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استمرار اهداى خون 
در اصفهان حیاتى است

ماجراى فرد کشته شده
 در اغتشاشات اخیر اصفهان
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جلوگیرى از تردد 
سرویس هاى مدرسه بدون 

مجوز در اصفهان
3

اقدامى که 3 میلیون ایرانى 
را رسماً فلج کرد!
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خطر نفوذ بدافزارها 
به بهانه اتصال به 

اینترنت ماهواره اى

ماجراى زعفران اصفهان و نبود بسته بندى مناسب 
3

7

همشاگردى سالم!

در چند روز گذشته فایل ها و اپلیکیشن هایى 
با عنوان دسترسى به اینترنت استارلینک در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شده که همگى 
بدافزار هســتند و با نصب آن ها مشکالت 

جدى براى تلفن همراه...

از پشت پنجره کدر اتوبوس، یک عالمه کودك با لباس 
هاى متحد الشکل قاب مى شود توى ذهنت. غیر از تو، 
خیلى هاى دیگر، مرد و زن پیشانى هایشان را چسبانده 
اند به شیشه و انگار خیره شده اند به گذشته خودشان. 
گذشته اى که براى بچه هاى ســه چهار دهه پیش 
هنوز بوى تازگى مى دهد. براى فرشته، براى رسول، 
براى پیمان، براى آسیه و خیلى هاى دیگر هر بار که 
مهر مى شود نوستالژى ها هم مثل یک تصویر رنگى 

زنده مى شود. 
40 ســاله هایى که امروز دوباره توى ذهنشان روى 
نیمکت هاى چوبى نشســته اند و از خاطراتشان مى 
گویند. حاال قرار اســت با خاطرات این نســل، مشق 
بنویســیم و برویم ســر خط. آب...بابا... انار... دارا... و 

حسنک کجایى؟

زنبورهاى اصفهان 
سرشمارى مى شوند

3

گنجشک هایى که به جاى قنارى فروخته مى شود

بردیا سعادت
 در تیم رویایى ترکیه

در جریان رقابت هاى جام حذفى لیگ والیبال ترکیه تیم رویایى این 
مســابقات تا پایان مرحله گروهى اعالم شد. در این لیست نام بردیا 
سعادت دیده مى شود. ســعادت ملى پوش والیبال ایران که به لیگ 

ترکیه آمده است در تیم تورساد بازى مى کند ...

3

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

نوستالژى هایى که
 از خاطره ها پاك نمى شود 

9 کارفرماى سرآمد 
استان اصفهان 
معرفى مى شوند

خانه هاى الکچرى عجیب و گران قیمتى
 که دیگر نادر نیستند

2

2

خودى ها هم طارمىخودى ها هم طارمى
 را رها نمى کنند!

مردم در 5 ماه چقدر به کمیته امداد پول داده اند؟ راهکارهاى اجراى ویندوز بر روى رایانه مکجهان نما 5 ماده که باید به وعده هاى غذایى سالم پاییزى اضافه کنیدتکنولوژى ایران حریف آسانى نیستسالمت ورزش

عمر باالى اتوبوس هاى اصفهان 
فاجعه است

3

مرکز آموزش توپخانه و موشــکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد یک قطعه زمین در 
مجاورت منازل سازمانى کوى مهدیه واقع در شاهین شهر (پارکینگ خودروهاى توقیفى 
ناجا _کنونى)  با کاربرى توافقى را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  واگذار 

نماید
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه مورخه 

1401/07/06 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 
( عنایت مولویان) و 09137106775(محمد عباسى) تماس حاصل نمایید.

مزایده مرحله اول

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهانمرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا اصفهان

از اعضاى محترم انجمن دعوت مى گردد در مجمع عمومى انجمن که رأس 
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/7/30 در سالن اجتماعات اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان واقع در هتل پلـ  بلوار آیینه خانه برگزار 

مى گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و مالى و بازرسى انجمن 
2ـ انتخابات اعضاى اصلى و على البدل هیأت مدیره و بازرسى 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارکنان داروخانه های استان اصفهان

هیأت مدیرههیأت مدیره

شهردارى خور در نظردارد به استناد تخصیص مقدار تقریبى 87تن قیر از طرف اداره راه وشهرسازى اصفهان (باز آفرینى )
وهمچنین از محل اعتبارات سال 1401 منابع داخل شهردارى نسبت به آسفالت معابر شهر خور از طریق آگهى مناقصه 

عمومى بر اساس فهرست بهاى راه وباند سال 1401وبا اعتبار اولیه معادل 13،009،361،713  ریال اقدام نماید.
ضمنا مبلغ قیر تحویل شده توسط کارفرما پس از اجراى عملیات از صورت وضعیت کسر مى گردد .متقاضیان مى توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14مورخ 1401/07/04  وشرکت در مناقصه 
تا ساعت 14:00 مورخ 1401/07/14  به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند .

 آگهی مناقصه 

 م.الف: ۱۳۸۲۴۵۳

مهدی حلوانی –شهرداری خور مهدی حلوانی –شهرداری خور 

چاپ دوم

شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى دولت آباد درنظردارد نسبت به فروش سه قطعه پالك زمین 
کارگاهى واقع در منطقه صنعتى شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى (تجدید مزایده ) اقدام نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت  :1401/07/16
بازگشایى پاکات :1401/07/17

محل دریافت اسناد :دولت آباد – خیابان مطهرى –  شرکت تعاونى مصرف کارکنان شهردارى دولت آباد 

   آگهی تجدید مزایده عمومی(مرحله دوم )

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری دولت آباد 

چاپ دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 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 
دوم)

- چهار پالك کارگاهى در روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان(نوبت اول)
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ پنجشنبه  
1401/7/7  به آدرس اینترنتىwww.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهاناداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

چاپ اول
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در چند روز گذشــته فایل ها و اپلیکیشــن هایى با عنوان 
دسترسى به اینترنت اســتارلینک در شبکه هاى اجتماعى 
منتشر شــده که همگى بدافزار هســتند و با نصب آن ها 
مشــکالت جدى براى تلفن همراه و کامپیوترها به وجود 

خواهد آمد.
به گزارش ایرنا، در پــى محدودیت  و اختالل هاى به وجود 
آمده در اینترنت، بحث درباره اینترنت ماهواه اى استارلینک 
به شکل جدى تر مطرح شد. برخى از شبکه هاى اجتماعى 
شروع به انتشار اپلکیشــن هایى کردند که به گفته آن ها با 
نصب شان مى توان به اینترنت ماهواره اى دست پیدا کرد. 
به گفته کارشناسان امنیت سایبرى، فایل هاى منتشر شده 

در چند روز اخیر عالوه بر بدون  استفاده بودن، به عنوان یک 
بدافزار با مقاصد خطرناك و متفاوت به تلفن همراه و کامپیوتر 

کاربران نفوذ خواهند کرد.
دسترسى به اینترنت ماهواره اى در حال حاضر به هیچ عنوان 
با نصب نرم افزار ممکن نیست و فقط امکان سوء استفاده از 

فایل هاى شخصى در تلفن هاى همراه را باال خواهد برد.
دسترســى به اینترنت ماهواره اى عالوه بر رعایت قوانین 
سرزمینى، به زیرساخت هاى اینترنت ماهواره اى در داخل 
کشــور نیاز دارد و در عمل دسترسى به اینترنت ماهواره اى 
با یک نرم افزار ممکن نیست. در حال حاضر تنها راه اتصال 

به اینترنت ماهواره اى، نصب دیش هاى استارلینک است.

معاون مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد از جمع آورى 
7800 میلیارد تومان کمک مردمى در 5 ماهه اول سال در 

بخش هاى مختلف این نهاد خبر داد.
حبیب ا... آسوده در خصوص عملکرد پنج ماهه نخست سال 
جارى، اظهار داشت: در مجموع در این مدت 7800میلیارد 
تومان کمک مردمــى در بخش هاى مختلــف صدقات، 
زکات، طرح اکرام و دیگر پویش ها از سوى خیران و مراکز 
نیکوکارى انجام شده است. وى افزود: از این کمک ها 2767 
میلیارد تومان مربوط به صدقات، 1128 میلیارد تومان زکات 
،5177 میلیارد تومان مربوط بــه پویش هاى کمیته امداد 
است. معاون مشارکت هاى مردمى کمیته امداد تاکید کرد: 

کمک هاى مردمى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 
درصد رشد داشته است.

آســوده گفت: کمیته امداد به ســمت روش هاى نوین و 
الکترونیکى براى جــذب کمک هاى مردمى حرکت کرده 
است و حدود 15 درصد کمک ها در پنج ماه نخست امسال از 
روش هاى الکترونیکى (کیوآرکد، یو اس اس دى و صدقه 

پیامکى و سایر روش هاى الکترونیکى) جذب شده است.
وى ادامه داد: بیش از پنج میلیون صندوق صدقات در معابر 
و اماکن و منازل مشترکان مستقر است و تاکنون 3 میلیون 
و 400 هزار کیوآر کد براى سهولت پرداخت صدقه روى آنها 

نصب شده است.

خطر نفوذ بدافزارها به بهانه 
اتصال به اینترنت ماهواره اى

مردم در 5 ماه چقدر به
 کمیته امداد پول داده اند؟

ادامه «استورى جدل»! 
   فرارو | حمید رسایى، فعال سیاسى اصولگرا 
در یک مصاحبه با اشاره به مواضع على کریمى در 
حمایت و جهت دهى به اعتراضات اخیر در کشور، 
خواستار توقیف امول او شد. بعد از انتشار این خبر، 
على کریمى در پاسخ به خواسته  این فعال سیاسى 
نوشــت: «عمرى با جون کندن یک خانه درست 
کردیم، اگر تونستین بگیرین، فداى سر مردمم.» 
پس از اســتورى على کریمى، حمید رسایى هم 
در استورى دیگرى به او پاسخ داد. رسایى نوشت: 
«به اموال مردم ضرر زدى، باید حساب پس بدى 
(اگر قبل از فرار از کشور اموالت را نفروخته باشى). 
توقیف اموالت، مقدمه توقیف خودته. عاقبت تو هم 

گرفتار شدن تو چنگال قانونه»

حمله حسن عباسى به 
فوتبالیست ها 

   انتخــاب | فیلم منتشر شده از صحبت هاى 
جنجالى حسن عباسى درباره نقش على کریمى و 
فوتبالیست ها در ترویج بى حجابى زنان و همچنین 
حوادث پس از مرگ مهسا امینى بازتاب گسترده اى 
در اینستاگرام داشته است. عباسى در این فیلم مى 
گوید سبک زندگى آن ها سبک زندگى آمریکایى 
است؛ لذت، شــهوت و پول. چرا به فوتبالیست ها 
150 برابر حقوق کــف جامعه حقوق مى دهید که 
هار شــوند؟ وى در بخش دیگرى از صحبتهاى 
خود گفت: تیم تاج و پرسپولیس که اساس آن ها 
را حکومت پهلوى راه انداخت از اساس آن ها آدم 

دیندار در مى آید؟

تشکیل 500 میلیارد تومان 
پرونده قاچاق 

   پانــا | سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز اعالم کرد، ارزش ریالى پرونده هاى قاچاق در 
پنج ماهه اول امســال معادل 500 میلیارد تومان 
بوده اســت. حمیدرضا دهقانى نیــا اظهار کرد: 
ابزارى در اختیار مردم قــرار گرفته تا اصالت کاال 
را تشخیص دهند. مردم مى توانند با ارسال شناسه 
و کد رهگیرى کاال به ستاره 7777 مربع پاسخ را 
دریافت و یا از سامانه جامع تجارت استفاده کنند؛ 
همچنین در حوزه داروهاى وارداتى نیز مى توانند 
با برنامه «تى تک» نســبت به تشخیص اصالت 

دارو اقدام کرد.

تجویز 2 نوبت واکسن به 
دانش آموزان 

   میــزان | به گــزارش پایگاه اطاع رســانى 
وزارت بهداشــت، پدرام پاك آیین ســخنگوى 
وزارت بهداشــت با اشــاره به بازگشایى مدارس 
گفت: بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملى کرونا 
و کمیته ملى واکسن کووید -19 تجویز دو نوبت 
واکســن کووید به دانش آموزان در تمام مقاطع 
تحصیلى توصیه مى شود. پاك آیین افزود: واکسن 
هاى مجاز در گروه ســنى 5 تا 18 ســال شامل  

پاستوکووك و سینوفارم است. 

صدور شناسنامه المثنى 
منتفى است

   جام جــم آنالین | معاون امــور هویتى و 
حقوقى سازمان ثبت احوال گفت: شناسنامه هاى 
جلد قرمز یا مســتعمل یا دچــار تغییرات هویتى 
نیازمند تغییر بوده و صدور شناسنامه المثنى منتفى 
است. محمد باقرعباسى افزود: مدارك مورد نظر، 
اصل شناسنامه و دو قطعه عکس است و فرمى نیز 
در دفاتر پیشخوان باید پر شود. وى همچنین این 
روند را نیازمند همراه داشتن شماره ملى والدین و 
اطالعات همســر و فرزندان دانست و گفت: اگر 
فردى شناســنامه خود را گم کرد بالفاصله باید 
درخواست شناسنامه جدید بدهد و دیگر شناسنامه 

المثنى صادر نمى شود.

ادامه مساعى جمیله 
   همشــهرى آنالیــن | وزیــر خارجه عراق 
از آمادگــى میزبانى دور جدید گفت وگوهــاى ایران و 
عربستان در بغداد خبر داد و گفت: به مساعى جمیله خود 
در این زمینه ادامه مى دهیم و دو کشــور را به بازگشت 
روابط به حالت طبیعى دعوت مى کنیم. تاکنون پنج دور 
گفت وگوهاى ایران و عربستان سعودى به میزبانى عراق 

در بغداد برگزار شده است. 

آقایان جهان را نگاه نمى کنند
   خبــر آنالیــن | اســتاد اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایى گفت: بر اساس گزارش اوپک، عراق در دو ماه 
ژؤئن و جوالى یعنى خرداد و تیر باالى 22 میلیارد دالر 
نفت فروخته است. مهدى پازوکى با تاکید بر اینکه فاصله 
ما با همسایگان در حال افزایش است و باید به سرعت 
براى این موضوع چاره اندیشى کرد، گفت: عربستان تنها 
در تیرماه 35 میلیارد دالر نفت فروخته اســت چرا که از 
فناورى باالى شرکت هاى اروپایى و آمریکایى استفاده 
مى کنند و روز به روز اقتصادشان قوى تر مى شود. پازوکى 
گفت: اعالم شــد ترکیش ایر مقام اول در دنیا را کسب 
کرده است. ترکیه اى که تورم 80 درصدى دارد به این 

جایگاه رسیده اما آقایان جهان را نگاه نمى کنند. 

تبادل پیام ها 
   ایرنا | حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه اعالم 
کرد: تبادل پیام ها بین آمریــکا و ایران از طریق برخى 
وزراى خارجه و هماهنگ کننده در حال انجام اســت. 
امیرعبداللهیان تصریح کرد: ایــران با اتخاذ رویکردى 
منطقى مسیر دیپلماسى را پیگیرى مى کند و بر توافقى 
پایدار و داراى تضمین برخوردارى از منافع اقتصادى آن 

تاکید دارد.

رئیسى سوغاتى نخرید!
   فــارس | همزمان بــا خروج هیــات ایرانى از 
نیوروك، شــایعه اى با ادعاى یک کامیون سوغاتى 
به ایران منتشر شــد. عده اى حتى مدعى شدند که 
در خرید ســوغاتى پودر بدنسازى و پوشک بچه هم 
وجود داشته است. اما مهدى خانعلى زاده از همراهان 
رئیس جمهور در این سفر با رد این ادعا عنوان کرد: 
آنقدر برنامه رئیس جمهور فشــرده بود که فرصتى 
براى خرید و گشت و گذار وجود نداشت. وى در ادامه 
تصریح کرد: بسیارى از این وسایل، همان اجناسى 
اســت که تیم تشــریفات از ایران آورده بود. برخى 
دیگر هدایایى بود که در حاشیه دیدارها به مقامات 
کشورمان هدیه مى دادند. همچنین چیزى در حدود 
یک سوم وسایل مربوط به آقاى تخت روانچى بوده 
که به ایران برگرداندیم. وســایل و تجهیزات را در 
کارتن هایى خالى پوشک و پودر بدن سازى گنجانده 
شده بود که همین موضوع باعث به وجود آمدن این 

شایعه شد.

مجلس هک نشده
   انتخاب | سیدنظام الدین موسوى سخنگوى هیات 
رییسه مجلس شوراى اسالمى گفت: هک شدن حتى 
یکى از وبسایت هاى رســمى مجلس شوراى اسالمى 
کذب محض است. عالوه بر دسترسى خبرنگاران، فایل 
اسامى و شماره تلفن نمایندگان نیز از دو سال پیش در 
رسانه ها منتشر شده و این فایل براى ارتباط با نمایندگان 
و پیگیرى مطالبــات صنفى در بســیارى از گروه ها و 

شبکه هاى اجتماعى منتشر شده است.

