیل آن تاحــدود زیادى به 
این واقعیــت ارتبــاط دارد که 
شرکت هاى مختلف سرعت توسعه ى 
پوسته هاى سفارشــى خود را افزایش دهند تا بتوانند 
هرسال، نســخه  جدید اندروید را اختیار کاربران خود 

قرار دهند.
 این مورد باعث مى شــود تغییرات جدید اضافه شده 
در به روزرســانى هاى نرم افزارى شــرکت ها، گاهًا از 
مدتى  قبل دردســترس برخى دیگــر از کاربران قرار 

گرفته باشند.
البته به روزرســانى ها و به خصوص وصله هاى امنیتى 
اهمیت باالیى دارند، زیرا سطح حفاظت از گوشى هاى 
هوشمند را ارتقا مى دهند. بااین اوصاف، نیاز به انتشار 
اندروید 13 که ازنظر برخى کاربــران مى توان آن را 
نســخه  ۱۲٫۱ نامید، و مجبور کــردن تولیدکنندگان 
مختلف بــراى ارائــه  ایــن به روزرســانى جدید در 

اسرع وقت، منطقى به نظر نمى رسد.
استدالل هاى مطرح شده درمورد Wear OS نیز صدق 
مى کند؛  سیســتم عاملى که تاریخچه ى پیچیده ترى 
نسبت به اندروید دارد. با توجه به موفقیت هاى اپل واچ، 
شاید تمرکز بیشتر روى سیستم عامل پوشیدنى گوگل، 
ارزشش را داشته باشد، اما این مورد الزامًا به معناى آن 
نیست که هرسال شاهد انتشار نســخه  جدید پلتفرم 
مذکور باشــیم و درواقع گوگل باید روشــى جدیدى
 Wear OS براى انتشــار به روزرســانى هاى جدید 

اتخاذ کند.

نمایشگر Pixel۷Pro در صورت استفاده با روشنایى کامل، باترى آن را به شدت خالى 
گوگل اخیراً پیکسل 7 و 7 پرو را در ســطح جهانى عرضه کرده است و به نظر مى رسد مى کند.

امسال فروش خوبى داشته باشند. این دســتگاه ها از نظر نمایشگر، دوربین و نرم افزار 
به روزرسانى هاى خوبى را ارائه مى کنند. غول جستجو همچنین وعده بهبود عمر باترى 
با گوشى هاى هوشمند جدید پیکسل را داده است، اما گزارش جدید خالف این را نشان 

مى دهد.
به گفته توسعه دهندگان XDA، صفحه نمایش پیکســل 7 پرو بر عمر باترى کل آن 
تأثیر منفى مى گذارد. هنگام آزمایش دستگاه، متوجه شدند که نمایشگر آن با افزایش 
روشنایى به حداکثر، انرژى زیادى مصرف مى کند. مشخص شد که باترى گوشى تنها 

پس از پانزده دقیقه تماشاى صفحه نمایش 10 درصد کاهش یافته است.
در این گزارش آمده است که مصرف انرژى پیکسل 7 پرو بین 3,5 تا 4 وات با روشنایى 

600 نیت است. اما در حداکثر روشنایى 1500 نیت، به 6 وات مى رسد که منجر به تخلیه 
قابل توجه باترى مى شود.

این نشریه مى گوید که سامسونگ گلکسى اس 22 اولترا از 4 وات با روشنایى 1000 نیت 
استفاده مى کند، در حالى که پیکســل 6 پرو با روشنایى حدود 800 نیت، 4 وات انرژى 

مصرف مى کند. این نشان مى دهد که این مشکل فقط مربوط به پیکسل 7 پرو است.
شایان ذکر است که استفاده از گوشى در محیط داخلى و با روشنایى کم احتماًال باعث 
تخلیه باترى آنچنانى نخواهد شــد و کاربران تنها در صورت استفاده طوالنى ترى از 
دستگاه با روشنایى باالتر متوجه آن مى شــوند. اگر مشکل نرم افزارى باشد، گوگل به 
راحتى مى تواند این مشکل را با به روز رســانى برطرف کند. با این حال، اگر مشکل در 

سخت افزار دستگاه باشد، امکان کارآمدتر کردن پنل وجود نخواهد داشت.

اندروید دیگر نیازى به انتشار
 نسخه جدیــد در هر سال ندارد

ى

دارد، مولفه هاى   امکان
و خدمات پلى ى اســتور
د بیشــترى از کاربران

Sد یعنــى iOS، رویکرد 

 اســت و گاهى اوقات 
 ها و ویژگى هاى آن به 
عامل نیاز دارند. به عنوان 
4 در آیفون 14 پرو درنظر 
سیســتم عامل را بیشتر 
ت افزار و نرم افزار آیفون 
ر این شــرکت با درنظر 
 ساخته مى شوند. به طور 
ا انتش از نوی ت کوپ

یکــى از زیبایى هــاى 
ندرویــد نســبت به  ا
iOS، تنوع بسیار زیاد

آن اســت. همان طور 
Gizchina اشــاره aکه

مى کند، شرکت هاى زیادى 
وجــود دارند کــه محصوالت

اندرویــدى تولیــد مى کنند و 
سامســونگ در این میان نسبت 

به رقباى خود، تعداد بیشترى محصول 
تولیدکنندگان هریکاز اندرویدىبهفروشمىرساند.

مى کند.
Color OS، One UI،

MIUI و غیره، نسبت به 

گذشته پویایى کم ترى دارند
و دلیل آن تاحــدود زیادى به 
این واقعیــت ارتبــاط دارد که 
شرکت هاى مختلف سرعتتوسعه ى 
بتوانند تا افزایشدهند را خود پوستههاىسفارش

واهد داشت. لوجو نپ ر ر

ارد
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 اگر شما هم مثل من عاشق میوه هاى تابستانى هستید، ممکن است کمى از فرا 
رسیدن پاییز دلخور شوید هرچند این فصل زیبا محصوالت خاص خود را دارد 
و در این میان نارنگى عالمى دارد: نارنجى خوش عطر این میوه پاییزى سرشار 

از مواد مفید است.
 میوه هاى پاییزى رنگ هاى قوى ترى دارند و به همین دلیل هم از نظر تغذیه اى 
اهمیت خاصى پیدا مى کنند اما این میوه ها تنها خــواص خوردنى ندارند؛ مثال 

نارنگى براى موهاى شما هم بسیار مفید است.
این میوه خوش رنگ و بو سرشــار از ویتامین C اســت که به ساخت پروتئین 
کالژن کمک مى کند؛ این بافت همبند براى رشــد و ســالمت مو بسیار مهم 
اســت. ویتامین C به جذب آهن کمک مى کند که آن نیز براى داشتن موهایى 

سالم مفید است؛
نارنگى منبع خوبى از ویتامین B۱۲ اســت که ریزش مــو را کاهش مى دهد، 
رشد مو را تقویت مى کند و روند ســفیدى را به تاخیر مى اندازد. فریدا وستمن، 
متخصص تغذیــه به پیور وو گفت کــه نارنگى مى تواند ظاهر شــدن موهاى 

خاکسترى را کمى به تأخیر بیندازد.
ویتامین C به بدن کمک مى کند تا کالژن بیشــترى تولید کند و ویتامین A با 
افزایش تولید سبوم به بدن کمک مى کند تا هیدراته بماند. نارنگى منبعى غنى 

از این مواد است. 
روغن نارنگى هم به دلیل خاصیت ضدقارچى و ضدعفونى کنندگى، به درمان 

شوره، خشکى پوست سر و سایر عفونت هاى مو کمک مى کند.