احیاى برجام 
دور از ذهن است

   آفتاب نیوز |وزیر خارجــه آمریکا اعالم کرد که 
احیاى برجام در آینده نزدیــک را دور از ذهن مى داند. 
آنتونى بلینکن در گفت وگو با شــبکه «سى بى اس» با 
تکرار برخى ادعاها درباره پاســخ ایران به پیشنهاد اروپا 
براى احیاى برجام، آن را «یک گام بزرگ رو به عقب» 

خواند. 

نوستالژى هایى که از خاطره ها پاك نمى شود خبرخوان

همشاگردى سالم!
از پشت پنجره کدر اتوبوس، یک عالمه کودك با لباس 
هاى متحد الشکل قاب مى شود توى ذهنت. غیر از تو، 
خیلى هاى دیگر، مرد و زن پیشانى هایشان را چسبانده اند 
به شیشه و انگار خیره شده اند به گذشته خودشان. گذشته 
اى که براى بچه هاى ســه چهار دهه پیش هنوز بوى 
تازگى مى دهد. براى فرشته، براى رسول، براى پیمان، 
براى آســیه و خیلى هاى دیگر هر بار که مهر مى شود 

نوستالژى ها هم مثل یک تصویر رنگى زنده مى شود. 
40 ساله هایى که امروز دوباره توى ذهنشان روى نیمکت 
هاى چوبى نشسته اند و از خاطراتشان مى گویند. حاال 
قرار است با خاطرات این نسل، مشق بنویسیم و برویم سر 

خط. آب...بابا... انار... دارا... و حسنک کجایى؟
پیمان حاال دو دختر بزرگ دارد و صاحب نوه است. سال 
هاى دور مدرســه اما براى او همین دیروز است که مثل 
فیلمى متحرك جلو چشمش رژه مى رود: «مهر که مى 
رســد ذوق مى کنم، مهر براى من پر شده از اشک ها و 
لبخندها. نوستالژى که هر سال براى من زنده مى شود و 
مرا مى برد به دوران گذشته که گرچه مثل امروز لوکس 
نبود اما پر بود از خاطرات ریز و درشت. دلم براى آن روزها 
تنگ شده. دلتنگى عجیبى است. حتى دلم براى آن پاکن 
هاى عطرى، مدادهاى جادویى و سادگى هاى کودکانه 
که با یک لقمه کوچک نان و پنیر گره مى خورد تنگ شده. 

آن روزها پر از بو و طعم و خوشمزگى بود.» 
خوشمزگى براى آســیه اما در مزه خروس قندى هایى 
نهفته اســت که به قول خودش دانه اى یک تومان مى 
خریده اند: «هنوز طعمشان زیر دندانم هست، روزهایى 
که مثل بهار زود تمام شــد. باورم نمى شود که بعد از آن 
40 بهار دیگر را هم گذراندم و هر پاییز به یادش مى افتم. 
همیشه روز اول مهر اخبار را مى بینم تا با دیدن آن فرشته 
هاى کوچولو یادم بیاید که من هم یک روزى یک فرشته 
بودم. با چه ذوقى کتابهایم را بو مى کردم. هنوز بوى کاغذ 

کتابهایم توى مشامم هست.»
براى محسن هم بوى ماه مهر، نشــان از خاطره ها و 
روزهاى اول مدرسه است. به قول خودش مهر و اولین 
روزهاى مدرســه براى همه آدم ها پر از خاطره است و 
متعلق به همه نسل هایى است که با نوستالژیهایشان 
زندگى مى کنند؛ با احســاس حسرتى که همراه با غم 

است: «مى دانید! غمش، غمگین نیست، دوست داشتنى 
اســت. فکرش را بکنید؛ غم دوست داشتنى. مهرماه 
مصداق واقعى این ترکیب عجیب اســت. آنهایى که 
هنوز به مدرســه مى روند، دلگیر و دلخور از مدرســه 
رفتن؛ ما از نرفتن. دلتنگ براى کالس  ها، براى درس 
نخواندن ها، تقلب هاى شگفت انگیز، بوى لباس هاى نو 
و ناظمان عبوس! همه اینها براى من یعنى مهر یعنى 

ماه مدرسه.» 
براى شــیدا اما خاطره ماه مهر با تقسیم نان و پنیر هاى 
لوله شده و بوى سیب درون کیف ها مرور مى شود. انتظار 
خوردن زنگ خانه. دویدن تا خود خانه. آرزوى دیرینه آن 
روزها؛ دیدن کارتون بود. بل و سباســتین، پسر شجاع، 

خانواده دکتر ارنست و...

مژگان هم که حاال داروساز اســت مهر را دوست دارد. 
براى او هم مهر سرشار اســت از خاطره ها و هر بار که 
اول پاییز مى رســد خاطره بازى مى کند: «آخ که چقدر 
اول مهر را رو دوست نداشتم.!الاقل هفته اول را. یاد آن 
روزهایى که بعد از روزهاى خوش تابستان حوصله مدرسه 
رفتن نبود.یاد دوران دبستان و مشق نوشتن ها که انگار 
ماراتن بود...نفسگیر! دورانى با فرصت هاى طالیى که 
هیچوقت کهنه نمى شود. حس و حال قشنگى دارم در 

این روزهاى زرد.»
براى رسول اما همیشه اول مهر خیلى عجیب و غریب 
بوده و فضایى پر از شور و شوق و هیجان و کمى دلهره را 
برایش تداعى مى کند. او حاال 39 ساله است: «نیتى که 
همیشه در دلم داشتم این بود که خدایا کمکم کن، وقتى 

از دوران مدرســه یا از ماه مهر، حرفى به میان مى آید، 
ناخودآگاه از دوران دبســتان یاد مى کنیم و با نوستالژى 
آن روزها دلخوش مى شــویم، از دورانى که خاطراتش 
شیرین وماندگار است. خاطراتش با اینکه کمرنگ است،  
خاکسترى و گاهى مثل تکه هاى پازل جورمى شود، ولى 

بازهم به دل مى نشیند.»
■■■

بازهم ماه مهر، بازهم باز شدن مدرسه ها و دیدن دخترها 
و پسرهاى کوچکى که هر روز که تو مى خواهى بروى 
ســرکار، آنها هم کیف و لباس مدرسه پوشیده اند و مى 
خواهند بروند مدرسه و بازهم حس دلتنگى از اینکه چرا 
این قدر بزرگ شده اى و بزرگ هستى که نمى توانى مثل 

آنها غمت فقط درس و مدرسه و مشق باشد.

دریاقدرتى پور

از حدود سال 90شروع شد که لوکس ها در کشور جا باز 
کردند. خانه هایى که خاص بودند با معمارى خاص ترشان. 
آنهایى که جیب پر پول مى خواست و متموالن بى درد. 
آپارتمان هایى که تنه به قیمت هاى چند میلیونى مى زدند 

و حاال تکیه بر میلیاردى ها دارند.
حاال خانه ها با اجاره هاى میلیونى و رهن هاى میلیاردى 
دیگر عجیب نیست. در مناطق باالى شهر خانه ها شکل 
شان عوض مى شود. سنگ هایشــان از ایتالیا و برزیل 
مى آِید و شکلى لوکس دارند و در برج هاى الکچرى جا 
گرفته اند. چنانچه اگر بخواهى یک خانه لوکس در یک 
برج الکچرى اجاره کنى باید حداقل یک میلیارد با اجاره  
40میلیون تومانى داشته باشى تا یک خانه 200 مترى را با 
استخر و جکوزى و امکانات متفاوت براى یکسال زندگى 

را تجربه کنى.
با باالرفتــن متراژها این موضوع تفاوت بیشــترى مى 
کند و تبدیل مى شود به اجاره هاى بیشتر تا لوکس ها و 
سوپرلوکس ها یکه تاز میدان شوند. فقط کافى است نیم 
نگاهى به بازار آگهى هاى این روزها داشته باشید، روزهاى 
داغى که آپارتمان ها با دومیلیارد رهن و حدود 200میلیون، 

اجاره داده مى شود با امکاناتى که آنها را متمایز مى کند.
بماند که برخى خانه ها پا را فراتر از این هم مى گذارند و 
گاهى با ودیعه 20میلیاردى سرشان زیر پاى مالکان پولدار 
قرار مى گیرد. به غیر از بازار گران قیمت اجاره بهاى این 
خانه ها، خریدشان هم خالى از لطف نیست. پنت هاوس 
ها و خانه هایى که صفر و یک هــاى زیادى دارند و رقم 
هایشان سر به فلک مى کشد. رقم هایى غریبه با طبقه 
متوسط که تنها و تنها براى کسانى است که صحبت از 
میلیارد مى زنند. قیمت هاى ایــن خانه ها چندان عادى 
نیست. الکچرى هایى که به طبقه خاص تعلق مى گیرند 

و برایشان باید پول هنگفت پرداخت کرد.
دید پارانوما، مبلمان الکچــرى، آالچیق ، روف گاردن، 

تراس هاى چشــم نواز، آب نماهاى متفاوت با مجسمه 
هاى بزرگ، اســتخرهایى که روى پشت بام ساخته مى 
شود و فضاى سبز چندین مترى از دیگر ویژگى هاى این 
خانه ها به شمار مى رود . طراحى هایى که با دیزاین ها و 
متریال هاى اروپایى و معماران خاص و نام آور در بهترین 
نقاط شهر ساخته مى شود،خانه هایى که گاهى تصورش 

هم در ذهن ها نمى گنجد.
این خانه هاى افسانه اى یا کاخ هاى مدرن که صاحبانشان 
مانند سالطین زندگى مى کنند و از آخرین متدهاى روز دنیا 
بهره مى برند، چندان سنى ندارند و سال حضور قارچ گونه 
شان، شاید به یک دهه هم نرسد. ویوهاى اغلب این خانه 
ها یا رودخانه است یا باغ و فضاى سبزهاى الکچرى و باغ 
هاى متفاوت تا باغ ویالیى شود براى قشرهاى باالنشین.

معمارى این خانه ها معمــوال تلفیقى از معمارى روز دنیا 
و کالسیک است تا براى ساکنانشان هم فضاى آرامش 
بخش داشته و هم دنج و آرام و وسیع باشند، عمارت هایى 
که براى تمام فصول ساخته شــده اند. در کنار همه این 
موضوعات، متریالى که در این خانــه ها به کار برده مى 
شود از بهترین و با کیفیت ترین مصالحى است که تاکنون 

تولید شده است.
به گفته کسانى که در ساخت این خانه ها دستى دارند، حتى 
در برخى از مصالح این خانه ها از طال و نقره استفاده مى 
شود تا این منازل شکل الکچرى ترى به خود بگیرند، با 
توجه به اینکه آخرین فناورى هاى دنیا در این منازل حرف 

اول را مى زند.
جالب اینجاســت که براى خرید این خانــه ها معموال 
اطالعات حساب شما بررسى مى شود تا براى اولین گام 
خرید این خانه ها، یعنى نشستن پاى مذاکرات بزرگ آماده 
باشید. بماند که به دنبال جهش هاى قیمتى مسکن، قیمت 
خانه هاى الکچرى هم این روزها ســر به فلک کشیده 
است. خانه هایى که بیشتر با دالر و یورو معامله مى شوند و 
نرخ رشدشان همزمان با تورم هر روز باال و باالتر مى رود.

خانه هاى الکچرى عجیب و گران قیمتى که دیگر
اینســتاگرام به عنوان یکى از محبوب ترین شبکه هاى  نادر نیستند

اجتماعى در جهان محسوب مى شــود که اخیراً توسط 
وزارت ارتباطات به طور کامل در ایران فیلتر شد. این شبکه 
اجتماعى ویژه اشتراك گذارى تصویر و ویدیو عالوه بر این 
که یک راه ارتباطى میان کاربران به شمار مى رود، یک 
سرویس مناسب براى فعالیت هاى اقتصادى در ایران و 
جهان بوده و بسیارى از کاربران در ایران از آن براى کسب 

درآمد استفاده مى کنند.
بررسى ها نشان مى دهد بیش از 415 هزار فروشگاه ایرانى 
در اینســتاگرام فعالیت مى کنند و این شــبکه اجتماعى 
محبوب توانسته به شکل مستقیم براى بیش از 1 میلیون 

نفر و به شکل غیر مستقیم براى 3 میلیون نفر اشتغال زایى 
کند. همچنین طبق بررسى ها گردش مالى ساالنه این 
بازار در ایران حدود 18 تا 32 هــزار میلیارد تومان برآورد 
شده که در صورت فیلتر ماندن این شبکه اجتماعى قطعًا 
حجم بسیارى از این گردش مالى کم خواهد شد و کسب 

و کارهاى بسیارى متضرر مى شوند.
تعداد کسب و کارهاى اینستاگرامى به شرح زیر است:

پوشاك حدود 113 هزار، خوردنى و آشامیدنى حدود 73 
هزار، آرایشى و بهداشتى حدود 42 هزار، اکسسوى حدود 
38 هزار، کیف و کفش حدود 32 هزار، خانه و آشپزخانه 

حدود 26 هزار و کاالى دیجیتال حدود 8/5 هزار.

اقدامى که 3 میلیون ایرانى را رسماً فلج کرد!

الدن ایرانمنش

                                       مدیرکل دفتر موســیقى صدا و سیما 
با انتشار یک پست در توییتر، دستمزد نجومى و آخرین 
دریافتى مهران مدیرى بــراى برنامه دورهمى پس از 
خداحافظى این مجرى از تلویزیون در پى مرگ مهسا 

امینى را اعالم کرد. 
بر اساس گفته قزوه، مهران مدیرى تنها یک روز پیش 
از صحبت هاى ناالنش در واکنش به فوت مهسا امینى 
مبنى بر عدم پخش برنامه دورهمى، 30 میلیارد تومان 

از صداوسیما دستمزد دریافت کرده است. علیرضا قزوه 
نوشت: «آخرین دریافتى آقاى برره یک روز قبل نطق 
تاریخى اش، ســى میلیارد تومان از صدا و سیما بوده؛ 
بعضى ها از روى شکم سیرى چه نطق هایى مى کنند.»

قــزوه در توئیت دیگرى هم نوشــت: «طرف 
آنقدر از همین صدا و سیما خورده که افعى شده. 
حاال درآمده که من با صدا و ســیما همکارى 
نمى کنم. تو گوشت و پوست و استخوانت از صدا 
و سیماست. اگر صدا و سیما نبود تو االن در برره 

پایین باید نخود مى خوردى و بز مى چراندى!»
چنــدى پیش تهیــه کننده دورهمــى نیز در 
مصاحبه با رســانه ها اعالم کرده بود مهران 
مدیرى دستمزدش را بابت تولید سرى پنجم 
برنامه دورهمى به طور کامــل دریافت کرده 
اســت و مطالبه اى از تهیه کننده یا سازمان صداوسیما 

براى این فصل ندارد.
گفتنى اســت، مهران مدیرى در پى درگذشــت مهسا 

امینى خواستار لغو پخش دورهمى از تلویزیون شد.

انتقام  خاص صداوسیما از مهران مدیرى!
  برترین ها|
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راهپیمایى مردم اصفهان 
مردم والیت مدار و عزادار اصفهان در سالروز رحلت 
پیامبر اکرم(ص) و شــهادت امام حسن مجتبى(ع)، 
ضمن شرکت در مراسم عزادارى، با شرکت در مراسم 
راهپیمایى، اقدامات آشــوب گرانه اخیر در کشور را 
محکوم کردند. اقشــار مختلف مــردم والیت مدار 
اصفهان با شرکت در مراسم راهپیمایى از حد فاصل 
میدان بزرگمهر تا گلستان شهداى این شهر، اقدامات 
آشوب گرانه و اغتشاشــات اخیر در کشور را محکوم 
کردند. همچنین در این مراســم و با حضور گسترده 
مردم اصفهان،  پیکر پاك و مطهر سه شهید گمنام 

دوران دفاع مقدس تشییع شد.

موارد مثبت کرونا، 10 درصد 
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
موارد مثبت و ُمبتالى قطعى کرونا از تعداد نمونه هاى 
آزمایش گرفته شده از بیماران در استان به حدود 10 
درصد رسید که روند کاهشــى دارد. پژمان عقدك 
افزود: نتایج مثبت و قطعــى آزمایش هاى کرونا در 
اوج پیک هفتم در استان به 60 درصد هم رسید اما 
اکنون با نزولى شدن این موج، آمار نمونه هاى مثبت 

به حدود 10 درصد رسیده است.