چه چیزهایى بخوریم تا سفیدى موهایمان کم شود؟
در جهان، سه روش براى اســتفاده از نارنگى جهت داشتن موهایى سالم 

رایج است:
استفاده از آب نارنگى: یکى از روش هاى آســان براى استفاده از نارنگى 
خوردن آن اســت اما یــک روش موثرتر نیــز وجود دارد؛ کافى اســت 

آب یک عدد نارنگــى را به یک لیــوان ویتامین C جوشــان اضافه کرده 
و قبــل از شستشــو، موهاى خشــک خــود را بــا آن ماســاژ دهیــد، اگر 

یک قاشــق چــاى خــورى از روغــن مــورد عالقه خــود به ایــن ترکیب 

اضافــه کنیــد (مثــال روغــن نارگیل یــا بــادام) جــذب بهتــرى روى 
موهــا خواهــد داشــت. بعــد از 30 دقیقــه موهــا را بشــویید و حالــت 

دهید.
استفاده از دم کرده پوست نارنگى: چاى گیاهى نارنگى نیز براى داشتن موهایى 

سالم کاربرد دارد.
 چاى را با پوست خشــک نارنگى درســت کنید؛ نارنگى را پوست بگیرید، آن 
را در قطعات کوچک برش دهید و بگذارید براى چند روز خشــک شود. خالل 
پوســت نارنگى آماده نیز قابل خریدارى اســت. آن را دم کنید و روى موهاى 
خشــک یا مرطوب ماســاژ دهید، آبکشــى کنید و به صــورت معمول حالت

 دهید.
روغن نارنگى: 

این روغن بسیار ارزشمند اســت و به همین دلیل در بســیارى از محصوالت 
زیبایى به کار برده مى شــود. روغن نارنگى را همانطور که از هر روغن دیگرى 
اســتفاده مى کنید به کار ببرید و یا آن را با روغن هاى دیگر مخلوط و استفاده 

کنید. 
اگر شوره ســر، خارش، پوست سر خشــک یا عفونت دارید این روغن به دلیل 

خاصیت ضدقارچى و ضدعفونى کنندگى کمک زیادى به شما مى کند.

مصرف کردن سیب زمینى در هر حالتى به هیچ وجه مناسب نیست، 
گاهى اوقات سیب زمینى ها بویى مى دهند که مصرف آنها بیمارى و 

خطراتى را براى فرد به همراه خواهد داشت.
 فرقى ندارد که ســیب زمینى به صورت پخته، ســرخ شده یا تنورى 
باشد. در هر صورت ممکن اســت بویى در آن وجود داشته باشد که 
شما از آن آگاه نباشید که نشــان دهنده یک ماده خطرناك و کشنده 

است.
 به همین دلیل باید مراقب باشید که اگر سیب زمینى این بو را مى داد از 

آن استفاده نکنید، در غیر این صورت شما را بیمار مى کند.

اگر سیب زمینى بوى تلخى مى داد آن را نخورید
سیب زمینى ها جزو خانواده خوراکى هاى خوشمزه هستند که ممکن 
است داخل بعضى از آنها به طور طبیعى ســم سوالنین وجود داشته 

باشد. 
متخصصان بر این عقیده هســتند که شــما مى توانیــد مقدار کمى 
سوالنین را بدون این که واکنش زیادى داشــته باشد مصرف کنید 
اما اگر این سم به شکل نامناســب در بدن ذخیره شده باشد، آسیب 

ایجاد مى کند.
خوشــبختانه دو عالمت رایج براى وجود سم در سیب زمینى هست: 
این که سیب زمینى بوى تلخى بدهد یا پوست آن رگه هاى سبز داشته 
باشد. البته پوست ســبز به خودى خود مضر نیســت و نشان دهنده 
کلروفیل است اما گاهى اوقات نشان دهنده وجود سم سوالنین هم 

هست. سیب زمینى هاى خراب و فاسد گاز سوالنین تولید مى کنند که 
ممکن است فرد را بیمار کند.

سطح باالى سوالنین باعث آسیب به سالمت مى شود. مصرف سیب 
زمینى که این ماده ســمى در آن زیاد وجود داشــته باشد، در عرض

 24 ســاعت ممکن اســت فرد را وارد کما کند یا باعث مرگ شــود 
که این آزمایش روى افراد زیادى انجام شــده اســت و مشــاهده 
شــده که آن ها عالمت هایى مثل اســتفراغ، اســهال، درد شکم و 
در موارد شدیدتر افســردگى و مشکالت سیســتم عصبى مرکزى 

دارند.

دلیل تولید سم و بوى بد سیب زمینى
علت این تغییر، مشکالت نگهدارى از سیب زمینى است. مطالعات 

نشان مى دهد که مشکل زمانى ایجاد مى شود که سیب زمینى 
مدت زمان طوالنى در معرض نور باشد.

 نور فلورسانس یا نور طبیعى این مشــکالت را افزایش 
مى دهد. پس بهتر است آنها را داخل یک کیسه بگذارید و 
داخل کابینت نگه دارید تا در برابر نور زیاد نباشد و در کل 

آنها را در محل تاریک و خنک قرار دهید.
 اگر سیب زمینى شما رگه هاى سبزى داشت آنها را دور بریزید. 
البته برداشتن قســمت هاى سبز و پختن ســیب زمینى، شاید 

مقدارى از سموم آن را از بین ببرد اما راه خوبى براى جلوگیرى از 
بیمارى نیست.

خطر نگهدارى طوالنى مدت سیب زمینى
نگهدارى طوالنى مدت ســیب زمینى باعث آسیب خواهد شد. نگه 
داشتن ســیب زمینى در محیط تاریک کار درستى است اما اگر آن را 
خیلى طوالنى نگه دارید، خطرات زیادى براى سالمتى دارد و کیفیت 

آن افت مى کند و وضعیــت خوبى نخواهند 
داشت و ممکن اســت خراب شوند که 
در چنین حالتى باید بدون شک آنها را 

دور بیندازید.

 مطالعات جدید پژوهشگران نشان مى دهد خوردن دیروقت 
مواد غذایى ممکن است گرسنگى را افزایش داده، کالرى 
سوزانده شده را کاهش و باعث تغییرات مولکولى در بافت 

چربى شود که در مجموع خطر چاقى را بیشتر مى کند.
طى این مطالعات، محققان بیمارســتان زنان بریگهام در 
بوســتون، دریافتند که مصرف مواد مغذى، فعالیت بدنى، 
خواب و قرار گرفتــن در معرض نور را در میان شــرکت 

 کنندگان در مطالعه به شدت کنترل کردند.
آنها دریافتند: تغییر در ساعات غذا خوردن تفاوت 

قابل توجهى در سطح گرسنگى، نحوه 
کالرى ســوزى بدن و نحوه ذخیره 

چربى بدن، ایجاد مى کند.
طى این مطالعه فرانک شــیر 
 (Frank A. J. L. Scheer )
 Chronobiology مدیر برنامه

پزشــکى در بخــش خــواب 
روزى  شــبانه  اختــالالت  و 

بیمارســتان بریگهام به بررســى تاثیر 
ســاعت غذاخوردن بر چاقى پرداخته و گفت: ما 

مى خواستیم مکانیســم هایى را آزمایش کنیم که ممکن 
است توضیح دهد چرا دیر غذا خوردن خطر چاقى را افزایش 

مى دهد.
این مطالعات نشان داده است که دیر غذا خوردن با افزایش 
خطر چاقى، افزایش چربى بدن و کاهش موفقیت در کاهش 

وزن مرتبط است. ما مى خواستیم دلیل آن را بفهمیم.
باید توجه داشت در برخى کشورها از جمله ایاالت متحده، 
تقریباً 42 درصد از جمعیت بزرگسال چاق هستند، وضعیتى 
که ممکن است در شروع بیمارى  هاى مزمن از جمله دیابت 
و سرطان نقش داشته باشــد. چاقى در سطح جهانى یک 
بیمارى همه گیر است که بر اساس برآوردها 650 میلیون 

بزرگسال را تحت تاثیر قرار مى دهد.
این تیم تحقیقاتى 16 بیمار با شاخص توده بدنى در محدوده 

اضافه وزن یا چاق را مورد مطالعه قرار دادند. هر شــرکت  
کننده دو پروتکل آزمایشــگاهى را تکمیــل کرد: یکى با 
برنامه ریزى دقیــق وعده هاى غذایى اولیــه و دیگرى با 
آخرین وعده غذایى کــه حدوداً چهار ســاعت بعد در روز 