واژگونى تانکر حامل اسید 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از واژگون 
شدن تانکر حامل اسید و فوت یک نفر و مصدومیت 
یک نفر خبر داد. عباس عابدى  افزود: در این حادثه 
تانکر حامل اسید در شهرضا ورودى منظریه واژگون 
شد. ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان با 
اشاره به اعزام سه واحد امدادى براى این حادثه ابراز 
داشــت: در این حادثه مرد 33 ساله مصدوم شد که 
براى درمان به بیمارســتان منتقل شد. وى تصریح 
کرد: متأسفانه در این حادثه مرد 40 ساله جان خود 

را از دست داد.

زنبورهاى اصفهان سرشمارى 
مى شوند

معاون بهبود تولیدات دامى اســتان اصفهان گفت: 
در فاصله سرشــمارى زنبورها هرگونه جابه جایى و 
کوچ زنبورها ممنوع بوده و انجام نخواهد شد. حسین 
ایراندوست اظهار داشت: فرم هاى متن سرشمارى 
در اختیار شــرکت هاى تعاونى قرار گرفته اســت تا 
زنبورداران بتوانند از این طریق براى سرشــمارى 
اقدام کنند. وى افزود: کار سرشمارى در فاصله 16 تا 
28 مهرماه انجام خواهد شد و در این فاصله هر گونه 
جابه جایى و کوچ زنبورها در کشــور ممنوع بوده و 

انجام نخواهد شد.

درخشش 2 اصفهانى در ژاپن
دو عضو کتابخانه هاى کانون اصفهان در مســابقه 
نقاشــى هیکارى ژاپن خوش درخشــیدند. فاطمه 
محمدى 10 ســاله از قهدریجان دیپلم افتخار نشان 
نقره و شیدا رضایى 9 ساله از گلپایگان دیپلم افتخار 
بیست و نهمین مســابقه بین المللى نقاشى کودکان 
انجمن هیکارى ژاپن را کسب کردند. از میان 9 هزار 
و 998 اثر از 50 کشور جهان 17 نفر از اعضاى مراکز 
فرهنگى هنــرى کانون پرورش فکــرى کودکان و 
نوجوانان موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار از این 

دوره مسابقه هیکارى ژاپن شدند.

ثبت نام 3000 خانواده داراى 
سه فرزند 

سه هزار خانواده اصفهانى داراى سه فرزند براى دریافت 
مسکن ثبت نام کرده اند. مدیرکل راه و شهرسازى استان 
اصفهان گفت: خانوار هایى که فرزند سوم و یا بیشتر آن ها 
بعد از 24 آبان ماه 1400 متولد شــدند، براى واگذارى 
زمین یا واحد مسکونى به آنان، امکان ثبت نام در سامانه 
طرح هاى حمایتى مسکن را دارند. علیرضا قارى قرآن 
افزود: هم اکنون تعداد متقاضیانى که براى این طرح ثبت 

نام کردند بیش از 3 هزار نفرهستند.

خبر

عضو شوراى شهر اصفهان ناوگان حمل و نقل عمومى 
شهر اصفهان را از نظر کیفیت و کمیت ضعیف دانست و 
گفت: عمر بعضى از ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان 

باالى 10 سال است که یک فاجعه تلقى مى شود.
محمدرضا فالح با بیــان اینکه براى ســرویس دهى 
مطلوب باید حداقل 1500 دســتگاه اتوبوس در سطح 
شهر فعالیت کنند، افزود: در حال حاضر به علت گرانى 
اتوبوس، ظرفیت درآمدى شهردارى و عدم تخصیص 
کمک هاى دولتى، فعًال هزار دستگاه براى خدمت رسانى 
در آغاز سال تحصیلى پیش بینى شده است، البته سعى 
داریم بــراى ارائه بهترین خدمات به شــهروندان، این 

ظرفیت را افزایش دهیم.
وى کیفیت نامطلوب اتوبوس هاى عمومى را دلیلى براى 
عدم استفاده عموم دانســت و گفت: اگر بتوانیم ناوگان 
حمل و نقل عمومى را تقویت کنیم، قطعًا شــهروندان 
به استفاده از آن ها رغبت پیدا مى کنند. متأسفانه تعداد 
اتوبوس ها بسیار کم است و اتوبوس ها با فاصله زمانى 
زیاد رفت وآمــد دارند، از طرفى وضعیت سرمایشــى و 
گرمایشى و نظافت خوبى ندارند، همچنین کیفیت پایین 
اتوبوس ها مناسب شهر اصفهان نیست. عمر بعضى از 
ناوگان حمل و نقل عمومى اصفهان باالى 10 ســال 

است که این یک فاجعه تلقى مى شود.

مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: اهداى خون مستمر 
با توجه به نیاز روزانه بیمارستان هاى اصفهان به واسطه 
جراحى ها و بیماران خاص یک نیاز حیاتى و ضرورى است.

على فتوحى ذخیره فعلى خون اســتان اصفهان را در حد 
پنج روز عنوان کرد و گفت: این میزان ذخیره به نســبت 
خوب است ولى با توجه به افزایش جراحى ها و تقاضاى 
بیمارستان ها براى دریافت خون و نامعلوم بودن وضعیت 

کرونا احتمال کاهش دارد.
مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشــاره به اینکه در این 
استان تامین خون براى بیماران استان هاى دیگر نیز انجام 
مى شــود، افزود: روزانه بیماران بســیارى از استان هاى 

همجوار براى درمان تخصصــى به اصفهان مراجعه و از 
خدمات درمانى و خونى این استان بهره مند مى شوند.

وى تصریح کرد: یکــى از راهکارهــاى افزایش اهدا و 
ذخیره خون در اســتان اصفهان ترغیب بانوان و جوانان 
به اهداى خون است زیرا تنها سه درصد اهداکنندگان را 
بانوان تشکیل مى دهد و همچنین میزان استقبال جوانان 

به نسبت افراد سالخورده براى اهداى خون کمتر است.
فتوحى همچنین به آمار اهداى خــون در ایام محرم تا 
اربعین امسال اشــاره کرد و گفت: در این مدت حدود 26 
هزار نفر براى اهداى خون مراجعه کردند و از بالغ بر 20 

هزار نفر خون گیرى انجام شد.

استمرار اهداى خون در اصفهان 
حیاتى است

عمر باالى اتوبوس هاى 
اصفهان فاجعه است

گنجشــک را رنگ مى کنند و جاى قنارى مى فروشند. 
این مصداق زعفران هایى اســت که در بازار تقلب شکل 
دیگرى به خود گرفته است. گیاهى بى رقیب در جهان که 
به علت عدم برندسازى و تقلب هایى که از سوى دالالن 
صورت مى گیرد، ســود آن به جیب کشورهاى همسایه 

سرازیر مى شود.
زعفران از قدیم االیام به طالى سرخ مشهور بوده است. 
کشتزارهاى مختلف در اســتان اصفهان از قدیم االیام با 
توجه به تنوع آب و هوایى همیشه میزبان گیاهان دارویى 
از جمله این محصول پرفایده بوده است وگرچه نمى توان 
از ارزش پسته و بادام و محصوالت آجیلى که مناسب آب 
و هواى خشک اصفهان است گذشت اما زعفران به عنوان 
یک محصول با ارزش افزوده بــاال که در نقاط مختلف و 
حتى به شکل خانگى ظرفیت کاشــت دارد، مى تواند در 
توسعه کشاورزى اصفهان و درآمد صادراتى در این ارتباط 
بسیار موثر باشد؛ مســاله اى که به علت نبود تکنولوژى 
مناسب در زمینه بسته بندى نتوانسته آنطور که باید و شاید 

در اقتصاد اصفهان نقش داشته باشد. 
علت آن هم همانطور که گفته شد نوع فروش و عرضه این 
محصول ارزشمند است که پاشنه آشیل زعفران به شمار 
مى رود و  فروش خام آن به کشــورهاى همسایه و عدم 
برندسازى و بسته بندى با کیفیت این محصول در کشور 
خودمان باعث شده که با وجود کیفیت بى نظیر آن نسبت 

به کشورهاى دیگر نتوانیم در صادرات آن موفق باشیم.
در این ارتباط به گفته مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان تنها مشکل صادرات زعفران 
نوع بسته بندى آن است. محصولى که هنوز نتوانسته در 
بسته بندى هاى شیک و متنوع قرار بگیرد تا در این رابطه 
بتواند جایگاه مناسبى در بین کشورهاى دیگر داشته باشد.

احمد رضا رئیس زاده از این موضوع اظهار تاسف مى کند. 
مشکلى که باعث شــده زعفران به شکل خام صادر شود 

و خام فروشى زخمى شــود بر پیکره این گیاه گرانقیمت 
و کمیاب.

با وجود اینکه زعفران خراســان همواره شهرت داشته و 
سطح زیر کشت این استان در زمینه این گیاه بسیار انبوه 
است اما جالب اینجاست که زعفران اصفهان با وجود اینکه 
رتبه سوم تولید را دارد، از لحاظ کیفیت نسبت به خراسان 
باالتر است و همین مى تواند نقطه مثبتى براى صادرات 

این گیاه از اصفهان باشد. 
اما با وجود سطح زیرکشت مناسب در اصفهان، هنوز این 
استان نتوانســته در رده قطب هاى بزرگ صادراتى قرار 
گیرد. این در حالى است که در حال حاضر میانگین برداشت 
زعفران در استان اصفهان نیز 1/5 برابر بقیه کشورها است 
و این موضــوع مى تواند بر گرانبها بــودن این محصول 

صحه بگذارد.

مهدى الماسى زفره اى، کشاورزى است که حدود 10 سالى 
مى شود این کشت را شروع کرده است. این کشاورز نمونه 
در گفت و گویى در رابطه با کشت این محصول مى گوید: 
«منطقه شرق روزگارى آب داشت و ما مى توانستیم هر 
چه مى خواهیم کشت کنیم اما در چند سالى که رودخانه با 
مشکالت جدى روبرو شد، تصمیم گرفتیم کشت جایگزین 
را انتخاب کنیم اما مى طلبد که مسئوالن هم از کشاورزان 

این منطقه حمایت کنند.»
او و برادرانش در منطقه کوهپایه توانسته اند زمین هاى 
خشک را براى کشت زعفران تخصیص دهند و در این راه 
موفق بوده اند، او از چند جریب زمین شروع کرده و اکنون 
نزدیک به دو هکتار از زمین هایش را به کشــت زعفران 

اختصاص داده است.
نوع خاك در برخى از نقاط اصفهان براى کشت زعفران 
بسیار مناسب و حاصلخیز است و همین موضوع باعث شده 
کیفیت زعفران اصفهان نسبت به خراسان بهتر و میزان 
برداشت آن نسبت به استان هاى دیگر (به جز خراسان) که 

بیشترین سطح زیر کشت را دارند بیشتر باشد
حاال دشت هاى خشک این منطقه تبدیل شده به دشت 
هاى گلگون از زعفران کــه به گفته این کشــاورز اگر 
مشکالت و موانع کمتر بود کشت زعفران در این مناطق 

توسعه بیشترى پیدا مى کرد.
به گفته الماسى، نوع خاك در برخى از نقاط اصفهان براى 
کشت زعفران بسیار مناســب و حاصلخیز است و همین 
موضوع باعث شده که کیفیت زعفران اصفهان نسبت به 
خراســان بهتر و میزان برداشت آن نسبت به استان هاى 
دیگر (به جز خراسان) که بیشــترین سطح زیر کشت را 

دارند بیشتر باشد.
وى در این ارتبــاط ادامه مى دهد: «دلیــل این موضوع 
هم آب و هواى استان اصفهان اســت که به دلیل وجود 
زمستان هاى نسبتا سرد و تابستان هاى گرم مناسب کاشت 

زعفران است و نگرانى از این بابت وجود ندارد.»
هم اکنون سطح زیر کشت زعفران در اصفهان یک هزار 
و 670 هکتار است، استان ما امسال در تولید زعفران رتبه 
سوم را در کشور کسب کرده است، اما همانطور که گفته 
شد پاى ما در بسته بندى مناســب این محصول ارزآور 
همچنان لنگ مى زند و  همین موضوع باعث شــده که 
آنچنان که باید و شاید نتوانیم از اقتصاد ارزى این محصول  

استفاده کنیم. 

گنجشک هایى که به جاى قنارى فروخته مى شود

ماجراى زعفران اصفهان و نبود بسته بندى مناسب

اولین رویداد کارفرماى سرآمد اســتان اصفهان به همت 
کانون انجمن هاى صنفى کارفرمایى اســتان اصفهان در 
نیمه اول مهرماه سال جارى در همایشى در سال اجتماعات 
سیتى ســنتر برگزار و 9 کارفرماى سرآمد استان که داراى 

شرایط ویژه بوده و داورى شده اند معرفى خواهند شد. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشســتى با 
اعالم این مطلب در جمع خبرنــگاران گفت: براى تالش 
و زحمات واحدهــاى تولیدى، صنعتــى و... اطالع مردم 
در جامعه و اینکه کارفرمایان انگیزة بیشــترى براى کار و 
تالش بیشتر از خود نشان دهند، ایده کارت سرآمدى براى 
کارفرمایان داراى شــرایط، مدنظر قرار گرفت به گونه اى 
که حتى حدود یک ســال در این زمینه فعالیت هاى بسیار 
اثربخشى از سوى هیأت داوران به عمل آمد و داوران از بین 
64 کارفرماى داراى شرایط، ابتدا 14 کارفرما و در نهایت 9 
کارفرماى سرآمد استان اصفهان را انتخاب و در همایشى 
بزرگ معرفى خواهند کرد و در نظر داریم در همایشى که 27 
مهرماه در مشهد برگزار خواهد شد ابتکار کارت سرآمدى 

را اعالم کنیم. 
سیدعبدالوهاب سهل آبادى با بیان اینکه کارت سرآمدى 
معرفى کنندة شأن کارفرماســت گفت: در استان اصفهان 
بیش از 9هــزار واحد تولیــدى، صنعتى فعالیــت دارند و 
شاخصه هاى شرکت در این همایش و جشنواره این بود که 
واحد تولیدى داراى کارت بهره بردارى باشد، کارگر مورد نیاز 
تأمین شده، مدارك بهره بردارى ارائه  گردیده و داراى کنترل 
کیفیت باشد. این درحالى است که کارفرمایانى مى توانستند 
در این رویداد شرکت کنند که سه سال پیاپى کارت زرین 
دریافت کرده باشند و بیش از 13 سال سابقه با بیش از 50 

نفر کارگر دارند. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مى گوید: کارت 
سرآمد کارفرمایان یک ساله بوده و باید سال هاى بعد نیز در 

این رویداد شرکت کنند و مورد داورى قرار گیرند. 
سهل آبادى این را هم گفت که ما در کانون و خانه صنعت، 
معدن و تجارت تفویض اختیار نمودیم. وى اظهار امیدوارى 
کرد دولتمردان به عنوان مشــاور از کارفرمایان ســرآمد 
که انتخاب مى شــوند بهره گیرى کرده و در کارخانه هاى 
تعطیل شــده براى بازگشــایى مجدد ایــن کارخانجات 

بهره گیرى شود. 
وى عنوان کرد: باتوجه به شرایط و داورى هاى انجام شده، 

هیچ یک از واحدهاى تولیدى صنعتى، به انتخاب کارفرمایان 
سرآمد، اعتراضى نخواهد داشت. 