برنامه ریزى شده بود.
بر اساس طرح آزمایشى، از روز سوم در پروتکل دیر خورى، 
شرکت کنندگان سه وعده غذایى خود را که در ابتدا ساعت 
10 صبح، 1 ظهر و 9 و نیم شب بود به تاخیر انداخته و چهار 

ساعت جا به جا کردند.
این افراد طى چند هفته قبل از شــروع هر 
یک از پروتکل ها، برنامه هاى خواب 
و بیدارى ثابتى داشتند و در سه روز 
پایانى قبل از ورود به آزمایشگاه، 
رژیم هاى غذایــى و برنامه هاى 
غذایى یکســان را در خانه دنبال 

مى کردند.
آنها در طول مطالعه بــه طور مرتب 
گرسنگى و اشــتهاى خود را ثبت کرده و 
نمونه هاى خون مکرر در طول روز از آنها گرفته شده 

و دماى بدن و انرژى مصرفى شان اندازه  گیرى شد.
براى انــدازه  گیرى اینکــه چگونه زمان غــذا خوردن بر 
مســیرهاى مولکولى مرتبط با نحوه ذخیــره چربى بدن 
تأثیر مى گذارد، محققان نمونه بــردارى از بافت چربى را از 
زیرمجموعه اى از شــرکت  کنندگان در طى آزمایش هاى 
فوق و با در نظر داشــتن پروتکل هاى غذا خوردن اولیه و 

دیرهنگام جمع  آورى کردند.
آنها دریافتند: دیر غــذا خوردن به طور قابــل توجهى بر 
گرسنگى و هورمون هاى تنظیم کننده اشتها یعنى لپتین و 
گرلین تأثیر مى گذارد. در افرادى که دیر وقت غذا مى خورند، 
سطوح لپتین که به بدن سیگنال مى دهد سیر شده است، به 
مدت 24 ساعت کاهش یافت.از سوى دیگر وقتى شرکت 
 کنندگان دیرتر غذا خوردند، کالرى ها را نیز با سرعت کمترى 

سوزاندند که این امر باعث رشد چربى مى شود.

هرگز دیروقت غذا نخورید

وقتى خوردن انگور شما را چاق مى کند
مصرف این میوه بعد از غذا چاق کننده اســت و به ایــن دلیل که یکى از 
مولدهاى خــون در بدن اســت، در دوران نقاهت به بهبــود بیمار کمک 

مى کند.
انگور یک میوه و حتى غذاى محبوب نه تنها در کشــور ما، بلکه در جهان 
است. بیش از 16 نوع انگور در جهان وجود دارد که یک نوع ژاپنى آن یکى 
از میوه هاى لوکس دنیا به شمار مى رود؛ با این حال دلیل انتخاب بین انگور 
طالیى و یاقوتى که بیشتر از سایر انواع آن رایج است، بیشتر به خاطر رنگ 

آنها و دکور سبد میوه روى میز پذیرایى است.
ایــن دانه هاى پــرآب و شــیرین، گــرم و تر هســتند اما گرمــاى آنها 
نزدیک به اعتدال اســت و اذیت کننده نیســت و رطوبــت خوبى به بدن 

مى رسانند.
به گفته خانم دکتر الهام اخترى، متخصص طب ســنتى و استاد دانشگاه، 
«اگر در غم و اضطراب باشــیم، انگور به آرامى خونى پاك و صاف تولید 

مى کند و آرام بخش است.»
خوردن انگور به عنوان غذا، که همراه با نان مرسوم است، به پاکسازى بدن 
کمک مى کند حتى از اثرات منفى آلودگى هوا هم مى کاهد و انتخاب خوبى 
براى عصرانه و شام است؛ با این حال مصرف این میوه بعد از غذا چاق کننده 
است و به این دلیل که یکى از مولدهاى خون در بدن است، در دوران نقاهت 

به بهبود بیمار کمک مى کند.
منیزیم، پتاســیم، کلسیم، فســفر، ویتامین هاى ســى، آ، بى همراه فیبر 
فراوان این دانه ها را به شــکل یک قــرص مولتى ویتامیــن درآورده و 
مصرف آن را در مبتالیان به فشار خون، چربى خون و بیماران قلبى مفید

 کرده است.
در ایران دو نوع انگور طالیى و یاقوتى رواج زیادى دارند؛ دکتر اخترى در 
توضیح فواید هر یک از این دو نوع انگور گفت: «در منابع طب سنتى ایرانى 

انگور بى دانه، جزو بهترین انواع انگور بیان شده؛ خون ساز، مقوى امیال و 
داراى ریزمغذى هاى فراوانى است. انگور بى دانه ملین خوبى است و در طب 

ایرانى توصیه شده روى آن آب نوشیده نشود.»
دانه هاى پر آب انگور هرچه پررنگ تر باشند، 

آنتى اکســیدان هاى بیشترى را به 
همراه دارنــد و در جلوگیرى 

از بیمارى هاى ســخت 
کارســازترند، تا آنجا 

که به عنــوان یک 
ضدسرطان  میوه 

شناخته شده اند.
دکتــر اختــرى 
توضیــح داد که 
ایــن دانه هــاى 
و  آب  خــوش 

رنــگ، سرشــار از 
مــاده اى ارزشــمند 
بــه نــام رزورتــرول 

هستند که براى 

بیمارى هاى زنــان مانند اندومتریوز، آدنومیــوز، دردهاى قاعدگى و 
.... مفیدند.

این مکمل ارزشمند و ضد التهاب درد را تسکین مى دهد و رشد کیست 
را نیز ُکند مى کند! انواع ویتامین د، آنتى اکسیدان، فیبر گیاهى 
و قند طبیعى به یک لیوان انگــور، حدود 105 کالرى و 

خواص پرشمارى داده است.

یک متخصص چشم پزشکى، در خصوص شستن 
چشم ها با چاى، نکاتى را متذکر شد.

 مهدى خداپرست زواره، در واکنش به شستشوى 
چشم ها با چاى، گفت: ترکیبات بهترى نسبت به 
چاى وجود دارد که مى توان از آنها براى شستشوى 

چشم استفاده کرد.
وى با عنوان این مطلب که چاى براى نوشــیدن 
است، افزود: متأسفانه شاهد هستیم که برخى افراد 

چنین توصیه هایى مى کنند.
رئیس بیمارســتان فوق تخصصى چشم پزشکى 
فارابى، به روغن درخت چاى اشاره کرد و گفت: این 
روغن در شامپوها اســتفاده مى شود که از سوزش 
چشــم ها جلوگیرى کند و قضیه آن با چاى فرق 

مى کند.

آیا شستن چشم ها
 با چاى مفید است؟

نارنگى  را نخورید؛ به موهایتان بمالید!

رئیس گروه تغذیه و امور دارویى معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى در ارتباط با 
دالیل کم اشتهایى افراد ســالمند، توضیحاتى ارائه 
داد. توصیه هاى تغذیه اى براى سالمندان را در ادامه 

مطلب بخوانید.
 فرشــته فزونى، رئیس گروه تغذیــه و امور دارویى 
معاونت بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى با اشاره به کاهش حس چشایى در سالمندان 
گفت: با افزایش سن، حس چشایى کاهش مى یابد 
که باعث مى شــود، لذت غذا خوردن کم شود و این 
احساس بى مزه بودن غذاها ســبب تمایل بیشتر به 

مصرف شیرینى و شورى مى شود.
به گفته وى، تهــوع، کاهش اشــتها و تغییر طعم 
غذاها که از عوارض جانبى داروها به ویژه داروهاى 
مسهل و ُمدر است نیز ممکن اســت منجر به عدم 
تمایل به غذا خوردن و حذف وعده غذایى اصلى در 

سالمندان شود.
فزونى مشــکالت دندانى، ناتوانى هــاى حرکتى، 
تحلیل عضالنــى، کم تحرکــى و محدودیت هاى 
مالى را از دیگر عوامــل دریافت ناکافى مواد غذایى 

برشمرد.
رئیس گروه تغذیه و امور دارویى معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، افسردگى در 
ســالمندى را به عنوان یکى از دالیل کاهش اشتها 
در سالمندان برشمرد و همراهى فرزندان و نزدیکان 
با ســالمندان را در رفع این مشــکل کمک کننده 

عنوان کرد.
وى آلزایمر و دمانس را نیز از جمله مواردى برشمرد 
که باعث فراموشى در تهیه و خوردن غذا شده و یکى 

از علل سوءتغذیه در سالمندان محسوب مى شود.
فزونى با توجه به اینکه در ســالمندان نیاز به انرژى 
کاهش مى یابد، خاطرنشان کرد: پروتئین مورد نیاز 
بدن ســالمندان باید از منابع با کیفیت باال (از لحاظ 
پروتئین) مانند گوشت هاى کم چرب، مرغ، ماهى، 
سفیده تخم مرغ، فرآورده هاى لبنى بدون چربى یا 
کم چرب تامین شــود. غالت و حبوبات نیز از منابع 
گیاهى پروتئین هستند که اگر با هم مصرف شوند، 

اسیدهاى آمینه ضرورى بدن را تامین مى کنند.
رئیس گروه تغذیه و امور دارویى معاونت بهداشتى 
با اشاره به کاهش جذب برخى ویتامین ها در دوران 
سالمندى افزود: جذب ویتامین D و کلسیم با افزایش 
ســن کاهش مى یابد. بنابراین نیاز بدن به مصرف 
 D منابع غنى کلسیم (مانند شیر و لبنیات) و ویتامین
افزایش مى یابد و توصیه مى شود، سالمندان مکمل 

ویتامین D و کلسیم مصرف کنند.
وى خاطرنشان کرد: در این ســنین جذب ویتامین 
B۱۲ در بدن نیز کاهش مى یابــد، بنابراین مصرف 
مقدار مناسبى از گوشــت قرمز، ماهى، شیر و تخم 

مرغ، طبق هرم گروه هاى غذایى توصیه مى شود.
فزونى بــا توصیه به مصرف غذاهــاى حاوى روى 
توسط سالمندان، گوشت، شیر، حبوبات و گندم را به 

عنوان منابع غذایى غنى روى معرفى کرد.
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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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى نصف جهان  و 
اقتصاد آینده چاپ اصفهان آگهى مى شــود 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 ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى 
فرزند شهریار ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 ســالک فرزند مهدى 
سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 مــورخ 1401/06/12 وقــف به شناســه ملى 
14000680956  ششدانگ قسمتى از یک باب مسجد معروف به مسجد 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 مــورخ 1401/06/12 وقــف به شناســه ملى 
140006809234   ششدانگ یک باب ساختمان محل آشــپزخانه مسجد و حسینیه 
حضرت على (ع)  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا مجزى شــده از پالك 

3212  فرعى به مساحت 253,42 متر مربع
5-راى 140160302008002977 مــورخ 1401/06/12 وقــف به شناســه 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 حسن  
سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 الواســطه از طرف ورثه مرحومین على آقاخانى فرزند عباس و طاهره نباتى 

فرزند قاسم 
7-راى 140160302008003039 مــورخ 1401/06/14 حمید  خادم  فرزند محمد 
على 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 شــده از پالك 5237  فرعى به مساحت 180,77 متر مربع  
انتقال عادى مع الواســطه 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 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 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  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 ســید نورمحمد موسوى 
فرزند سید خلیل ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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   ششــدانگ یک باب خانه 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 988 فرعى به مساحت 138,41 متر مربع
13-راى 140160302008003026 مــورخ 1401/06/14 ملیــکا رهبــرى فرزند 
مصطفى ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام انى اچه  72 حبه 
قهرمانى ارى فرزند شهریار ششــدانگ 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 شــده 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 مساحت 56,10 متر مربع انتقال عادى مجزى 

شده از پالك 1562  فرعى به مساحت 226,78متر مربع
17-راى 140160302008003015 مورخ 1401/06/14 شــهین خیر فرزند رسول  
ششــدانگ یک باب خانهانى 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 

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 سالک شهرضا  فرزند 
محمود 2 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 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 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 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 شــده از پالك 13400 فرعى که قبال 754 باقیمانده 

بوده  به مساحت 81,10 متر 
24-راى 140160302008003021 مــورخ 1401/06/14 نصرالــه مصدق فرزند 
مصطفى ششدانگ یک باب مغازه مجزى شــده 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 پور فرزند 
رحمت اله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه  مجزى شــده ازپالك 14599  فرعى به 

مساحت 80,58 متر مربع 
26-راى 140160302008002988 مــورخ 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 ســامع  فرزند 
جواد 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 شــده از پالك 840که به پالك 15951 فرعى تبدیل شده 

است   به مساحت 163,58 متر مربع 
28-راى 140160302008003037 مورخ 1401/06/14 عبدالرســول سامع فرزند 
جواد 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 شــده 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  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شــهریار ششدانگ 
یک باب خانه مجزى شــده ار پالك 18 فرعى به مســاحت 56,10 متــر مربع انتقال 
عادى مجزى شده از پالك 16692 فرعى که قبال 761و 762 فرعى بوده  به مساحت 

207,24 متر مربع
30-راى 140160302008002761 مــورخ 1401/06/05 طاهره ســلطانى فرزند 
خداخواست  ششدانگ قســمتى از یک باب مغازه انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده ار پالك 18 فرعى به مساحت 56,10 
متر مربع انتقال عادى مجزى شــده 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 بــه شناســه ملــى 
14007355236  ششدانگ قسمتى از یک باب مســجد 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 مــورخ 1401/06/14  اعظم الســادات اهلى  
فرزند سید حسین  35 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه 
قهرمانى ارى فرزند شهریار ششــدانگ 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 شــده از پالك 494  فرعى به مساحت 353,97 

متر مربع
34-راى 140160302008002975 مــورخ 1401/06/12 بــا شناســه ملــى 
14000884306 ششدانگ قسمتى از یک باب مســجد به نام مسجدالرسول مجزى 
شده از پالك 1036 فرعى که به انضمام قسمتى از پالك 1035 جمعا تشکیل یک باب 
مسجد مى دهد به تصدى اداره اوقاف و امورخیریه شــهرضا به مساحت 288,94 متر 

مربع انتقال عادى از طرف حیدر على شهبازى  
35-راى 140160302008002654 مــورخ 1401/05/30 زهــرا کاویانپور فرزند 
سلیمان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 مــورخ 1401/06/07 اشــرف کاویانپور فرزند 
سلیمان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 مــورخ 1401/06/14 محمود شــجاعى فرزند 
حسین ششــدانگ یک باب خانه قدیمى انى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند شهریار 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 مــورخ 1401/05/26محمد پراکنده فرزند على 
اکبرششــدانگ 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 2703 فرعى به مساحت 52,15 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

39-راى 140160302008002526 مــورخ 1401/05/26 مژگان حمیدى بابوکانى  
فرزند مرتضى      34 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده 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 مــورخ 1401/06/12 بــا شناســه ملــى 
14000689234  نسبت به 53,65 سهم مشاع از 125,65 ششدانگ یک باب مسجد 
معروف به شــهداى کربال  به تصدى اداره اوقاف و امور خیریه شــهرضا  مجزى شده 
از پالك 1903  فرعى به مســاحت 125,65 متر مربع انتقال عادى از طرف حسینعلى 

رئیسى شهرضائى
42-راى 140060302008004851 مــورخ 1401/08/23 اســحق 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 شــده 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 شده ار پالك 18 فرعى به مساحت 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 مــورخ 1401/06/14 نرگس اطرشــى  فرزند 
منصور  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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  ششــدانگ یک باب خانهانى اچه  72 حبه قهرمانى ارى فرزند 
شهریار ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده 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 مجتبى فرهادى فرزند 
محمد رضا ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شــده 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 محســن احمدى قراچه 
فرزند امیر فرج ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 386 فرعى به مساحت 