سهل آبادى اظهار امیدوار کرد این رویداد مهم با همکارى 
همه دولتمــردان بتواند اثر ماندگارى بــوده و براى دیگر 

استان ها الگو باشد. 
وى خاطرنشان کرد: امروز جامعه کارفرمایان، کار سختى 
دارد و کارگران براى معیشت خود دچار مشکل هستند که 
البته انتظار مى رفت سبد حمایتى براى آنان مدنظر قرار گیرد. 
رئیس خانــه صنعت، معدن وتجارت ایــران با بیان اینکه 
ما مشــکالت زیادى با تأمین اجتماعى داریم افزود: امروز 
بسیارى از داروها گران شده و در درمان کارگران با تأمین 

اجتماعى مشکل داریم. 
■■■

مدیرکل استاندار استان اصفهان نیز در این نشست خبرى 
گفت: کارت سرآمد به منظور قدردانى از عزیزان تالشگر 
در واحدهــاى تولیدى، صنعتى بوده که همــه ابعاد آن در 

شیوه نامه ها مّدنظر قرار گرفت. 
محمود فرمانى با بیان اینکه نباید همــواره یک بُعد مورد 
توجه باشد گفت: توجه به یک بعد سرآمدى، کاریکاتور بوده 
و همواره سرآمدى باید در کلیه ابعاد باشد تا کارنامه خوب به 
ارمغان داشته باشد. بنابراین اگر واحدى از یک نظر خوب، 

ولى در دیگر ابعاد مطلوب نباشد سرآمد نخواهد بود. 
وى با بیان اینکه کارفرمایان ســرآمد در حوزه داورى، از 
داوران نمره خوب گرفتنــد گفت: داوران ایــن رویداد را 
ســه عضو کانون کارفرمایان، یک عضــو خانه صنعت، 
معدن و تجارت، یک عضو اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشــاورزى، یک نفر از انجمن عضو کانون، ریاســت 
دادگســترى نماینده اســتاندار، مدیرکل اســتاندار و... از 
اشخاص حقیقى سه نفر شخصیت علمى به عهده داشتند 
که با این ترکیب به جرأت مى توان گفت انتخاب 9 کارفرماى 
سرآمد بسیار مطلوب بوده و براساس شرایط در نظر گرفته 

شده است. 
فرمانى مى گوید: همه کارفرمایان داراى شرایط، در سطح 
استان اصفهان با فراخوانى که انجام شد مى توانستند در این 
رویداد شــرکت کنند و خود را محک بزنند چرا که گرفتن 

کارت سرآمدى بسیار سخت، ولى ارزشمند بود. 
■■■

دبیر و عضــو هیأت مدیــره کانون انجمن هــاى صنفى 
کارفرمایان اســتان اصفهان نیز به تشــریح فعالیت هاى 

انجام شــده در زمینۀ انتخاب کارفرماى سرآمد پرداخت و 
گفت: از بین 595 کارت کارفرمایى صادر شده، 64 کارت 
حایز داورى کارفرمایان ســرآمد قرار گرفــت که ابتدا 14 
کارفرما و در نهایت 9 کارفرما براى دریافت کارت سرآمدى 
انتخاب شــدند که این مهم در نیمــه اول مهرماه صورت 

مى پذیرد. 
محمد گوهریان، رهبرى و مســئولیت پذیرى، مجوزهاى 
اقتصادى، اشــتغال، تحقیقات و آموزش، تجارت، فناورى 
و ثبت تکنولوژى، محیط زیست، بهره بردارى، استانداردها 
و نقش پذیرى و مسئولیت اجتماعى را 10 رویکرد داوران 
براى داورى دانســت ولى گفت داوران با هشت رویکرد، 

فعالیت خود را آغاز کردند. 
وى ادامه داد: داوران ایــن رویداد بزرگ، به هر کدام از این 
رویکردها امتیاز داده و در معدل گیرى از 14 نفر که کارت 
زرین داشتند، 9 نفر کارفرماى ســرآمد انتخاب نموده اند. 
این درحالى اســت که در هیچ یــک از واحدهاى مربوطه 
این کارفرمایان، از رانت و فعالیــت غیرمجاز بهره گیرى 

نشده است. 
گوهریان با اشاره به مزایاى دارابودن کارت سرآمدى گفت: 
کسانى که کارت سرآمدى را دریافت مى کنند براى عضویت 
خود هزینه اى نمى پردازند، مقدمات مصاحبه با سه مدیرکل 
براى آنان فراهم مى گردد، لوح فاخرى دریافت مى کنند و 
در نظر داریم با همکارى شــوراى شهر در صورت امکان، 

تندیس آنان در سطح شهر نصب گردد. 
وى این رویداد را تجربه بسیار خوبى در اولین گام دانست 
و اظهار امیدوارى کرد در گام هاى بعدى مطلوب تر و بهتر 

برپا گردد. 
■■■

نایب رئیس انجمن هاى صنفى کارفرمایان استان اصفهان 
هم گفت: کارت بلورین به کارفرمایى داده مى شود که یک 
سال بیمه داشته و مشکالت نداشته باشد.  کارت سیمین به 
کارفرمایى داده مى شــود که از 10تا 49 کارگر با پنج سال 
سابقه داشته باشد.  کارت زرین به کارفرمایى داده مى شود 
که از 50 کارگر به باال با سابقه 13 ســال فعالیت باشند و 
کارفرمایانى مى توانند در این رویداد شــرکت کنند که سه 

سال پیاپى، موفق به دریافت کارت زرین شده باشند. 
رضا چینى اظهار امیدوارى کرد این رویداد بزرگ، انگیزه 
بسیار مناسبى براى فعالیت بیشتر کارفرمایان و در نتیجه 

ایجاد کار براى کارگران باشد. 

9 کارفرماى سرآمد استان اصفهان معرفى مى شوند

مریم محسنى

جلوگیرى از تردد سرویس هاى مدرسه بدون مجوز 
در اصفهان

رییس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
اســتان اصفهان گفت: یکى از اقدامات پلیس براى 
تامین ایمنى دانش آموزان را همزمان با بازگشــایى 
مدارس، جلوگیرى از فعالیت سرویس هاى مدرسه 

بدون مجوز اعالم کرد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى افزود: فعالیت بدون 
مجوز سرویس هاى مدرسه در قانون ممنوع اعالم 
شده و خانواده ها نباید رفت و آمد فرزندان خود را به 

این سرویس ها واگذار کنند.
وى با اشاره به اقدامات پلیس راهور در راستاى اجراى 
طرح ترافیکى مهرماه تحصیلى گفت: در این راستا  
مسووالن مدارس ملزم به راهنمایى و هدایت والدین 
دانش آموزان براى انتخاب  ســرویس هاى مدارس 

داراى مجوز هستند.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: سپردن 
دانش آموزان دوره هاى ابتدایى و متوســطه اول به 
رانندگانى که بصورت غیرمجاز به ارائه ســرویس 
مدرســه مى پردازند عالوه بر سانحه هاى ترافیکى 

مى تواند امنیت آنها را نیز تهدید کند.
وى یادآور شد: از ســویى با توجه به افزایش حجم 
ترافیک همزمان با بازگشایى مدارس از خانواده ها 

درخواســت مى شــود که تا حد ممکن تردد دانش 
آموزان خود را به ســرویس هاى مــدارس داراى 
مجوز به جــاى اســتفاده از خودروى شــخصى 
بســپارند و از تجمع در مقابل مــدارس خوددارى

 کنند.
سرهنگ محمدى همچنین از مدیران مدارس نیز 
خواست که از فضاى داخل مدرســه براى استقرار 
ســرویس هاى مدارس و جابجایــى دانش آموزان 
استفاده کنند تا عالوه بر کاهش بار ترافیک، خطرات 
و تهدیدات حین سوار و پیاده شــدن دانش آموزان 

کاهش یابد.
وى همچنین یکى دیگر از اقدامات و پیگیرى هاى 
پلیس راهــور در اجراى طرح ترافیکى بازگشــایى 
مدارس را ســاماندهى گذرگاه هاى عابــر پیاده و 
ایمن ســازى معابر در محدوده مدارس با همکارى 
شــهردارى اصفهان عنوان کرد و گفت: پوشــش 
ترافیکى مدارس به ویژه در حاشــیه خیابانها توسط 

پلیس بطور کامل تامین مى شود.
46 شرکت حمل و نقل دانش آموزى در شهر اصفهان 
وجود دارد که در امر ســرویس دهى دانش آموزان 

فعالیت مى کنند.

ماجراى فرد کشته شده در اغتشاشات اخیر اصفهان
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان  پیرامون 
کشته شدن یک نفر در جریان اغتشاشات اخیر در 
فوالدشهر اظهار داشت: درباره این موضوع از همان 
ساعات اولیه تحقیقات آغاز شد و آنچه که تا به حال 
از نتایج این تحقیقات به دســت آمده این است که 
این فرد در محل تجمع و اغتشاشات نبوده و فاصله 

داشته است.
به گزارش تســنیم، حجت االســالم و المسلمین 
اســداهللا جعفرى افزود: آنچه مشخص هست این 
است که افراد ناشناس به وسیله اسحله ساچمه اى 
به این فرد تیراندازى کرده اند که مشــابه این را در 

چند روز گذشته داشته ایم.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان تصریح 
کرد: دو تیم مجرب در حال بررســى ماجرا هستند 
و اطمینان مى دهم که دســتگاه قضایى تحقیقات 
کاملى را در جهت شناســایى عامالن این جنایت 

انجام خواهد داد .
 جعفرى گفت: خانواده مقتول شــکایت خود را به 
دستگاه  قضایى ارائه داده اند؛ با توجه به هم زمانى 
این اتفاق با اغتشاشات برخى از رسانى هاى معاند 
تالش کردند که کشته شدن این فرد را به تجمعات 
منتسب بدانند اما هنوز چیزى در این خصوص براى 
ما ثابت نشده است. قطعا نتیجه تحقیقات در اختیار 

مردم و خانواده مقتول قرار خواهد گرفت.

ساسان اکبرزاده
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اگر به دنبال راهکارهایى براى اجراى ویندوز بر روى رایانه مک خود 
هستید، این مطلب را بخوانید.

دالیل زیادى وجود دارد که ممکن است بخواهید ویندوز را روى رایانه 
مک خود اجرا کنید. شاید شما تنها نیاز به اجراى یک برنامه ویندوز 
داشته باشید، یا در واقع ظاهر سیستم عامل مایکروسافت را ترجیح 

مى دهید. دلیل شما هر چه باشد، عمدتا دو راه براى انجام آن دارید.
اینکه کدام روش براى شما مناسب است بستگى به بودجه شما، تعداد 
دفعاتى که قصد استفاده از ویندوز را دارید و سن مک شما دارد. ما هر 
دو را در اینجا پوشــش داده ایم تا در صورت نیاز بتوانید انتخاب کنید 
یا بین این دو جابجا شوید؛ چرا که نمى توانید macOS را روى یک 
رایانه ویندوزى اجرا کنید، حداقل نه به راحتى. اپل نرم افزار خود را براى 
رایانه هاى غیر اپل در دسترس قرار نمى دهد، بنابراین اگر مى خواهید 
شانس خود را امتحان کنید، باید راه حل هاى غیر رسمى را دنبال کنید 

که ممکن است احساس کنید بیشتر از ارزش آن ها مشکل دارند.

گزینه 1: بوت کمپ
Apple’s Boot Camp یک برنامه داخلى است که رایانه شما را به 

عنوان یک سیستم بوت دوگانه تنظیم مى کند و به شما امکان مى دهد 
هر بار که دستگاه خود را راه اندازى مى کنید بین بارگذارى ویندوز یا 
macOS انتخاب کنید. بوت کمپ مزایاى زیادى دارد: به طور رسمى 

توسط اپل و مایکروسافت پشتیبانى مى شــود و از قدرت پردازش و 
حافظه مک شــما به طور کامل اســتفاده مى کند، که راه اندازى آن 

ساده است.
 Windows-Mac امــا از آنجایى که هیچ چیــز در رابطه با روابــط
نمى تواند بى نقص باشد، Boot Camp نیز این عیب بزرگ را دارد که 
به سرعت قدیمى مى شود و آن را با جدیدترین رایانه هاى اپل ناسازگار 
مى کند. مک هاى مجهز به تراشه M۱ اپل یعنى تمام ماشین هایى که 
این شرکت از ســال 2020 راه اندازى کرده و در آینده نیز راه اندازى 
مى کند، از Boot Camp پشتیبانى نمى کنند، زیرا ویندوز به سادگى 

براى طراحى پردازنده ساخته نشده است.

اما محدودیت ها همچنان ادامه دارند و حتى اگر یک مک قدیمى با 
چیپست اینتل دارید، بوت کمپ فقط به شما اجازه مى دهد که ویندوز 
10 را اجرا کنید، این به این دلیل است که ویندوز 11 نیازمندى هاى 
سیستمى بسیار ســخت گیرانه اى دارد که مک هاى اینتل آن ها را 
برآورده نمى کنند. در زمان نگارش این مقاله، مشــخص نیست که 
آیــا Boot Camp هرگز به مک هاى داراى ســیلیکون اپل مى آید 
یا اینکه ویندوز 11 بــا Boot Camp کار مى کند. اپل چند واکنش 
مثبت در مورد آن ایجاد کرده اســت، بنابراین به نظر مى رســد که 
اکنون به مایکروسافت رسیده اســت؛ اگر یک مک قدیمى دارید و 

Boot Camp بــه راحتى از اجراى ویندوز 10 راضى هســتید، 

مى توانــد به شــما انعطاف 
پذیرى سیستم عامل بدهد. 
براى شــروع، به یک نسخه 
دیجیتالى از ویندوز نیاز دارید، 
 Spotlight از جســتجوى
 ((command + spacebar

براى پیدا کردن برنامه در مک 
خود اســتفاده کرده، آن را باز 
کنید و مراحل نصب را دنبال 

کنید.
اولین قدم این است که یک 
پارتیشن بر روى هارد دیسک 
مک خود راه انــدازى کنید 
که بخشــى از دیسک را جدا 
مى کند تا ویندوز بتواند در آن 
بماند. این به شما بستگى دارد 
که چقدر این فضــا را بزرگ 
کنید، امــا هر چــه فایل ها 
و برنامه هــاى بیشــترى را 

با  بخواهید 

ویندوز استفاده کنید، به فضاى بیشترى نیاز خواهید داشت. اپل براى 
اجراى صحیح ویندوز حداقــل 64 گیگابایت و براى بهترین تجربه 

حداقل 128 گیگابایت را توصیه مى کند.
وقتى زمان مناسب باشد، Boot Camp Assistant از شما مى خواهد 
فایلى را که از مایکروســافت دانلود کرده اید، باز کنید، شما با پسوند 
ISO روى نام فایل خواهید فهمید که کدام فایل است. پس از اتمام 

 Option نصب، هر زمان که مک خود را راه انــدازى مى کنید، کلید
را نگه دارید تا بین macOS و Windows یکــى را انتخاب کنید. 
 System و انتخاب Apple همچنین مى توانید با باز کردن منــوى
Preferences و ســپس Startup Disk، انتخاب پیش فرض را از 

macOS تنظیم کنید.

گزینه 2: نرم افزار مجازى سازى
گزینه دیگر براى نصب ویندوز در مک و تنهــا گزینه موجود براى 
استفاده از دستگاه جدیدترى با سیستم عامل M۱ با ویندوز 11 استفاده 

از نرم افزار مجازى سازى است.
 macOS این نوع برنامه ویندوز را در باالى الیه نرم افزار دیگرى که با
کار مى کند، اجرا کرده و باعث مى شود تا جایى که به ویندوز مربوط 
مى شود، روى یک کامپیوتر معمولى اجرا شــود. این الیه اضافى از 
پردازش و تفسیر عملکرد را کندتر از Boot Camp مى کند، اگرچه 
براى اکثر کار ها نباید هیچ مشکل 
بزرگى را متوجه شــوید. این نیز 
گزینــه گران تــرى 
اســت، زیــرا بــراى 
بســته مجازى سازى 
و همچنین براى خود 
ویندوز هزینه پرداخت 

مى کنید.
Parallels در ایــن 

زمینه بهترین اســت، 
پشــتیبانى  بــراى 
سریع تر، ارتقاء رایگان 
به نســخه هاى آینده 
و چند مــورد اضافى 
ابزار هــاى  (ماننــد 
سفارشى ســازى بیشتر)، یک بسته 
ســطح حرفه اى نیز با قیمت 100 
دالر در سال وجود دارد. همانند بوت 
کمپ، باید وینــدوز را نیز بخرید. 
در حــال حاضــر 

مایکروســافت ویندوز 11 را مستقیما نمى فروشــد، بنابراین باید به 
ویندوز 10 بســنده کنید و ســپس مى توانید آن را به آخرین نسخه 

سیستم عامل ارتقاء دهید.
اما این رویکرد مشــکالت خود را نیز دارد. اگر مى خواهید از ویندوز 
11 استفاده کنید، باید از نسخه آزمایشى نرم افزارى که مایکروسافت 
مخصوصا براى پردازنده هاى ARM ساخته است، استفاده کنید، یعنى 
همان چیپ هاى اپل. براى استفاده از این نسخه باید در مایکروسافت 
ثبت نام کنید و چون آزمایشــى است، ممکن اســت با چند اشکال 

مواجه شوید.
خبر خوب این است که Parallels تمام کار هاى سنگین را براى شما 
انجام مى دهد. بسته نصب را دانلود و اجرا کنید، دستورالعمل هاى روى 
صفحه را دنبال کرده و در عرض چند دقیقــه از ویندوز در مک خود 
استفاده کنید؛ Parallels همچنین به شما امکان مى دهد ویندوز را به 
عنوان یک برنامه Mac اجرا کنید، بنابراین مى توانید در صورت نیاز 
بدون راه اندازى مجدد، بین سیســتم عامل ها جابجا شوید، سیستم 

عامل مایکروسافت را تمام صفحه یا حتى در یک پنجره اجرا کنید.
در حالى که عملکرد به خوبى Boot Camp نیســت، Parallels در 
بهینه سازى ویندوز کار خوبى انجام مى دهد، بنابراین اکثر برنامه ها و 
حتى بازى هاى کم تقاضا باید بدون مشکل اجرا شوند. سایر ابزار هاى 
مجازى سازى از جمله VMware Fusion و VirtualBox در دسترس 
 M۱ دشوارتر است و در مورد Parallels هستند، اما پیکربندى آن ها از

Mac و Windows۱۱ مشکالت بیشترى نیز دارند.