161,78 متر 
50-راى 140160302008002974 مــورخ 1401/06/12 بــا شناســه ملــى 
14000635506 ششدانگ یک باب مسجد ساالر شهیدان 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 افشارى 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 مورخ 1401/06/14 عهدیه یاحقى فرزند محمد 
حسن 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 بمساحت 120,50متر 
مربع که در آگهى قبلى نام خانوادگى اشــتباه آگهى شده بود و اکنون تجدید آگهى مى 

شود 
2-راى شماره 140160302008003275-مورخ 1401/07/06 پیمان  همتى  فرزند 
نجفعلى شــش دانگ یک باب خانه   مجزى شــده 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 مــورخ 1401/06/14 الهام اســکندرى فرزند 
عباسقلى ششــدانگ یک باب مغازه  مجزى شده از پالك 507 به مساحت 80,89 متر 
مربع با قدر الحصه از گاراژ مشاعى به مســاحت شش دانگ 5863,70 متر مربع که در 
آگهى قبلى مساحت ملک اشتباه آگهى شــده بود اکنون تجدید آگهى مى شود. تاریخ 
انتشار نوبت اول : 1401/07/11 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/07/26 – م الف: 

1387751 - مرتضى قدیرى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/7/143

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 
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 2953 مورخ 1401/04/26 خانم مهرى قنبرى کروندى قهریزجانى فرزند 
على ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 178/53 مترمربع قســمتى 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: 1387045 -حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/145 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 
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 3690  مــورخ 1401/05/30 خانــم مریــم معینــى فرزنــد عبدالــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 110/90 مترمربــع قســمتى از پــالك 
شــماره 1789 اصلــى واقــع در قطعه 10 بخــش 11 حــوزه ثبت ملــک اصفهان 
متقاضى مالک رســمى مشــاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/07/11 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم:1401/07/26 – م الــف: 1386137 - حجت الــه 
کاظــم زاده اردســتانى - سرپرســت واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى/7/138 

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

شــماره: 140160302016000670 – تاریــخ: 1401/07/21 - برابر راى شــماره 
140160302016000426 هیــات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم اشــرف امینى تیرانى فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 101 صادره از تیران در تمامت چهاردانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک 
مزروعى و مشــجر پالك ثبتى 2654 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان 
خریدارى از مالکین رسمى آقایان محمدحسین و ابوالقاسم واعظ محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مرتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/26 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 1393689- رئیس ثبت اســناد و امالك 

تیران – سید منصور موسوى/7/193

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003410 - مورخ: 1401/05/11- برابر راى شماره 3410 
مورخ 1401/05/11 به شماره کالسه 1974 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا خانیان سدهى 
به شناســنامه شــماره 1130033759 کدملى 1130033759 صادره فرزند على در 
ششدانگ یکباب منزل مسکونى قدیمى به مســاحت 125,13 مترمربع پالك شماره 
1530 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
سند 40991 مورخ 1400/7/28 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 
1393434 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمد 

حسن مصطفوى/7/195

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005213 مورخ: 1401/07/20- برابر راى شماره 5213 
مورخ 1401/07/20 به شــماره کالســه 1833 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا محمدى 
آدریانى به شناســنامه شــماره 723 کدملى 1142441393 صادره خمینى شهر فرزند 
محمدرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 213,37 مترمربع پالك شــماره 
528,1 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
به موجب ســند 52184 مورخ 63/11/03 دفتر 63 و وکالتنامه 2128 مورخ 89/3/9 
دفتر 35 و قولنامه هاى مع الواســطه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 
1393643 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمد

 حسن مصطفوى/7/197

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005214 - مورخ: 1401/07/20- برابر راى شماره 5214 
مورخ 1401/07/20 به شماره کالســه 0043 مالکیت آقاى/ خانم هادى صیفورى به 
شناســنامه شــماره 310 کدملى 5558748389 صادره فرزند خونعلى در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ســاخت به مســاحت 180 مترمربع پالك شمارهـ  فرعى از 
156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 
112080 مــورخ 82/02/06 دفتر 63 و قــرارداد واگــذارى 25,4,1484 و وکالتنامه 
42215 مورخ 1398/6/6 دفترخانه 301 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ انتشــار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 
1393660 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمد 

حسن مصطفوى7/199

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 140160302006005014 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/20- برابر 
راى شــماره 5016 مورخ 1401/07/16 به شماره کالســه 0978 آقاى/ خانم مریم 
دهقانى خوزانى به شناسنامه شــماره 1130147665 کدملى 1130147665 صادره 
فرزند محمدعلى در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
166,44 مترمربع پالك شــماره 114 فرعى از 82 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب اسناد شماره 46714 _ 1398/12/5 دفتر 35 و 
46715 _ 1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5015 مورخ 1401/07/16 به شماره کالســه 0977 آقاى/ خانم 
احمدرضا انتظارى خوزانى به شناسنامه شــماره 1100 کدملى 1141179652 صادره 
فرزند ولى اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 166,44 
مترمربع پالك شــماره 114 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب اسناد شــماره 46714 _1398/12/5 دفتر 35 و 46715 
_1398/12/5 دفتر 35 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/26- تاریخ 
انتشار نوبت دوم:1401/08/11- م الف: 1393762 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر - سید محمد حسن مصطفوى/7/201

فقدان مدارك
سند کارخانه ، برگ ســبز و کارت یک دســتگاه موتور سیکلت دلتا  
125CCمدل 1394 بنزینى به شماره موتور 022678 و شماره تنه 
9427316 به شماره پالك 69254/ 629 ایران متعلق به زهرا رحیمى 
به شماره ملى 4668768782 فرزند فریدون مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
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در این هفته از رقابت هاى لیــگ برتر انگلیس، لیورپول و 
منچسترسیتى در ورزشــگاه آنفیلد به مصاف هم رفتند و 
در نهایت این بازى را لیورپول با نتیجه یک بر صفر  با تک 
گل محمد صالح به سود خود به پایان برد و موفق شد هر 
سه امتیاز بازى را به دست بیاورد.. مهاجم مصرى لیورپول 
با گلى که به ثمر رســاند، به آمــار 121 گل در لیگ برتر 
انگلیس رسید. او اکنون دومین گلزن برتر تاریخ لیورپول در

 رقابت هاى لیگ برتر انگلیس اســت و فقط روبى فولر را 
با 128 گل باالتر از خود مــى بینید. اگر صالح 7 گل دیگر 
به ثمر برســاند، تبدیل به بهترین گلزن تاریخ لیورپول در 
رقابت هاى لیگ برتر انگلیس مى شود و بدین ترتیب تاریخ 

سازى مى کند.

صالح در آستانه خلق 
رکوردى تاریخى

02

در چارچوب هفته سیزدهم لیگ کرواسى، دیناموزاگرب به 
مصاف وارتکس وارازدین رفت و به برترى 3 بر یک رسید. 
در این بازى صادق محرمى در ترکیب اصلى دینامو حضور 
نداشت ولى پس از اینکه تیمش یک بر صفر عقب افتاد از 
ابتداى نیمه دوم وارد زمین شد. وارتکس در دقیقه 9 گل اول 
مسابقه را به ثمر رساند ولى در دقیقه 32 با دریافت کارت زرد 
دوم «هررا» 10 نفره شد تا کار براى میزبان راحت تر شود. 
در دقایق 70 ، 78 و 94 دیناموزاگرب به گل رسید تا در یک 
دیدار سخت، پیروزى براى خود رقم زند. دینامو با این برد 
32 امتیازى شد و به صدر چسبید تا فاصله با تیم دوم جدول 

به 6 امتیاز افزایش پیدا کند.