در نهایت اگر این دو گزینه براى شــما کمى زیاد به نظر مى رســد، 
 Windows۳۶۵Cloud .ممکن است در آینده کار ها آسان تر شــود
PC مایکروسافت ابزارى است که مى تواند از طریق هر مرورگرى در 

هر نوع ماشــینى، بدون توجه به سیستم عاملى که در حال اجراست، 
به رایانه هاى ویندوز 11 دسترسى داشته باشــد. این برنامه در حال 
حاضر فقط براى مشاغل در دسترس اســت، اما مى تواند در آینده به 
یک گزینه مصرف کننده تبدیل شده و تجربه یک رایانه شخصى را 

در Mac یکپارچه کند.

راهکارهاى اجراى ویندوز بر روى رایانه مک

برآورد ها نشــان مى دهد برقى کردن ناوگان خودرو ها 
در جهان بــه تنهایى مى تواند میزان انتشــار گاز هاى 

گلخانه اى را تا 16 درصد کاهش دهد.
شرکت نوآفرین باترى جامدى مناسب خودروهاى برقى 
ساخته است که در عرض چند دقیقه شارژ کامل مى شود 
و عمر آن بیش از دو برابر عمر باترى هاى کنونى وسایل 

نقلیه برقى است.
به نقل از ایندیپندنت، شرکت ادن انرژى، 
وابســته به دانشــگاه هاروارد، پس از 
رونمایى موفــق پیش نمونه دکمه اى 

این باترى که در عرض سه دقیقه شارژ 
مى شــود و طول عمر آن به اندازه بیش از 

10 هزار بار شــارژ کردن اســت، براى پیشبرد 
بیشــتر این فناورى و با هدف  تجارى ســازى آن در 

آینده نزدیک، مبلغى حدود پنج میلیون و 150 هزار دالر 
کمک مالى دریافت کرد.

بنا بر اعالم این شرکت نوآفرین، توسعه سریع فناورى 
ذخیره ســازى انرژى پاك براى مبــارزه با «طاعون» 

تغییرهاى اقلیمى اهمیت حیاتى دارد.

ویلیام فیتزهاگ، مدیرعامل شرکت ادن انرژى، امیدوار 
اســت براى تســهیل پذیرش این باترى، 30 درصد 

مردم آمریکا که در خانه شان پارکینگ ندارند 
و بنابرایــن نمى توانند خودروى 

برقى شان را در طول 

شب شــارژ کنند، از 
این باترى استقبال کنند.

فیتزهاگ مى گوید: «برقى کردن کامل ناوگان 
وسایل نقلیه یکى از مهم ترین گام هاى ما براى مبارزه 

با تغییرهاى اقلیمى است.»
«اما براى رواج گسترده وسایل نقلیه برقى، باترى هایى 
الزم است که مجموعه نیازهاى گسترده مصرف کننده 

را برآورده کند. مدت الزم براى شارژ وسایل نقلیه برقى 
باید به اندازه مدتى باشد که در حال حاضر صرف بنزین 

زدن خودرو هاى درون سوز در پمپ بنزین مى کنیم.»
برآوردها نشــان مى دهد برقى کردن ناوگان خودروها 
در جهان به تنهایى مى تواند میزان انتشــار گازهاى 
گلخانه اى را تا 16 درصد کاهش دهد و استفاده از این 
«الگوى جدید باترى ها» براى رســیدن به 

این هدف ضرورى است.
شین لى، دانشیار علوم مواد هاروارد و مشاور 
علمى ادن انرژى، گفــت: «اگر مى خواهیم به 
سوى آینده اى با انرژى  پاك حرکت کنیم، خودروهاى 
برقى نباید مدى تجملى باقى بمانند و عمال یک درصد 
وســایل نقلیه موجود در جاده ها را تشکیل دهند و اگر 
باترى  خودروهاى برقى فقط سه تا پنج سال دوام بیاورد، 
بازار خودروى دست دوم در ایاالت متحده از بین خواهد 

رفت.»
«این فناورى باید در دسترس همگان باشد... محدودیت 
بنیادى در مسیر تولید انبوه فناورى باترى خود نمى بینیم 

و این فناورى مى تواند متحول کننده باشد.»

در این گزارش مراحل فعال کردن حالت ناشــناس در 
لینکدین شرح داده شده است.

 شما مى توانید در لینکدین ناشناس باشید، اما ناشناس 
بودن یک ویژگــى عالى براى بررســى پروفایل هاى 
دیگرى است که ممکن است با شما در ارتباط باشند. با 
استفاده از این ویژگى، لینکدین به آن ها اطالع نمى دهد 
که شــما آن ها را مشــاهده کرده اید؛ و اگر فردى نمایه 
شــما را در حالى که در حال مرور لینکدیــن به عنوان 
ناشناس هستید، بیابد، نمى تواند تصویر نمایه شما یا سایر 

اطالعات شخصى شما را ببیند.
با این حــال اگر در حالــت خصوصى مــرور مى کنید، 
نمى توانید ببینید چه کســى نمایه شما را مشاهده کرده 
است، مگر اینکه به Premium ارتقا دهید. براى اینکه 
بتوانید به حالت کامال ناشناس در لینکدین حضور داشته 

باشید،  این مراحل را دنبال کنید.
1. وارد پروفایل LinkedIn خود شوید.

2. جایى را که در باال نوشته شــده است «Me» یافته و 
روى فلش کشویى کلیک کنید.

3. «تنظیمات و حریم خصوصى» را در قسمت «حساب» 

انتخاب کنید.
4. در منوى سمت چپ، «Visibility» را انتخاب کنید.

امکان مشاهده
این تنظیمات به شما این امکان را مى دهد که مطلع باشید 
چه کسى مى تواند نمایه و اطالعات شخصى شما را ببیند.

5. «گزینه هاى مشاهده نمایه» را انتخاب کنید.
6. در پایین، «حالت خصوصى» را انتخاب کنید.

اکنون تنها به عنوان یک «عضو ناشــناس لینکدین» 
دیده شده و نمایه هاى دیگر را بدون اینکه بدانند شما 

آن ها را مشاهده کرده اید، مشاهده مى کنید. در 
این روش نمایه شــما به همراه اطالعات 

تماس شما براى دیگران قابل مشاهده 
نخواهد بود.

همچنیــن مى توانیــد «حالــت 
خصوصــى» را در «گزینه هــاى 

مشاهده داســتان» انتخاب کنید 
که به شــما امــکان مى دهد 

داستان هاى اعضاى لینکدین 

را به صورت ناشناس مشاهده کنید.
بسیارى از تنظیمات حریم خصوصى دیگر وجود دارد 
که مى توانید آن ها را براى محدود کردن دید لینکدین 
خود بدون ناشناس بودن تنظیم کنید. انتخاب کنید چه 
کسى مى تواند اتصاالت شما را ببیند، چه کسى مى تواند 
نام خانوادگى و آدرس ایمیل شما را ببیند، آیا برنامه ها 
و شرکاى تایید شــده مى توانند اطالعات نمایه شما را 

نمایش دهند یا خیر و موارد دیگر.
بدیهى است که دیده شدن و به طور خاص تر، قابلیت 
کشــف، بخش بزرگى از فعال بودن 
در لینکدین و شبکه ســازى با دیگر 
متخصصان است، اما براى لحظاتى 
که مى خواهید کمتر دیده شوید، 
لینکدیــن به شــما اجازه 

مى دهد که باشید.

چگونه در لینکدین ناشناس بمانیم؟باترى که با 3 دقیقه شارژ 20 سال کار مى کند

پیامرسان واتس اپ همچنان در حال افزودن به ویژگى ها 
و قابلیت هاى متعدد خود اســت. چند روز مشخص شده 
بود که این پیام رســان در حال اضافه کردن امکان ایجاد 
نظرســنجى درون برنامه اى اســت. حاال در جدیدترین 
نســخه بتاى این برنامه، جزئیات بیشترى در مورد نحوه 

عملکرد این قابلیت به دســت آمده است.وب ســایت 
WABetaInfo در گــزارش جدیــد خــود در این 

خصوص، تصویــرى را از نســخه بتــا جدید این  
پیامرسان به اشتراك گذاشته که نحوه ایجاد یک 

نظرسنجى جدید را نشان مى دهد.طبق این تصویر، گزینه 
ایجاد نظرســنجى در برگه عملیات چت ظاهر مى شــود 
که با انتخاب آیکــون گیره کاغــذ در پایین صفحه چت 
قابل دسترسى خواهد بود.البته مطابق 
تمامــى قابلیت هایى که در نســخه بتا 
مورد آزمایش قرار مى گیرد، فعال باید در 
انتظار ماند و دید که آیا این ویژگى عرضه 
خواهد شد یا خیر و اینکه در صورت ارائه، زمان آن و 

چگونگى فعال شدنش چگونه خواهد بود.

یافتن یک تعادل کامل بیــن کار و زندگى براى هر 
حرفه اى مهم است.

 در تالش براى یافتن تعادل مناسب، غول فناورى 
کره جنوبى، سامســونگ، ابــزار نوآورانه جدیدى 
را ارائه کرده اســت کــه مى تواند به افــراد کمک 
کنــد از کار کــردن بیــش از حــد جلوگیــرى 

کند.
ایــن نــوآورى رادیــکال در واقع یک موشــواره 
رایانــه اى (ماوس) اســت کــه پس از ســاعات 

ادارى برنامه ریزى شــده، کار خــود را متوقــف
 مى کند!

این گجت که «ماوس تعادل سامسونگ» نام دارد 
به گونه اى طراحى شده اســت که به معناى واقعى 
کلمه زمانى که کار بیش از حد شــده باشد، از روى 

میز فرار مى کند!
به گفته سامســونگ، چرخ هاى مــاوس به محض 
تشخیص حرکت دســت فعال مى شوند و شروع به 

فرار مى کنند.

سامســونگ مى گویــد که بیشــتر کارمنــدان در 
ترك به موقع دفتر مردد مى شــوند، زیرا همیشــه 
تحت فشــار زیادى براى انجام وظایف معلق خود

 هستند.
آنها ادعا مى کنند که دلیــل اصلى ماوس مفهومى 

تعادل، بهبود تعادل کار و زندگى در کره بوده است.
از آنجایى که این موشواره در مرحله اولیه مفهومى 
قرار دارد، مشخص نیست که این گجت چه زمانى 

براى خرید در دسترس خواهد بود.

این ماوس به هنگام کار زیاد فرار مى کند!یک ویژگى جالب به واتس اپ اضافه مى شود
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5 توصیه براى افزایش عمر باطرى که نباید باور کنید

دروهاى برقى
کامل مى شود 
کنونى وسایل 

ش از 
پیشبرد 

ـازى آن در 

مردم آمریکا که در خانه شان پارکینگ ندارند 
و بنابرایــن نمى توانند خودروى

برقى شان را در طول 

شب شــارژ کنند، از 
این باترى استقبال کنند.

زدن خودر
ن برآوردها
در جهان
گلخانه ا

عل
سوى آیند
برقى نباید
وســایل
باترى  خود

ین ی س و
ر را بدون اینکه بدانند شما

 مشاهده مى کنید. در
 همراه اطالعات 

ههههههههههههههههههدههه قابل مشا

«حالــت 
ىـاى نه هـ
دنید ب ک
ىدهد
ن

ی ب ر ص ور ب و ن ی یهى ب
کشــف، بخش بزرگى از فعال بودن
شبکه ســازى با دیگر در لینکدین و
متخصصان است، اما براى لحظاتى
کمتر دیده شوید، که مى خواهید
لینکدیــن به شــما اجازه

مى دهد که باشید.

و ارید دیمى ی ر ا ت ا ید تر رو ی ب ون ا
Boot Camp بــه راحتى 0از اجراى ویندوز 10 راضى هســتید، 

مىتوانــد به شــما انعطاف 
پذیرى سیستم عامل بدهد. 
براى شــروع، به یک نسخه 
دیجیتالى از ویندوز نیاز دارید، 
Spotlight از جســتجوىt

 ((command + spacebar

براى پیدا کردن برنامه در مک 
خود اســتفاده کرده، آن را باز 
کنید و مراحل نصب را دنبال 

کنید.
اولین قدم این است که یک 
پارتیشن بر روى هارد دیسک 
مک خود راه انــدازى کنید 
که بخشــى از دیسک را جدا 
مى کند تا ویندوز بتواند در آن 
بماند. این به شما بستگى دارد 
که چقدر این فضــا را بزرگ 
کنید، امــا هر چــه فایل ها 
و برنامه هــاى بیشــترى را 

با  بخواهید 

Syste ب ا و pp eوى ن ر ز ب ب ید وا ى ین eمچ

k و ســپس Startup Disk، انتخاب پیش فرض را از  Preferences

ى ا ی این و ىاجرا مو ر پیو روىی و ى
Boot مى کند، اگرچ Camp پردازش و تفسیر عملکرد را کندتر ازp

براى اکثر کار ها نباید هیچ مشک
بزرگى را متوجهشــوید. این
گزینــه گران تــر
اســت، زیــرا بــر
بســته مجازى ساز
و همچنین براى خ
ویندوز هزینه پرداخ

مى کنید.
Parallels در ایــ

زمینه بهترین اســت
پشــتیبا بــراى
سریع تر، ارتقاء رایگ
به نســخه هاى آین
و چند مــورد اضاف
ابزار هــا (ماننــد 
سفارشى ســازى بیشتر)، یک بس
ســطح حرفه اى نیز با قیمت 0
دالر در سال وجود دارد. همانند بو
کمپ، باید وینــدوز را نیز بخری
در حــال حاضـ

ن ا ال 2 ژ شا ناشق ن ل ن گ

1
2

3

4
5

اجازه دهید شارژ باطرى تمام شود

اتصال مداوم دستگاه به برق

تنها از شارژهاى اصل استفاده کنید

هرگز باطرى را تا 100٪ شارژ نکنید

هرگز از شارژ بى سیم استفاده نکنید

این تصور وجود دارد که متصل نگه داشتن دستگاه به برق از عمر باطرى کم نمى کند، اما درست نیست. نه تنها بعضى از دستگاه ها با وجود اتصال به برق همچنان از 
باطرى استفاده مى کنند بلکه اتصال دائمى دستگاه به برق باعث فرسودگى باطرى به دلیل داغى بیش از حد مى شود.

در حالى که شارژرها و کابل هاى کم کیفیت مى توانند باعث مشکالتى مانند خرابى دستگاه شوند، وسایل جانبى با کیفیتى از سوى شرکت هاى شخص ثالث مانند 
آنکر، آمازون و Zendure تولید شده است. نه تنها این وسایل مانند شارژرها و لوازم جانبى اصل شرکت ها باکیفیت هستند بلکه از آنها هم بسیار ارزان ترند.

این باور سال هاست که وجود دارد اما باطرى ها طورى طراحى شده اند که بتوانند به این شکل کار کنند و تنظیم کننده هاى شارژ داخلى دارند و به این ترتیب رساندن 
شارژ باطرى به 100 درصد، مشکلى ایجاد نمى کند.

درست است که شارژ بى سیم آهسته تر بوده و ممکن است باعث شود دستگاه در صورت بودن در یک قاب، دچار داغى بیش از حد شود اما مشکلى در خصوص استفاده از آن وجود ندارد. 
مکانیزم هاى شارژ بى سیم مانند سایر اشکال شارژ، برق که به باطرى رسانده مى شود را با دقت کنترل مى کنند تا شارژ ایمن باطرى را تضمین کنند.

www.nesfejahan.net

یکى از باورهایى که مرتب به گوش مى خورد این است که هر دستگاهى که استفاده مى کنید اجازه دهید هر از گاهى شارژ آن به طور کامل تخلیه شود. هنگامى که این کار را انجام مى دهید، 
بهتر شارژ مى شود و باطرى هم کالیبره مى شود. این موضوع ممکن است درباره فناورى هاى باطرى قدیمى صدق کند، اما باطرى هاى مبتنى بر لیتیوم جدید، به چنین کارى نیاز ندارند.
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گالبى
خوردن یک گالبى بزرگ 7 گرم فیبــر براى تان فراهم 
مى سازد. دریافت فیبر کافى نه تنها به تنظیم روده 
و سالم نگه داشــتن دستگاه گوارش شما کمک 
مى کند بلکــه براى تنظیم قنــد خون و کاهش 
کلسترول نیز مفید است. هم چنین، نتایج پژوهش ها 

با نشان مى دهند که رژیم هاى غذایى سرشار از فیبر 
کاهش خطر ابتال به سرطان، بیمارى قلبى، دیابت و 

زوال شناختى مرتبط هستند.
براى خوردن آســان گالبى آن را به شکل خام و به 

صورت برش خورده به ساالد اضافه کرده یا با کمى 
دارچین براى یک دسر شیرین پخته شده بدون شکر 

استفاده کنید. براى به حداکثر رسانى مصرف فیبر آن گالبى 
را با پوست میل کنید.