پیروزى دینامو
 در حضور محرمى

03

بر اساس اعالم سازمان لیگ دیدار سوپر جام بین تیم هاى 
استقالل، قهرمان لیگ برتر و نساجى، قهرمان جام حذفى 
روز 11 آبان برگزار مى شود. سازمان لیگ هنوز استادیوم 
محل برگزارى این مسابقه را اعالم نکرده است که به نظر 
مى رسد اســتادیوم امام رضاى مشهد باشد. این دیدار هم 
بدون حضور تماشاگر برگزار مى شود و کال قرار است بعد 
از جام جهانى در خصوص بازگشت تماشاگر به استادیوم ها 
تصمیم گیرى شود. بر اساس تعهد فدراسیون فوتبال به فیفا 
بازى هاى لیگ برتر باید با حضور بانوان برگزار شــود که 
استارت این موضوع در بازى هاى استقالل و پرسپولیس 
در اســتادیوم آزادى خورده بود و قرار بود به شهرستان ها 
هم تعمیم داده شــود. در بازگشــت دوباره تماشاگران به
 استادیوم ها باید براى حضور بانوان هم برنامه ریزى شود.

سوپر جام بدون تماشاگر

04

در حالى که به ماه آغاز جام جهانى در قطر نزدیک مى شویم، 
سران این کشور هم در تکاپو هستند تا هر چه بیشتر خود 
را آماده جام جهانــى کنند. در همین زمینــه قطر کمیته 
نظارت بر زیباسازى معابر راه انداخته بود و حاال تصاویرى 
از ســتاره هاى تیم هاى ملى مختلف در ســطح شــهر و 
روى برج هاى دوحه دیده مى شــود . روى یکى از آسمان 
خراش هاى قطر، بنر علیرضا جهانبخش، شــماره هفت و 
یکى از کاپیتان هاى ایران نصب شده که تصویر شادى و 
فریاد او به نمایش گذاشته شده است. در برج کنارى تصویر 
آندره اونانا دروازه بان تیم ملى کامرون و اینتر دیده مى شود 

و بنر نیمار، ستاره برزیل بر برجى دیگر نقش بسته است.

فریاد جهانبخش روى 
آسمانخراش قطرى

با دعــوت دروازه بان تراکتور بــه اردوى تیم ملى 
فوتبال شمار دروازه بانان مدعى حضور در لیست 
نهایى افزایــش یافت و این زنــگ خطرى براى

 دروازه بان هاى سپاهان و استقالل مى باشد.
کارلوس کى روش در آخرین دعوت از ملى پوشان 
داخلى نام محمد رضا اخبــارى دروازه بان تراکتور 
را به دلیل درخشش در بازى هاى اخیر این تیم در 
فهرست قرار داد و این در حالى است که پیش از این 
علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند و سید حسین حسینى 

در این فهرست قرار داشتند.
با حضور اخبارى در رقابت با 3 دروازه بان داخلى و 
امیر عابد زاده سنگربان تیم ملى به یک معما تبدیل 
خواهد شــد و احتماال از بین 4 دروازه بان داخلى 

و یک لژیونر فقط 3 دروازه بــان مى توانند در جام 
جهانى قطر حضور داشته باشند.

با پیشینه اى که على رضا بیرانوند دارد و درخشش 
در جام جهانى 2018؛ او به احتمال فراوان یکى از 
دروازه بانان ایران در جام جهانى 2022 است و امیر 
عابد زاده هم به واسطه آمادگى باال و بازى در اسپانیا 
دومین گزینه محتمل محسوب مى شود، اما از بین 
حسینى، نیازمند و اخبارى فقط یک نفر مى تواند به 
این فهرست اضافه شود و این کار را براى هر 3 نفر 

سخت خواهد کرد.
شاید اخبارى بتواند با شــرایط موجود مسافر جام 
جهانى باشد هر چند که ســید حسین حسینى در 
بازى با سنگال توانایى فردى خود را به اثبات رساند.

سرمربى فوالد در نهایت قبول نکرد تا به عنوان دستیار 
روى نیمکت تیم ملى ایران بنشیند.

یکى از پرونده هــاى کش دار فوتبال ایــران  مربوط 
مى شد به پیشنهاد فدراســیون فوتبال به جواد نکونام 
براى حضور در تیم ملى و پذیرفتن دستیارى کارلوس 
کى روش. نکونام که همیشــه جزو تحسین کنندگان 
مربى پرتغالى بوده، با پذیرفتن این پیشنهاد مى توانست 

در جام جهانى به عنوان دستیار او حضور داشته باشد و 
شاید هم بعد از آن در جام ملت هاى آسیا سرمربى تیم 
ملى لقب بگیرد. این پرونده تا مدت ها باز بود و کى روش 
هم صراحتا اعالم کرد اگر حضور جواد منتفى شود، او 

دستیار ایرانى دیگرى نمى خواهد.
نهایتا هم نکونام نتیجه گرفــت که با فوالد به کارش 
ادامه بدهد. او گفت مدیون این تیم است و نمى تواند 

آن را رها کند، اما شاید هم کسرشأن خودش دانسته 
بعد از چند سال سرمربیگرى، یک مرحله عقب برگردد. 
همه این اتفاقات در حالى رخ داد که فوالد فصل جدید 
را خیلى خوب شروع نکرده اســت. این تیم از 8بازى 
تنها 2پیروزى به دســت آورده که اصال راضى کننده 
نیست. کیفیت مسابقات فوالد هم زیاد چنگى به دل 
نمى زند. همزمان به نظر مى رسد بین نکونام و حمیدرضا 

گرشاسبى، مدیرعامل باشــگاه هم اصطکاك هایى 
به وجود آمده است. چندى قبل نکو به انتقاد از کمبود 
برخى امکانات پرداخت و حاال گرشاسبى گفته: «فوالد 
باید صدرنشین لیگ برتر باشد. نه من از عملکرد تیم 
راضى هستم، نه نکونام.» شــاید اگر اوضاع به همین 
منوال پیش برود، نکونام بابت نپذیرفتن پیشنهاد حضور 

در تیم ملى پشیمان شود.

نکونام به جام جهانى نرسید

زنگ خطر براى گلرهاى سپاهان و استقالل

کاپیتان تیم ملى ایران با یک ارســال زمینه ســاز 
برترى لحظه آخرى تیمش مقابل آترومیتوس شد.

در یکى از بازى هاى هفته هشتم سوپر لیگ یونان، 
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که براى ســومین مسابقه 
متوالى میــالد محمدى را به عنــوان مدافع چپ 
در ترکیب داشــت و احســان حاج صفى را روى 
نیمکت مى دید، در استادیوم آگیا سوفیا به مصاف 

آترومیتوس رده هفتمى رفت.
آ. ا. ك آتن که طى ســه هفته گذشته سوپر 

لیگ یونان بــه برترى رســیده بود، در 
آستانه تساوى بدون گل خانگى مقابل 
آترومیتوس قرار داشــت و حمالت این 
تیم از دست مى رفت تا اینکه یک ارسال 

از کاپیتان تیم ملى ایــران براى این تیم 
منجر به کسب سه امتیاز براى 

آتنى ها شد.
احســان حاج صفى 

کــه از دقیقه 81 
به عنوان آخرین 
تعویضى آ. ا. ك 
آتن وارد زمین 
شــده بود، در 
دقیقه  دومین 
وقت هاى تلف 

شــده بــا یک 
ارســال خطرناك 

از کرنر سمت چپ زمین 
موقعیت سازى کرد که توپ 

در یک رفت و برگشــت مجددا به محوطه جریمه 
آترومیتوس بازگشت و منجر به اعالم پنالتى براى 

آ. ا. ك شد.
پنالتى به دست آمده براى آ. ا. ك آتن را نورالدین 
امرابط تبدیل به گل کرد تا این تیم به پیروزى یک 
بر صفر مقابل آترومیتوس در حضور تماشــاگران 
خودى برسد، 18 امتیازى شود و به رده دوم جدول 

سوپر لیگ یونان صعود کند.
احسان حاج صفى که پس از پنج هفته 
حضور ثابت در ترکیــب آ. ا. ك آتن 
در دو دیدار اخیرشــان فرصت بازى 
به دست نیاورده بود، در زمان کوتاه 
مدت ورودش به زمین، نتیجه بخش 
ظاهر شد و توانســت با یک ارسال، به 
کســب ســه امتیاز تیمش 
آترومیتوس  مقابــل 

کمک کند.
میالد محمدى، 
دیگــر بازیکن 
 . ایرانــى آ. ا
ك آتن مثل 
هفته گذشته 
دقیقــه   90
ترکیــب  در 
تیمــش مقابل 
آترومیتوس حضور 
داشــت و هفتمین بازى 

فصل خود را انجام داد.
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مهمترین نگرانى درباره تیم ملى ایــران در این روزها 
مصدومیت ســردار آزمون اســت. موضوعى که باعث 
شده گمانه زنى هایى در مورد اینکه او به رقابت هاى جام 
جهانى مى رسد یا کارلوس کى روش فرد دیگرى را به 
عنوان جانشین این مهاجم ارزشمند خود به قطر خواهد 

برد، مطرح شود. 
حاال خوش بینى ها درباره رسیدن آزمون به جام جهانى 
افزایش یافته و حتى شنیده شده اولین مسافر تیم ملى به 
قطر همین ستاره مصدوم خواهد بود. سردار قرار است با 
لورکوزن راهى این کشور شود و در کمپ پزشکى مجهز 
میزبان جام جهانى به ریکاورى بپردازد. طبق این برنامه 
مصدومیت او درست در شروِع حساس ترین تورنمنت 
جهانى فوتبال برطرف خواهد شد و به احتمال زیاد این 
بازیکن در نخستین بازى تیم ملى ایران در برابر انگلیس 

به میدان مى رود.
اســتفاده کردن از آزمون در این رقابت ســخت پس از 
مدتها دست به گریبان بودن این بازیکن با مصدومیت و 
بدون انجام حتى یک بازى در این مدت ریسک بزرگى 
خواهد بود؛ اما ریسک بزرگ تر، کنار گذاشتن چنین مهره 
اى و استارت جام جهانى با استفاده از نیروهاى جایگزینى 

خواهد بود که تجربه حضور در چنین میدان بزرگى را در 
کارنامه خود ندارند و اینطور که از شــواهد امر پیداست 
ســرمربى پرتغالى تیم ملى ایران حاضر نیست عواقب 

چنین خطرى را به جان بخرد. 
آزمون یکى از کلیدى ترین مهــره هاى تهاجمى تیم 
ملى در ادوار گذشــته بوده و زوج او و طارمى خط حمله 
ایران را به یکى از خطرناك ترین خطوط حمله آســیا 
تبدیل کرده بود. طبیعتاً حضور نداشــتن آزمون در قطر 
مى توانــد چالش هاى جدى اى را بــراى کارلوس کى 
روش به وجود بیاورد. او یا باید به طارمى به عنوان مهره 
ثابت تیم ملى در نوك حمله و بهره گیرى از مهاجمانى  

همچون جهانبخش، قلــى زاده و انصارى فرد کنار 
او اتکا کند یا اینکه از بیــن بازیکنانى که در بازى 
هاى اخیر باشــگاهى خود ثابت کرده اند لیاقت 
پوشــیدن پیراهن تیم ملى را دارند فردى را به 

عنوان جانشین سردار آزمون به قطر ببرد. 
على علیپور، امیرحســین حســین زاده و 
محمد محبى جدى تریــن گزینه هاى 
جانشینى در غیاب احتمالِى آزمون بودند 

که حاال با مطرح شــدن بحــث بهبود این 
ستاره ملى پوش تا پیش از رقابت هاى جام جهانى دیگر 

شانس حضور در این 
مسابقات را نخواهند 

داشت.
اما کــى روش اهل 
ریســک نیست. او 
شاگرد قدیمى خود را 
به ستاره این روزهاى 
ژیل ویسنته و همچنین 
پدیده جوان آبى ها در 
فصل گذشته که به 

تازگى در ژوپیرلیگ بلژیک هم پایش به گلزنى باز شده و 
یا حتى محمد محبى، مهاجم تأثیرگذار استقالِل ساپینتو 
که اخیراً از او براى حضور در اردوى آماده سازى تیم ملى 
دعوت کرده بــود، ترجیح مى دهــد. برایش فرقى هم 
نمى کند که سردار آزمون در شرایط مسابقه بوده باشد یا 
اینکه به تازگى از بند مصدومیت رهایى یافته و قرار است 
در بازى با انگلیس براى اولین بار پا به توپ شود. او حاضر 
به آزمون و خطا نیست و گزینه اول و آخرش همان سردار 
آزمون اســت. همانطور که براى حفاظت از چهارچوب 

دروازه تیمش فقط به علیرضا بیرانوند اعتماد دارد.    

بیرانوند نیز همچون ســردار این روزها دچار آســیب 
دیدگى اســت اما ســرمربى پرتغالى تیم ملى درمورد 
گلر ششــدانگ خود هم حاضر نیســت خطر کند. با 
وجود اینکه 4 ســنگربان دیگر به غیــر از او انتخاب 
کرده که همگى از نیازمند تا گجِت تراکتور با عملکرد 
درخشــان خود در رقابت هاى باشــگاهى نشان داده 
اند دروازه بــان هاى مطمئنى هســتند اما کیســت 
که نداند پیراهن شــماره یــک تیم ملــى در قطر از 
همین االن به نام على بیرو ُمهر و موم شــده اســت 

حتى با وجود مصدومیت.

مرضیه غفاریان
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مدیر مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان از برگزارى نشست 
تخصصى «کاوش هــاى باستان شناســى در محور میانى 

چهارباغ» خبر داد.
محمد عیدى اظهار کرد: خیابان چهارباغ عباســى یکى از 
محورهاى اصلى شهرسازى دوره صفوى در اصفهان است که 
پس از انتخاب این شهر به عنوان پایتخت توسط شاه عباس 
اول به مرحله اجرا گذاشته شــد. این خیابان طى دوره هاى 
قاجار و پهلوى دســتخوش تغییرات زیادى شده تا به شکل 

فعلى خود درآمده است.
وى افزود: با توجه به اینکه ســازمان نوســازى و بهسازى 
اصفهان در ســال 1398 به دنبال کف سازى در این خیابان 
بود، طرح اجرایى مربوطه در شــوراى فنــى وزارت میراث 
فرهنگى کشــور مطرح شــد و به انجام گمانه زنى و کاوش 
باستان شناسى براى شــناخت وضعیت الیه هاى زیرین و 

دوره هاى مربوطه که طى چند سال گذشته در زیر الیه هاى 
زیرسازى خیابان کشى دوره معاصر مدفون شده بود، مشروط 

شد.
مدیر مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان تصریح کرد: بر همین 
اساس این مرکز در نظر دارد جهت آشنایى شهروندان با این 
مقوله نشستى با عنوان «کاوش هاى باستان شناسى در محور 

میانى چهارباغ» را برگزار کند.
وى اضافه کرد: در این نشست محسن جاورى، باستان شناس 
و استاد دانشگاه به بررســى کاوش هاى باستان شناسى در 

محور میانى چهارباغ خواهد پرداخت.
عیدى افزود: این نشست چهارشــنبه بیست وهفتم مهرماه 
ساعت 16:30 در مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان واقع در 

خیابان استاندارى برگزار خواهد شد.

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
در قالب یک نشست صورت مى گیرد؛

بررسى کاوش هاى
 باستان شناسى در چهارباغ

با حضور میثم عرب زاده رییس و معاونین دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان 
و دانشجویان شوراى مرکزى بسیج دانشجویى ،کانون ها و هیات دانشجویى 
معاون جدید فرهنگى و دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان معرفى 
شــد.رئیس دانشگاه آزاد اســالمى کاشان با اشــاره به وظیفه خطیر دست 
اندرکاران فرهنگى به خصوص در محیط با نشاط دانشجویى گفت: انتظارات، 
مطالبات و خواسته هاى مقام معظم رهبرى از دانشگاه ها در دستور کار ماست 

و وظیفه داریم هر چه زودتر به این اهداف و منویات نزدیک شویم.
میثم عرب زاده گفت: بسیج دانشجویى، بسیج استادان، هیات دانشجویى و 

کارکنان،کانون هاى مختلف و تشکل ها همه باید دست به دست هم دهند تا 
جوان امروزى به شایستگى راه نیکوى سعادت خود را بیابد. 