خوردن یک گال
ىممى سازد.
و سالم ن
مى کند بل
کلسترول نیز
نشانمى دهند ک
ابتالبه کککککککککککاهش خطر

زوال شناختى
براىخو

ص

 آنفلوانزا بیمارى ویروسى اســت که عالئم آن کمى 
متفاوت با سرماخوردگى است و شامل اسهال، تهوع، 
احساس ضعف و سرما نیز مى شود. اگرچه با پیشرفت 
علم پزشکى، آنفلوانزا دیگر بیمارى کشنده اى نیست، 
اما در گروه هاى آسیب پذیر مثل کودکان، سالمندان، 
زنان باردار، افراد مبتال به مشکالت تنفسى و بیماران 

با نقص ایمنى ممکن است همراه با خطراتى باشد.
بنابر اعــالم دفتر آموزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشت، عالوه بر تزریق واکســن براى گروه هاى 
پرخطر، استفاده از هفت ماده غذایى زیر براى بهبود 
عالئم این بیمارى و حتى پیشــگیرى از ابتال به آن 

مى تواند موثر باشد:
سیر: یک آنتى بیوتیک طبیعى قدرتمند غنى از آنتى 
اکسیدان ها مانند آلیســین است. سیر باعث تحریک 
سلول هاى ســفید خون و تقویت سیستم ایمنى بدن 
مى شود. آنتى اکسیدان هاى موجود در سیر همچنین 
باعث جلوگیرى از آســیب هاى رادیکال هاى آزاد به 

ساختار سلولى خواهد شد.
ماســت هاى پروبیوتیک: پروبیوتیک ها باعث 
سالمت روده، پشتیبانى از سیستم ایمنى سالم و دفع 
عوامل بیمارى زا، از جمله ســرماخوردگى و آنفلوانزا 
مى شــوند. عالوه بر افزایش فعالیت سیستم ایمنى، 
پروبیوتیک هــا همچنین با تولید مــواد ضد باکترى 
و کشــتن و یا غیر فعال کردن باکترى ها، بیمارى را 

درمان مى کنند.
چاى: نوشــیدن آن طیــف گســترده اى از مزایاى 
ســالمتى را به همراه دارد که یکــى از آنها تقویت 
سیستم ایمنى بدن به خاطر وجود آنتى اکسیدان هاى 
قوى در چاى است. اگر چاى ســبز را با عسل و لیمو 
بنوشید، همان خاصیت چاى سیاه را براى درمان دارد، 
اما برعکِس چاى ســیاه، به خواب لطمه اى نمى زند و 
باعث مى شــود خوابى عمیق به درمان بیمارى شما 

کمک کند.
شــکالت تیره: شکالت ســیاه سرشــار از 
فالوونوئیدها است. این آنتى اکسیدان که در 
بیشتر میوه ها و سبزیجات نیز وجود دارد با 
بسیارى از بیمارى ها از راه تقویت سیستم 
ایمنى بدن مقابله مى کند. در واقع به نظر 
مى رسد که شکالت سیاه بیشتر از مواد 
غذایى دیگر حاوى این آنتى اکسیدان ها 

است.
 فلفل قرمز: میزان ویتامین ث موجود در این فلفل 
دو برابر مرکبات است و ثابت شده که مصرف میزان 
کافى ویتامین ث اگرچه نقش پیشگیرى کننده ندارد، 

اما طول دوره بیمارى هاى ویروسى را کوتاه مى کند.
ماهى قزل آال: یک منبع غنى از اســیدهاى چرب 
امگا 3 است که خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و دیگر 
بیمارى هاى مزمن را از طریق کاهش فرایند التهابى در 
بدن کم مى کند، ضمن این که منجر به تقویت سیستم 

ایمنى بدن نیز مى شود.

تزریق واکسن آنفلوانزا باید زیر نظر پزشک در افراد 
داراى حساسیت به تخم مرغ باشد.

زمان طالیى تزریق واکسن آنفلوانزا از 10 شهریور 
تا 10 آبان اســت.دو هفته زمان نیاز اســت تا بدن 
به واکسن پاسخ دهد.خردســاالن دو بار در سال با 

فاصله حداقل 4 هفته اقدام به تزریق واکسن کنند.

 چه کسانى باید واکسن آنفلوانزا تزریق 
کنند؟ 

خردساالن 6 ماه تا 9 سال- ســالمندان باالى 65 
سال- بیماران نقص سیستم ایمنى-زنان باردار.

نحوه دریافــت واکســن آنفلوانزا از 
داروخانه ها:

 همراه داشتن نسخه پزشک- همراه داشتن کارت 
ملى به دلیل ثبت در سامانه تى تک.

قیمت واکسن آنفلوانزا:
قیمت واکســن ایرانى آنفلوانــزا 213 هزار تومان 
و قیمت واکســن آنفلوانزاى فرانســوى 211 هزار 

تومان است.

تزریق همزمان واکسن کرونا و آنفلوانزا:
 تزریق همزمان واکســن کرونا و واکسن آنفلوانزا 
منعى ندارد. افرادى که مبتال یا مشــکوك به کرونا 
هستند نباید واکسن تزریق کنند.بین تزریق واکسن 

کرونا و آنفلوانزا 2 هفته فاصله باشد.

5 ماده که باید به وعده هاى غذایى سالم پاییزى اضافه کنید

دردهاى ضربان دار در پشت یا زانو ممکن است نشانه کمبود ویتامین D باشد. این 
درد مى تواند مانند دردى نافذ در عمق بدن احساس شود.

استخوان درد با کمبود ویتامین D مرتبط اســت زیرا این ویتامین براى سالمت 
استخوان حیاتى است.

بدن براى تنظیم سطح کلسیم و فســفات به ویتامین D نیاز دارد؛ 
به همین دلیــل دریافت آن براى بدن ضرورى محســوب

 مى شود. 
یک مکمل ویتامیــن D10 میکروگرمى معمول در 

طول ماه هاى زمســتان براى تکمیل رژیم غذایى 
کافى است.

کمبود ویتامین D مى تواند براى ســالمت کلى 
بــدن نیز مضر باشــد. کمبــود ایــن ویتامین با 
بیمارى ام اس، فشار خون باال و دیابت نیز مرتبط

 است.
ســایر عالئم احتمالى کمبــود ویتامین D شــامل 
افسردگى، احساس خواب آلودگى و کمبود انرژى است.

از دیگــر بیمارى هــاى مرتبــط بــا کمبــود ویتامیــن 
D مى توان بــه بیمارى هاى قلبى عروقى، دیابت و ســرطان اشــاره 

کرد.
 D برخى مطالعات تخمین مى زند تا 70 درصد افراد ممکن اســت کمبود ویتامین

داشته باشند.
اکثــر ویتامیــن D بــدن در پاســخ بــه نــور خورشــید روى پوســت تولید

 مى شود.
 به همین دلیل است که معموال در طول ماه هاى زمستان در عرض هاى جغرافیایى 

شمالى میزان این ویتامین در بدن افراد کمتر مى شود.
پیاده روى 20 دقیقه اى به مدت چند بار در هفته مى تواند براى بدن کافى باشد تا 

مقادیر مورد نیاز ویتامین D را تولید کند.
برخى از بهترین منابع غذایى ویتامین D شــامل تخم  مرغ، ماهى هاى روغنى و 

قارچ است.
نتایج مطالعه اى روى زنان یائسه ســطوح بسیار باالیى از 

کمبود ویتامین D را نشان داد.
محققــان توصیــه مى کننــد ســبک زندگــى 
ســالم بایــد شــامل قــرار گرفتــن در معرض 
دقیقــه،   15 مــدت  بــه  خورشــید  نــور 
ســه تا چهار بار در هفته باشــد زیرا 90 درصد 
ویتامین D در تماس پوست با نور خورشید سنتز

 مى شود.
محقق ارشــد این تحقیــق گفت: بســیارى از 
 D مشکالت ســالمتى را مى توان با کمبود ویتامین

مرتبط دانست.
ما معتقدیم که بسیارى از بیمارى ها مى توانند با کمبود مزمن 

ویتامین D تشدید شود.
متخصصان مراقبت هاى بهداشــتى باید بدانند که این کمبود یک مشــکل رایج 
اســت که بخش بزرگى از جمعیت را تحت تاثیر قرار مى دهد؛ حتى کسانى که در 

مکان هاى آفتابى زندگى مى کنند.
ویتامیــن D از تراکم مــواد معدنى اســتخوان ها حمایت و بــه عملکرد عصبى 
عضالنــى کمک مى کنــد. همچنیــن خطر شکســتگى اســتخوان را کاهش

 مى دهد.

پزشکان و متخصصان قلب تاکید دارند که مهم ترین عامل بروز مشکالت 
و بیمارى هاى قلبى، انتخاب یک الگوى زندگى ناســالم و غیر بهداشتى 

است.
در ادامه به نقل از مدیکال دیلى به چند مورد از عادت ها و عواملى خواهیم 
پرداخت که براى حفظ سالمت قلب و عروق مى بایست نسبت به آن ها 

محتاط بود.

رژیم گرفتن یا حذف برخى درشت مغذى ها
به گفته دکتر دانیل ادموندوویچ، رئیس قلب وعروق در بیمارستان دانشگاه 
تمپل، مردم اغلب فکر مى کنند که یک رژیم غذایى سالم و متعادل را دنبال 
مى کنند، اما اینطور نیســت. به عنوان مثال، او افرادى را دیده که از رژیم 
غذایى کم کلسترول پیروى و از چربى هاى سالم یعنى یک درشت مغذى 
مهم اجتناب مى کنند. این افراد ممکن اســت کربوهیدرات هاى زیادى 
بخورند. اگرچه این نوع رژیم غذایى باعث افزایش ســطح کلســترول 
نمى شود، اما تحقیقات نشان داده است که تغییر ناگهانى و شدید در عادات 

غذایى مى تواند منجر به بدتر شدن عملکرد قلب شود.

انزواى اجتماعى و تنهایى
به گفته دکتر ریگود تدوالکار، متخصص قلب و عروق در مرکز بهداشــت 
پراویدنس سنت جان در سنتا مونیکاى کالیفرنیا، جدا شدن از دیگران نیز 

مى تواند تأثیر عمیقى بر سالمت قلب ما داشته باشد. 
یک مطالعه اخیر نشــان داد که زنان مســن تر زمانى که در انزوا زندگى 
مى کنند، هشــت درصد بیشــتر در معرض خطر ابتال بــه بیمارى هاى 

قلبى  - عروقى هستند. 
براى افرادى که هم انزواى اجتماعى و هم تنهایى را تجربه مى کنند، خطر 
ابتال به بیمارى قلبى تا 27 درصد افزایــش مى یابد. انزواى اجتماعى نیز 
مى تواند به افسردگى کمک کند و افسردگى مى تواند منجر به عوامل خطر 
قلبى  - عروقى مانند فشار خون باال، ســبک زندگى کم تحرك و عادات 

غذایى ضعیف شود.

سالمت ضعیف دندان ها
مشکالت دندانى مانند پوســیدگى دندان، 
مى تواند خطر عفونت هــاى باکتریایى در 

جریان خون را افزایش دهد.
 به گفته تدوالــکار، انتقــال باکترى هاى 

موجــود در دهان، به خون بســیار آســان 
است. التهاب لثه و ســالمت نامناسب دهان 

باعث ایجاد حالت التهابى مى شــود که مى تواند 
مشکالت قلبى مانند کلســترول باال یا پارگى پالك 

را تشدید کند.

مصرف بیش از اندازه کافئین
کافئین  به طور کلى براى قلب مفید است و تحقیقات نشان مى دهد که نوشیدن 
دو فنجان قهوه در روز بیشترین فواید قلبى عروقى را دارد، اما مصرف بیش از 
اندازه قهوه مى تواند تأثیر منفى داشته باشد؛ زیرا مى تواند ضربان قلب را تسریع 
کند و باعث انقباض عروق خونى و افزایش فشار خون شود. مصرف کافئین 
300 تا 400 میلى گرم بى خطر در نظر گرفته مى شــود و بیش از آن مى تواند 

مجموعه اى از اثرات منفى داشته باشد.

استرس کنترل نشده
هنگامى که سیســتم جنگ یا گریز بدن 
به طــور مزمن فعــال مى شــود، مى تواند 
باعث التهاب در بدن و ترشح طوالنى مدت 
هورمون هاى استرس مانند آدرنالین شود. 
به گفته تدوالــکار، این عوامــل در کنار هم 
مى توانند باعث تغییــرات فیزیولوژیکى در بدن از 
جمله افزایش فشــار خون، کلسترول باال، 
چاقى، مقاومت به انسولین و اختالالت 
ریتم الکتریکى شــوند. استرس مزمن 
همچنین مى تواند خطر لخته شدن خون 

را در سراسر بدن افزایش دهد.

هیچ گیاهى نمى تواند براى مدت طوالنى در تاریکى زندگى 
کند و کم نورى، گیاهان آپارتمانى شما را خراب خواهد کرد. 
استفاده از چراغ رشــد یک راه حل خوب است اما مى تواند 
خیلى مناســب و ارزان یا خیلى گــران دربیاید پس به این 
نکات دقت کنید. گیاهان در زیر نورهاى LED معمولى رشد 
مى کنند. گلدان هاى آپارتمانى مى توانند نیاز نورى خود را از 
نور مصنوعى هم تامین کنند و این خبر خوبى است. بخش 
توسعه دانشگاه مینه سوتا در مقاله اى توضیح مى دهد که نور 

کافى، فارغ از نوع آن، براى رشد گیاهان سالم مهم است.
تعداد زیــادى گیاه وجود دارد که شــرایط نور 
متوســط   را تحمل مى کند، اما هیچ گیاهى 
نمى تواند براى مــدت طوالنى در تاریکى 

زندگى کند. هنگامى که گیاهان فاقد نور هستند، 
کلروفیل (رنگدانه سبز) تولید نمى کنند و ممکن است به 

رنگ سبز کمرنگ تا زرد یا حتى سفید دربیایند. ساقه هاى 
گیاه «علفى» مى شــوند، بلند و نــازك، و به 

نظر مى رســد که خود را به سمت منبع نور 
مى کشند. گیاهانى که نور کافى ندارند نیز 

ممکن است برگ هاى خود، به خصوص 
برگ هاى پیرتر را از دست بدهند.

حتى ممکن است برگ هاى یک گیاه رنگارنگ و ابلق 
به رنگ سبز ساده برگردند و گیاهان گلدار هم ممکن 

است نتوانند گل بدهند با این حال، گیاهانى که در 
معرض نور زیاد قرار مى گیرند هم مشــکل پیدا 
مى کنند و با سوختگى و سفید شدن برگ ها مواجه 

مى شوند.

استفاده از چراغ رشد راهى براى تامین نور مورد نیاز گیاهان 
است.

براى تامیــن نور گیــاه مى توانید از المپ اســتفاده کنید. 
چراغ هاى رشد گیاه خاص نیســتند اما قوى هستند. نور و 
روشنى باعث رشــد گیاهان مى شــود و بهتر است به گیاه 

نزدیک باشد، البته نه در حدى که باعث سوختگى شود.
هوس پلنت نوشت، براى رشد بیشــتر گیاهان آپارتمانى، 
از المپ هاى بیــن 4000 تا 6000 کلوین اســتفاده کنید، 
زیرا دماى رنگ المپ از طیف کاملى از رنگ ها - ســرد و 
گرم - وام مى گیرد. با اســتفاده از این چراغ ها، 
مى توانید رشدى را که در گلخانه یا بیرون از 

خانه دریافت مى کنید، تقلید کنید.
محدوده 4 تا 6 هزار کلوین، رنگ مناســب و انرژى 

کافى براى رشد گیاه را تامین مى کند.
اگر مى خواهید چراغ رشد تهیه کنید بهتر است دقت کنید که 
این چراغ ها از LED معمولى قوى تر هستند اما بدانید که 
هیچ رنگ جادویى اى وجــود ندارد و این چراغ هاى 
رشد نسبت به المپ هاى معمولى برترى خاصى 
ندارند، فقط روشن تر هستند یعنى دیودهاى 

بیشتر و قدرت بیشترى دارند.
پس اگــر چراغ روشــنى در خانــه دارید که 
مى توانید به گیاهان خود نزدیک کنید، در واقع یک 
چراغ رشــد دارید. راه پیدا کردن چنین چراغى این 
است که ببینید اگر نور آن به اندازه اى روشن است 
که چشــم دوختن به آن ناراحت کننده مى شود، آن 

چراغ براى گیاه شما مناسب است.

استاد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت:خوردن 
آب ناشــتا در ابتداى صبح نه فایده دارد و نه ضرر؛ چراکه با 
ناشتا خوردن آب یا نخوردن آب از نظر پزشکى اتفاق خاصى 
در بدن نمى افتد. آزاده متقى، اســتاد علوم تغذیه دانشگاه 
علوم پزشکى ایران در پاسخ به این پرسش که «آیا خوردن 
آب به صورت ناشــتا در ابتداى صبح خواصى دارد؟ »،بیان 
داشت: خوردن آب ناشــتا در ابتداى صبح نه فایده دارد و نه 
ضرر. وى ادامه داد: این موضوع به این بستگى دارد که فرد 
آیا میل به مصرف آب دارد یا خیر؛ چراکه با ناشتا خوردن آب 
یا نخوردن آب از نظر پزشکى اتفاق خاصى در بدن نمى افتد.

این استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکى ایران متذکر شد: اگر 
فردى عادت به خوردن آب ناشتا دارد و تشنه است اشکالى 

ندارد، اما اگر نخورد نیز ایرادى ندارد.

موادغذایى موثر براى ایمن شدن 
در برابر آنفلوآنزا

نکات مهم 
تزریق واکسن آنفلوانزا

یک روش ساده و ارزان براى تامین نور گیاهان آپارتمانى دردهایى که نشانه کمبود ویتامین D است

عوامل ساده اى که منجر به بیمارى قلبى مى شوندخوردن آب ناشتا ضرر دارد؟

گل کلم
گل کلم و ســایر ســبزیجات چلیپایى (مانند کلم بروکلى، کلم بروکســل و کلم) حاوى فیبر، آنتى 

اکسیدان ها و مواد شیمیایى منحصر به فردى به نام گلوکوزینوالت هستند 
که مى توانند خاصیت ضد سرطانى داشته باشند. نتیجه مطالعه اى صورت 

 Annals of Oncology گرفته در سال 2021 میالدى که در نشریه
منتشر شد نشان داد در افرادى که دست کم یک بار در هفته 

از این سبزیجات اســتفاده مى کنند خطر ابتال به انواع 
مختلف سرطان کاهش یافته بود. مى توانید کل کلم 

را بخار پز کنید.
خوردن 28 گرم (1 اونس) گردو در روز براى دریافت 
اسید هاى چرب اسید آلفا - لینولنیک (ALA) نوعى 
چربى امگا 3 ســالم و مفید بــراى قلب تان کافى 
است و جایگزینى خوب از پروتئین گیاهى به جاى 
پروتئین حیوانى محسوب مى شــود چرا که فاقد 

چربى هاى اشباع شده در پروتئین حیوانى است.

کدو حلوایى
حــاوى مقادیــر زیــادى بتاکاروتن 
است آنتى اکســیدانى که بدن آن را 
به ویتامین آ تبدیــل مى کند. بتاکاروتن 
براى حفظ بینایى به ویژه دید در شــب 
ضرورى است و هم چنین براى قوى نگه 
داشتن سیستم ایمنى بدن شما مهم مى باشد. مى توانید آن را در مایکروویو 

قرار دهید و بگذارید خنک شود تا پوست آن را راحت تر جدا کنید. 
سپس مى توانید آن را از وســط نصف کنید و در 

تابه اى با مقدار کمى آب یا روغن بپزید. پس 
از آن مى توانید آن را به شکل مکعبى خرد 
کرده، له کنید یا به صورت پوره به سوپ و 

سس اضافه کنید.

چغندر
حاوى آنتى اکسیدان ها از جمله بتاالئین است 
و خاصیت ضد التهابى دارد. چغندر هم چنین سرشار 
از نیترات است که نتایج پژوهش ها نشان داده ممکن است به 
گشاد شدن عروق خونى و بهبود جریان خون کمک کند. تفت 

دادن چغندر شیرینى طبیعى آن را نشان مى دهد.

گردو

ى ن ر
نچاى: نوشــیدن آنطیــف
ک ســالمتى را به همراه دارد
سیستم ایمنى بدن به خاطر
قوى در چاى است. اگر چاى
بنوشید، همان خاصیت چاى
اما برعکِس چاى ســیاه، ب
باعث مى شــود خوابى عم

کمککند.
شــکالت تیره:

فالوونوئیدها است
بیشتر میوه ها
بسیارى از
ایمنى بدن
مى رسد

غذایى دیگ
است.
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این انتخاب هاى خوشمزه و مغذى مى تواند به بدن و ذهن شما کمک کند تا در فصل پاییز و در تمام طول سال در وضعیت مناسبى قرار گیرد.در تابستان، 
زمانى که بازار هاى محصوالت عرضه شده کشاورزان و سوپرمارکت ها مملو از محصوالت تازه هستند به راحتى مى توانید رژیم غذایى خود را با میوه ها 
و سبزیجات مقوى پر کنید. با این وجود، با سرد شدن هوا ممکن است فکر کنید محصوالت غذایى دیگر 

جذابیت پیشــین را ندارند. با این وجود، اگر دقیق تر نگاه کنید در تمام طول فصل پاییز و زمستان گزینه هاى زیادى وجود دارند که خوشمزه هستند و 
حاوى ویتامین ها و مواد معدنى ضرورى مى باشند که با پیرى سالم تر مرتبط هستند.در ادامه به پنج ماده غذایى اشاره مى کنیم که براى شما مفید بوده 

و به منظور استفاده در وعده هاى غذایى سالم پاییزى عالى هستند:
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0606آگهىآگهى 4420 سال نوزدهمچهارشنبه  6 مهر ماه   1401

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

.راى  1401 - ا /06 شــماره نامــه: 26008580 – تاریــخ ارســال نامــه: 27/
اصالحــى  راى  1401٫6٫17و  و  مــورخ   140160302026008307
140160302026008774 مورخ1401٫6٫27 آقاى ســجاد آشتاب به شناسنامه شماره 
27 کدملى 0559915012 صادره فرزند امیر نســبت به ششــدانگ یــک باب خانه به 
مساحت151٫62 مترمربع پالك شــماره 100 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان قو النامه عادى از مالکیت رسمى آقاى 
عباسعلى جعفر پیشه موضوع سند صفحه 124 دفتر 597مالکیت عباسعلى جعفر پیشه به 

شماره سند 224395 بدون تاریخ و شناسه1398203020226015636)
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 اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 1401/07/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/07/21 - م الف: 1383010 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى/6/273

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

شــماره نامــه: 26008229 – تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/28 - ا.راى شــماره 
140160302026007654 مورخ1401٫06٫03مالکیــت آقاى / خانم فتح اله فروتن به 
شناسنامه شماره 1 کدملى 1249669723 صادره نائین فرزند حسن نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت209,36 مترمربع پالك شماره 123 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند شماره 84968 مورخ83٫6٫17 دفتر 82 اصفهان
2.راى شماره 140160302026007656 مورخ 1401٫06٫03مالکیت آقاى / خانم پروین 
قاسمى سپرو به شناسنامه شماره 6 کدملى 1249690021 صادره نائین فرزند على اکبر 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت209,36مترمربع بالك 
شــماره 123 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند شماره 84968 مورخ 83/6/17 دفتر 

82 اصفهان
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 اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 1401/07/06 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/07/21 - م الف: 1383232 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان - موسوى /7/100

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

 برابر راى شماره 566 140160302023000 مورخ13/06/1401هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
اداره ثبت اســناد و امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت 
کبیر تجارت سلطانى بشناسه ملى 14005125604 در ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به 
مساحت100/88مترمربع مفروزى از پالك 21 فرعى از 5706 اصلى واقع در بخش 2 ادره 
ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان طبق سند الکترونیک 139720302023010331 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود درصورتى 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 :1401/07/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم :1401/07/21- م الف:1385111 - حسین زمانى علویجه - رئیس ثبت 

اسناد و امالك مرکزى اصفهان/7/102

آگهى تحدید حدود اختصاصى
نظر به اینکه به موجب راى شــماره 140160302026002929- 1401/02/22 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 111/17 مترمربع تحت پالك شماره 13835/11 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم محبوبه داورى دولت آبادى فرزند حسین مستقر گردید 
و پرونده ثبتى فاقد سابقه تحدید حدود مى باشد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و طبق تقاضاى مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه 1401/08/02 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهى به کلیه مالکین 
و مجاورین اعــالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
و فقط تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت باید 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضایى تسلیم و گواهى تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتى ارائه نماید و در غیر 
اینصورت متقاضى ثبت یا نماینده قانونى وى میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتى را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/07/06 - 

م الف:1385095 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/104

اگهى افراز پالك 90/17ناحیه سفلى زواره بخش هفده ثبت اصفهان
شماره نامه: 140185602021000949 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/02 - خانم آذر 
عامرى و خانم فریبا عامرى و آقاى عبدالصمد عامرى فرزندان صفى اله بدینوسیله به شما 
اعالم میگردد آقاى اصغر قربانى مزدابادى شریک شما در پالك 90 فرعى واقع درمزداباد 
17 اصلى ناحیه ســفلى زواره بخش هفده ثبت اصفهان بعنوان خواهان درخواست افراز 
مالکیت مالکیت خود را بطرفیت مالکین مشاعى پالك مذکور باستناد قانون و آیین نامه 
افراز و فروش امالك مشاع از این اداره نموده و اعالم داشته آدرسى از شما در دست نمى 
باشد لذا بدینوسیله از شما دعوت بعمل مى آید جهت معاینه محل و تنظیم صورت مجلس 
افرازى روز سه شنبه مورخ 1401/07/19 ساعت نه صبح در محل مورد تقاضا حاضر شوید 
ضمنا عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد گردید. تاریخ انتشار: 1401/07/06 – م الف: 

1385025 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره/7/105

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت به شــماره چاپى 483457 - 99/ب نســبت بــه تمامیت 
ششــدانگ پالك ثبتى 7145 فرعــى از 118 اصلى ثبــت دفتر الکترونیک به شــماره 
139920302008010718 بنام حســین ســهرابى فرد فرزند محمد رسول به والیت 
پدرش ثبت وســند صادر گردیده اســت . هم اکنون آقاى : حســین ســهرابى فرد به 
والیت پدرش با ارائه درخواســت کتبى بــه شــماره وارده 140121702008009549 
مورخ1401/06/27به انضمام دوبرگه استشــهادیه محلی که امضاء شــهود ذیل شماره 

9091 مورخ1401/06/27توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 347 شهرضا گواهی امضاء 
گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم وبا وجود سند مالکیت نزد خودباشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید ورسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد کرده بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل 
سند مالکیت با سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1401/07/06 – م الف:1384388 - سید اسداله موسوى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا/7/106

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ زمین محصور پالك ثبتى شماره : 14462 فرعى از 
1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 27320 در صفحه 76 دفتر 307 امالك به 
نام آقا محمود امامى صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
وارده شماره : 32003645- 1401/6/29 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره : 21906- 1401/6/23 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد .تاریخ انتشار: 1401/07/06 – م الف: 1384430 - ذبیح اله فدائى اردستانى - 

مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان/7/107 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
شماره نامه: 140160302006003984 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/08 -  برابرراى 
شماره 3984 مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 0076 مالکیت آقاي/ خانم پریسا 
میرزانی خوزانی به شناســنامه شــماره 1130350584 کدملی 1130350584 صادره 
فرزند رضا در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب کارگاه به مساحت 165/26مترمربع 
پالك شماره 404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل سند طقعی شماره 55681مورخ1400/09/22دفتر 301 و مالحظه نقشه ملک 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است . 
برابر راى شماره 3986 مورخ1401/06/01به شماره کالسه 0077 مالکیت آقاي/ خانم 
سعید مهدیان به شناسنامه شماره 15076 کدملى 1142365492 صادره فرزند حیدر در 
سه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب کارگاه به مساحت165/26مترمربع پالك شماره 
404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند طقعی شــماره 55681مورخ 1400/09/22دفتر 301 و مالحظه نقشه ملکگزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/07/06 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم:1401/07/21-م الف: 1383469 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  

امیرحسین حسن زاده /7/108

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

شماره نامه: 140160302016000579 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/30 - آگهى 
موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى برابر راى شــماره 140160302016000441- 
1401/06/02هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضى آقاى قاسمعلى جعفرى سورانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 283 صادره از نجف 
آباد در یک باب گلخانه به مساحت 3758 مترمربع واقع در روستاى سوران پالك 34 اصلى 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى آقاى محمد جعفرى سورانى فرزند 
قربانعلى محرز گردیده است. 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 اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت، انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/21 – م الف: 1384220 - رئیس ثبت 

اسناد و امالك تیران – سید محمدحسن مصطفوى/7/110

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابرراى شــماره 4567 مورخ1401/06/26 به شماره کالســه 1472 مالکیت آقاي / 
خانم فضل اله نادري درباغشاهی به شناسنامه شــماره 43943 کدملى 1280865024 
صادره فرزند اسداله تمامت شش دانگ یکباب باغ به مساحت2128٫90مترمربع پالك 
103 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 9169 
مورخ40/09/20دفتر 63 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشــناس مالحضه و محرز 

گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/06 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1401/07/21- م الف: 1383493 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهرـ  

امیرحسین حسن زاده /7/112

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیات قانون تعیین تکلیف
 برابر راى شــماره 0946 مورخ 1401/02/15 به شماره کالســه 2525 مالکیت آقاي / 
خانم فاطمه صالحی فروشــانی به شناسنامه شــماره 444910 1130 کدملی 444910 
1130 صادره فرزند رضاقلی در ششدانگ اعیانى یکباب خانه به مساحت149,27مترمربع 
پالك شماره 59 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به موجب اجاره نامه شماره 82610000419113 مورخ1400٫9٫11 و سند 49658 
مورخ6 9٫5٫22دفترخانه 59 مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحضه 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 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/07/21 - م الف: 1383532 - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  

امیرحسین حسن زاده /7/114

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

اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره140160302177000316 مورخــه 1401/05/12 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
ابراهیم میرزائى دهقى فرزند حفیظ اله بشــماره شناســنامه 194 نجف آباد و شماره ملى 
1092069658 در ششدانگ یک درب باغ بر روى ششــدانگ پالك 1264 فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1172/72 مترمربع انتقالى بصورت 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى خانم ماه سلطان کالنترى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140160302177000349 مورخه 1401/06/02 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مرضیه 
علیخانى دهقى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 9360  تهران و شماره ملى 0054093511 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بر روى قســمتى از پالك 581 فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 198/25 مترمربع انتقالى بصورت عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى خانم کلثوم علیخانى و گالب خانم صادقى و قدمعلى علیخانى 

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

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

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

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح 
دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – م الف:1377322 - سرپرست  

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت –نصراله علینقیان/6/238 

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

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

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

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

مالک رسمى  آقاى منصور زمانى محرز گردیده است.
4- برابر راى شــماره 140160302177000354 مورخــه 1401/06/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى انوشیروان زمانى فرزند محمد على بشــماره شناسنامه 118 نجف آباد و شماره ملى 
1091865558 در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 3269 
فرعى واقع در علویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 210/46 مترمربع 
انتقالى  مع از مالک رســمى آقاى منصور زمانى و خانم فاطمه عزیزى و آقاى محمد رضا 

زمانى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 140160302177000338 مورخه 1401/05/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى میثم 
اکبرى علویجه فرزند محمد بشماره شناسنامه وشــماره ملى 0011807393 تهران در 
ششدانگ یکبابخانه ششدانگ پالك 202 فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 625/18 مترمربع انتقالى  بصوت عادى از مالکین رسمى خانم ماه 
سلطان مصرى پور و سکینه مصرى پور و حسین مصرى پور و شهربانو مصرى پور و على 
مصرى پور و ام البنین مصرى پور و فاطمــه مصرى پور و زهرا مصرى پور و رقیه مصرى 

پور محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140160302177000269 مورخه 1401/04/26 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قاسم 
ابراهیمى فرزند هاجى آقا  بشماره شناسنامه 24 نجف آباد وشماره ملى 1091831947 در 

ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از  پالك 3349 فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 824/58 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

حسین علینقیان  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – م الف:1377877-سرپرست  

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراله علینقیان/6/240 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 2974 – تاریخ ارســال نامه:1401/04/16 - برابر راى شماره 2974 مورخ 
1401/04/16 به شــماره کالســه 0873 مالکیت آقاى / خانم ربابه افتــادگان خوزانى 
به شناســنامه شــماره 140 کدملى 1141500981 صادره فرزند حســین در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 165,62 مترمربع پالك شــماره 172 فرعــى از 113 اصلى 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند الکترونیک 
شماره 139920302006013476 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحظه 
و محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/22- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/07/06- 
م الــف: 1377326 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/6/243

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 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 2126 مورخ 1401/03/26 آقاى مهدى رجبى فرزند نوراله ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 93/45 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 299 اصلى واقع در قطعه 
3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول :1401/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/06 – م الف: 1379329 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى/6/247

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 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد 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 2886 مورخ 1401/04/22 آقاى محمد کاظم کامرانیان نجف آبادى فرزند 
محمدعلى ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/40 متر مربع قسمتى از پالك شماره 995 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/06 – 
م الف: 1379622 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى6/251
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
شــماره: 140160302016000484 - تاریــخ: 1401/06/17- برابــر راى شــماره 
140160302016000436-1401/05/31 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم عفت دادخواه تهرانى فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 266 صادره تیران در تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ 
محصور به مساحت 1698,62 مترمربع پالك ثبتى 2612 از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم خاتون امینى فرزند محمدباقر محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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 شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/22 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/07/06- م الف: 1378838- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید 

محمدحسن مصطفوى/6/245

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 2586 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/15 - برابر راى شماره 2586 مورخ 
1401/04/05 به شماره کالسه 1449 آقاى / خانم سید احمد دادور به شناسنامه شماره 68 
کدملى 5558679530 صادره فرزند سید عیسى در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى 
به مســاحت 384,78 مترمربع پالك شــماره 210 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر 143 صفحه 212 و مالحظه نقشه 
ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار 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 دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/22- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/06- 
م الــف: 1379372 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/6/249
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01

کارلوس کى روش سبک بازى تیم ملى را تغییر داده است و 
از این پس تیم ملى با یک مهاجم بازى خواهد کرد؛ سردار 
آزمون یا مهدى طارمى. تیم ملى اگر با سیستم 4-2-3-1 
بازى کند مى تواند به طور همزمان از سردار آزمون و مهدى 
طارمى استفاده کند با این توضیح که یکى در پست وینگر به 
میدان مى آید. اما تا زمانى که تیم ملى با سیستم 4-1-4-1 
بازى کند از بین مهدى طارمى و سردار آزمون یکى در نوك 

خط حمله تیم ملى قرار خواهد گرفت.