در پایان این نشســت صمیمانه که با ارائه نقطه نظرات حاضران همراه بود 
عباسعلى اکبر زاده استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان 
و رییس سابق دانشگاه آزاد اسالمى واحد بادرود به عنوان معاون فرهنگى و 

دانشجویى معرفى شد.
وى پیش از این نیز در مقاطعى معاونت فرهنگى و دانشــجویى و آموزشى 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان را بر عهده داشت.

معاون فرهنگى و دانشجویى دانشگاه آزاد اسالمى کاشان معرفى شد

صنعت برق تابستان را با کمترین چالش گذراند 

خبر خوش شرکت پاالیش نفت اصفهان 
براى شرکت هاى دانش بنیان 

شرکت توزیع برق اصفهان میزبان امام جمعه رهنان 
و شهردار منطقه 11 بود. 

در این مراســم که سرپرست شــرکت توزیع برق 
اصفهان، معاونین، مدیر برق منطقه 3 و مدیر روابط 
عمومى حضور داشــت مهندس علیرضا کشــانى 
سرپرست شــرکت توزیع برق اصفهان درباره حل 
برخى از چالش هاى گذشته گفت: با توجه به اینکه در 
سال گذشته خاموشى هایى اتفاق افتاد در سال جارى 
نگرانى هایى در این خصوص وجود داشت اما صنعت 
برق با توجه به اینکه در ســال 1401 با افزایش زود 
هنگام دماى هوا، بارش کم باران و تشدید خشکسالى 
به همراه افزایش مصرف روبرو بود ولى تابستانى  با 
کمترین چالش را ســپرى  و با اجــراى برنامه هاى 
عملیاتى ســال 1401 را بدون خاموشى مشترکین 
خانگى  ســپرى کرد.وى ابراز داشت: در تمام بخش 
هاى صنعتى، کشاورزى و ادارى برنامه هاى عملیاتى 
در خصوص مدیریت مصرف انجام شــد وى خاطر 
نشــان کرد: از اقدامات دیگر رصــد الگوى برق در 
ادارات دولتى بود به نحوى که در تابستان سال جارى 
برق اداراتى که بیش از حد استاندارد مصرف کردند را 

قطع نمودیم و شاهد 30 درصد کاهش مصرف برق 
در ادارات دولتى بودیم.

در ادامــه ایــن نشســت شــهردار منطقــه 11 
بــه مشــکالت عدیــده اى کــه در قســمت 
غــرب اصفهــان هســت پرداخــت و گفــت: 
امکانــات آموزشــى، تفریحــى ودرکل زیــر 
ســاخت هاى شــهرى در غرب اصفهان به نسبت 
مناطق دیگر کمتر اســت و کمتر هزینه شده است 
در صورتى که اولین شــهید اصفهان در سال 56 در 
غرب اصفهان به نام مرتضى شــریفى جان خود را 
در راه اســالم اهدا کرد و همچنین گلستان شهداى 
رهنان بعد از گلستان شهداى اصفهان با 500 شهید 
سرافراز بیشترین شهید را تقدیم انقالب کرده است. 
حسینى تاکید کرد:  تعامل خوبى بین ما و برق منطقه 
3 بوده است.حجه االسالم شریفى امام جمعه رهنان 
نیز از خدمات شــرکت توزیع برق اصفهان تقدیر و 
عنوان کرد: اتفاقاتى که امســال در صنعت برق رخ 
داد همراه با یک نظــم و توافقات صورت گرفت که 
موجب شد رضایتمندى مردم ایجاد شود و  چرخ تولید 

نیز متوقف نشود.

رئیس بررســى منابع و پشتیبانى ســاخت داخل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد: درجهت 
حمایت از ساخت داخل دانش بنیان، پیرو تصویب 
قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شوراى 
اســالمى و با الگو گرفتن از مــاده 10 این قانون، 
یک بند به آئین نامه پاالیشــگاه بــا عنوان عدم 
التزام به برگزارى تشریفات مناقصات در معامله با 
شرکت هاى دانش بنیان در خصوص تولید بار اول 

اقالم فناورانه راهبردى اضافه شد.
امیر سخنورنیا افزود: اگر چه در ابتداى سال جارى 

قانون تولید بــار اول تصویب و به دســتگاه هاى 
اجرایى ابالغ شده بود، اما با توجه به اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، شــرکت خصوصى است و 
آیین نامه معامالت مختص به خــود را دارد، اداره 
بررسى منابع و پشتیبانى ســاخت داخل طرحى را 
مبنى بــر دریافت مجوز به هیئت مدیره شــرکت 
ارائه کرد که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت.

وى تصریح کــرد: با توافق طرح از ســوى هیئت 
مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان، بند مربوطه 

به آیین معامالت شرکت اضافه شد.

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شــماره مزایده 2001094734000007 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/28  تاریخ انتشار: 1401/07/18   

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/08/08 تاریخ بازدید: 1401/07/20 الى 1401/08/08  
تاریخ اعالم به برنده: 1401/08/10 تاریخ بازگشایى: 1401/08/09 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل 

نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

   آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۱۴۷۷۰) ۸ قطعه زمین مسکونی، ۳ قطعه زمین تجاری

۱ قطعه زمین آپارتمانی (نوبت اول)

م.الف:۱۳۹۱۴۳۱   

 سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

چاپ دوم

 م.الف:۱۳۹۴۱۳۵

1)موضوع مناقصه:
خرید، حمل و تحویل و نصب دیوار محوطه و کارهاى باقیمانده شعبه مرکزى بانک ملى کاشان 

2)محل اجراء پروژه : شعبه مرکزى در حال ساخت بانک ملى کاشان. 
3)برآورد مناقصه : 60،000،000،000 ریال

4)شرایط پذیرش پیمانکار: 
ـ دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

ـ کسب امتیاز الزم در ارزیابى کیفى مطابق با اسناد مناقصه 
5)محل دریافت اسناد مناقصه : 

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

از تاریخ 1401/07/24 ساعت 08 صبح تا تاریخ 1401/08/01 ساعت 19 بعد از ظهر به مدت 8 روز . 
7)مهلت ارسال و تحویل اسناد مناقصه: 

ساعت 19 بعد از ظهر روز پنجشنبه 1401/08/12.
- بازگشایى پاکات در سامانه ستاد ایران روز شنبه 1401/08/14

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رســمى www.setadiran.ir به شماره مناقصه 
.2001001195000012

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذارى اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزى راهبرى و پشتیبانى 
سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.

- جهت کسب اطالع بیشتر با مهندسین مشاور سارویه به شماره 31310737-031 تماس حاصل فرمائید.

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 1ـ مناقصه بهره  بردارى از خط اصفهان به خمینى شهر و بالعکس 
براساس ســرویس به شــماره 2001093298000026مورخه 1401/7/10 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات ا لکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

تاریخ انتشــار فراخوان: 1401/7/19-  مهلت دریافت اســناد فراخوان: 1401/7/27-  مهلت ارسال 
پیشنهادات: 1401/8/8

 - زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/8/9
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مناقصه 

م.الف:۱۳۹۱۸۲۵

چاپ دوم

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردار خمینی شهر 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده  روز شنبه مورخ 1401/8/7  ســاعت 8:00   صبح و مجمع عمومى فوق العاده روز 
شنبه مورخ 1401/8/7  ساعت 10:00 صبح در محل شرکت به آدرس بلوار آئینه خانه حدفاصل 
سى و سه پل و پل فردوسى بن بست نســترن پالك49 طبقه سوم واحد شرقى کد پستى 
8163675455 برگزار مى گردد  با در دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل 

مذکور حضور بهم رسانند.
-دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده    

انتخاب بازرسان 
انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

-دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده  
 افزایش سرمایه شرکت 

آگهی دعوت شرکت سنگ و معدن و آهن سمیران
 هرمز بندر لنگه  ( سهامی خاص ) 

به شماره ثبت ۴۸۸۰۱  و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۰۵۹۸ 

هیئت مدیره شرکت 