 تیم ملى فقط 
با یک مهاجم؟

03

کامران قاسم پور، دارنده 2 مدال طالى کشتى جهان با انتقاد 
از کسانى که عملکرد تیم ملى کشتى آزاد را در بلگراد زیر 
سوال مى برند، گفت: چرا مى گویند تیم نتیجه نگرفت؟ تیم 
ما با 9 کشتى گیر روى تشک رفت و 7 مدال گرفت، کجاى 
این نتیجه مى تواند بد باشد؟ ما دو طال داشتیم. هیچ کسى 
هم کم کارى نکرد. آیا این کارنامه بدى است؟ واقعا انتظار 
دارند 10 وزن مدال بگیرند؟ تا امروز شــده که در 10 وزن 
جهانى ما مدال بگیریم؟ برگردیم به قبل تر، قبل از اسلو، چه 

زمانى مدال هاى بیشترى گرفتیم؟

انتظار دارند 
10 مدال بگیریم؟!

04

در جریان رقابت هاى جام حذفى لیگ والیبال ترکیه تیم 
رویایى این مســابقات تا پایان مرحله گروهى اعالم شد. 
در این لیست نام بردیا سعادت دیده مى شود. سعادت ملى 
پوش والیبال ایران که به لیگ ترکیه آمده اســت در تیم 
تورساد بازى مى کند.  در لیست اعالمى این رقابت ها، نام 
بردیا سعادت در تیم رویایى دیده مى شود. هم تیمى هاى 
سعادت در پایان مرحله مقدماتى این مسابقات موفق شدند 
به عنوان تیم صدرنشین به دور بعدى 
صعود کنند. درخشش سعادت در این 
بازى ها باعث شده که نام او در تیم 
رویایى این مســابقات قرار بگیرد. 
تیــم فنرباغچــه هم با 
حضور سعید معروف 
ســه برد متوالى 
بدست آورده 
و به مرحله 
بعد صعود 

کردند.

بردیا سعادت در 
تیم رویایى ترکیه

05

مهاجم استقالل این روزها شرایط سختى را تجربه  مى کند. 
سجاد شهباززاده در این فصل نه  در بازى رسمى و نه دوستانه 
موفق به گلزنى نشده است. مهاجم استقالل با وجود نمایش 
تاثیرگذار شرایط سختى در استقالل دارد چراکه او هنوز موفق 
به گلزنى نشده است و این فشار را روى این بازیکن  زیاد کرده 
است. جالب است بدانید شهباززاده از تمرینات پیش فصل تا 
کنون هرگز نه در بازى رســمى و نه دوستانه موفق به گلزنى 
نشده است و این موضوعى اســت که نگرانى هایى در مورد 
این بازیکن ایجاد کرده است. البته ساپینتو  در تالش است تا 
با تمرینات ویژه شهباززاده را به مسیر گلزنى برگرداند و البته 

نمایش این بازیکن  در ترکیب آبى ها موثر بوده است.

روزهاى سخت
 سجاد شهباززاده

02

نشریه دیلى میل از پنج بازیکن ایران که در اولین دیدار با 
انگلیس در قطر، تهدیدى براى ســه شیرها محسوب مى 
شوند یاد کرد. این نشریه نوشــته مهدى طارمى، سامان 
قدوس، سعید عزت اللهى، علیرضا بیرانوند و حسین کنعانى 
5 بازیکنى هســتند که تهدیدى جدى براى انگلیسى ها 

محسوب مى شوند.

وحشت انگلیس از 5 ایرانى

دراگان اسکوچیچ بعد از اخراج از سرمربیگرى تیم 
ملى فوتبال ایران و در بازگشت به کرواسى، میهمان 

یک برنامه تلویزیونى بود.
اســکوچیچ بعد از اخراج از تیم ملــى فوتبال ایران 
در آســتانه جام جهانى 2022 قطــر، از گفتگو با 
رســانه هاى ایران خوددارى کرد و به ســکوتش 
ادامــه داد. او در این مــدت تنها یکــى دو پیام از 
طریق اینستاگرام خود منتشــر کرد تا از مصاحبه 
مســتقیم و اظهارنظر در خصوص اتفاقاتى که در 
ماه هاى اخیر براى او رخ داده است، خوددارى کرده

 باشد.
این اتفاق براى اسکوچیچ بعد از بازگشت به کرواسى 

به شکل دیگرى ادامه دارد. اسکوچیچ پیش از شروع 
بازى کرواسى و اتریش در لیگ ملت هاى اروپا که 
با برد کرواسى همراه بود، در یک برنامه تلویزیونى 

حاضر شد.
این مربى ُکروات به تحلیل و ارزیابى عملکرد تیم 
کرواسى پرداخت و در این باره نظراتى داد. اسکوچیچ 
هرچند درباره کرواســى صحبت کرده است اما در 
عین تعجب در حال حاضر در رسانه هاى این کشور 
مطلبى از او در خصوص تیم ملى ایران و فدراسیون 
فوتبال دیده نمى شود. به نظر مى رسد تصمیم مهم 
و عجیب اسکوچیچ درباره فدراسیون فوتبال ایران، 

فعال سکوت محض است.

تصمیم عجیب اسکوچیچ

از تمرینات پرسپولیس خبر مى رسد که عیسى آل 
کثیر با گذشته خود تفاوت بسیارى کرده و کامال 

تابع و مطیع کادرپزشکى این تیم است.
این مهاجم خوزســتانى که در بازى 

سال گذشــته با تیم پدیده دچار 
مصدومیــت شــدیدى شــد و 
نتوانست به بازى ادامه بدهد، در 
پایان بازى لنگ لنگان و با کمک 
هم تیمى هاى خود ورزشــگاه را 

ترك کرد. در ادامــه پس از 
معاینه هاى فراوان 

تشــخیص داده 
شــد که دچار 
پارگى رباط 
اما  شــده 
پس از چند 
روز فیلمــى 

از تمرینــات او 
در دزفول منتشر شد 

و جالب ایــن که مربى 

بدنساز شــخصى او تاکید داشت که رباط عیسى 
پاره نشده است!

عیســى آل کثیر مهاجم مصدوم پرسپولیس که 
مدتها از زمان آســیب دیدگى اش مى گذشــت 
همچنان راضى به جراحى نبود و اعتقاد داشــت 
رباط صلیبى اش پاره نشده است، آن هم در حالى 

که پزشکان عقیده دیگرى داشتند!
به رغم اصرار کادرفنى و پزشــکى پرسپولیس، 
عیسى آل کثیر زیر بار عمل جراحى نرفت 
تا هم بازگشت خود به میادین 
فوتبال را به تأخیر بیندازد و 
هم باعث ناراحتى یحیى 

گل محمدى شود.
حاال آل کثیــر دوباره 
به تمرینات برگشــته 
و قصد دارد به عنوان 
بازیکنى مسئولیت پذیر 
و مطیع زیر نظر کادرفنى و 
پزشکى تمرین و هر چه زودتر آماده 

بازى شود.

از آل کثیر لجباز تا آل کثیر مطیع!

یک سایت انگلیسى نوشــت ایران به هیچ وجه تیم 
آسانى نیست و نباید دست کم گرفته شود.

سایت inews نوشت:  هر کسى که فکر مى کند تیم 
ملى ایران یک حریف آسان براى مسابقات خواهد بود، 
خودش را مسخره مى کند. اولین بازى انگلیس در جام 
جهانى بسیار حساس خواهد بود به خصوص اکنون که 

کارلوس کى روش به عنوان سرمربى بازگشته است.

کى روش پس از اختالف نظر دراگان اســکوچیچ با 
بازیکنان کلیدى تیم، دوباره براى تثبیت تیم ملى ایران 
استخدام شد و مربى پرتغالى معتقد است که با در اختیار 
گرفتن تیمى که هشت سال هدایت کرده و 100 بازى 
بین سال هاى 2011 تا 2019 انجام داده، مى تواند این 

کشتى را به ساحل امن برساند.
 در ســال 2018 این تیــم خیلى به صعــود از مرحله 
گروهى که شامل اسپانیا، پرتغال و مراکش بود، نزدیک 
شد. ایران تیمى با کیفیت اســت. براى مثال علیرضا 

جهانبخش شاید نتوانست در برایتون خودش را تثبیت 
کند اما او یکى از بهترین مهاجمان آن هاست که پس 
از انتقال به فاینورد خود را تثبیت کرده اســت و سردار 
آزمون دیگــر بازیکن خوب ایران نیز در تابســتان به 
بایرلورکوزن پیوست. پرتاب هاى دست بیرانوند رکورد 
گینــس دارد و مى تواند به خوبى پــرس هجومى تیم 
حریف را با مشکل مواجه کند.  مهدى طارمى بازیکن 
پورتو هوشمندانه گلزنى کرد و آن ها توانستند بازى را 

با برد به پایان ببرند. 

حضور ایــران در یــک تورنمنت بزرگ همیشــه با 
پیامدهاى ژئوپلیتیکى همراه اســت، به ویژه زمانى 
که آن ها در یک گروه با آمریــکا و انگلیس همگروه 
مى شــوند اما نزدیکان بــه اردو تاکیــد مى کنند که 
بازیکنانى که بیشتر فوتبال خود را بازى مى کنند هرگز 
به سیاست اعتنایى ندارند. باید به انگلیس هشدار داد 
که این تیم نمى تواند حریف راحتى براى ایران باشد 
و تیم گرت ساوت گیت باید خیلى مراقب حریف اول 

خود باشد.

ایران حریف آسانى نیست

باشــگاه پرســپولیس براى تامیــن مالى 
هزینه هاى جارى خود 120 میلیارد تومان 

وام دریافت کرده است.
پس از فروش 10 درصد از ســهام باشگاه 
پرســپولیس در فرابــورس، حــدود 350 
میلیارد تومان از این محل به حســاب این 
باشــگاه واریز شــد و قرار بود این پول زیر 
نظر کمیته اى ســه نفره متشکل از نماینده 
سازمان خصوصى ســازى، وزارت ورزش و 
باشگاه پرسپولیس هزینه شود. با این حال با 
تصمیمى که گرفته شد در نهایت این مبلغ 
در یکى بانک ها به عنوان ســرمایه گذارى 
ســپرده شــد و مبلغى بابت این سپرده وام 

دریافت شد.
درباره ایــن موضــوع یک مقــام آگاه در 
باشگاه پرسپولیس اعالم کرد این باشگاه با 
ضمانت سپرده 350 میلیاردى خود نزد یکى  
بانک ها، از این بانــک 120 میلیارد تومان 
وام اخذ کرده تا هزینه هــاى جارى خود را 

پرداخت کند.
طبق توافق انجام شــده میان مدیران این 
بانک و پرسپولیس قرار است از محل سود 
سپرده پرسپولیس، بخشى از قسط وام 120 
میلیاردى پرداخت شود و باقیمانده را باشگاه 

از محل درآمدهاى خود پرداخت کند.
به نظر مى رسد این تصمیم براى حفظ کل 
350 میلیارد تومان انجام شــده که از محل 
فروش سهم به حســاب باشگاه واریز شد و 
از طرفى منابعى بــراى هزینه هاى جارى 

باشگاه تامین شده است.

وام 120 میلیاردى 
پرسپولیس از یک 

بانک!
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ل منتشر شد 
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مدتها از زمان آســیب دیدگى
همچنان راضى به جراحى نبود
نشده است رباط صلیبى اش پاره
که پزشکان عقیده دیگرى داشت
به رغم اصرار کادرفنى و پزشـ
عیسى آل کثیر زیر بار ع
تا هم بازگش
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بازى شود.

حتما در جریان آخرین اتفاقات براى مهــدى طارمى پیش از حضور در 
اردوى تیم ملى قرار گرفته اید.

مهدى طارمى پس از دیدار پورتو مقابل اســتوریل با ســواالت بى ربط 
خبرنگار پرتغالى مواجه شد و به همین دلیل مصاحبه را ناتمام ترك کرد. 
خبرنگار اصرار داشت که او در بازى مقابل اتلتیکو تمارض کرده که این 

موضوع ناراحتى طارمى را به همراه داشت.
بعد از این اتفاقات سرمربى و مربى پورتو از مهدى طارمى حمایت کردند. 
همین طور شــهردار پورتو. اما در فضاى مجازى و صفحه باشگاه پورتو 
چند تماشاگر این تیم پیشــنهد عجیبى را به مهدى طارمى داده اند! آنها 
در پیام هاى خود نوشــته اند انتقادات از مهدى طارمى امروز فراگیرتر از 
همیشه شده است و امروز در فوتبال پرتغال تنها یک باشگاه معتقد نیست 
که مهدى طارمى براى گفتن پنالتى تمارض مى کند. حتى در کنار باشگاه 
ها برخى از خبرنگاران هم چنین دیدگاهى دارند و بهتر است مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران پورتو را ترك کند چرا که در غیر اینصورت این ادعا با هر 
پنالتى اى که به سود پورتو گرفته مى شود تکرار خواهد شد و این اتفاق 

خوبى براى مهدى طارمى و پورتو نیست.
پیشنهاد از سوى چند تماشــاگر تیم پورتو در حالى مطرح شده است که 
مهدى طارمى فصل آینده هم با پورتو قرارداد دارد. البته ممکن است در 
پایان فصل جارى باشگاه تصمیم به فروش مهاجم تیم ملى فوتبال ایران 
بگیرد به این خاطــر که این آخرین فرصت پورتــو براى فروش مهدى 

طارمى و درآمدزایى است.
در همین حال گزارشگران مســابقات جهانى پدل با به میان آوردن نام 
مهدى طارمى، به این مهاجم ایرانى تیم پورتو کنایه زدند. این اتفاق باعث 

اعتراض باشگاه پورتو و عذرخواهى شبکه تلویزیونى شد.
در جریــان برگزارى تــور جهانى مســابقات پدل که از طریق شــبکه 
ELEVEN پرتغال پخش مى شد، گزارشگران یک دیدار با مطرح کردن 

نام مهدى طارمى، به این مهاجم بابــت بازى جوانمردانه کنایه زدند و او 

را مورد تمسخر قرار دادند.
انعکاس این اظهــارات، واکنش «فرانسیســکو جــى مارکز» مدیر 
ارتباطات باشگاه پورتو را به دنبال داشــت. مارکز با انتشار پیامى در 
 ELEVEN توییتر نوشت: «یک نمونه دیگر براى این مجموعه. شبکه
بار دیگر پورتو و طارمى بازیکن ما را مسخره مى کند. این آقایان بیمار 

هستند.»
مدیر ارتباطات باشگاه پورتو در ادامه از این رفتار به عنوان 

تمرکزگرایى و قدرت رسانه هاى پایتخت پرتغال یعنى 
لیسبون یاد کرد که بر اساس معیار و منافع خود براى 
کل پرتغــال اظهار نظر مى کننــد. مارکز در توییت 

دیگرى تاکید کرد که پورتو، هواداران این باشگاه و هر 
هوادار دیگرى شایسته احترام است و شــبکه پرتغالى نباید از این 

موضوع چشم پوشى کند.
بعد از پیام مارکز، شبکه ELEVEN هم با انتشار پیامى رسمًا از اتفاقات 
رخ داده عذرخواهى کرد. در پیام این شبکه تلویزیونى آمده است: «ما 
عمیقًا از اظهار نظر تاســف بار در نیمه نهایى تور جهانى پادل مادرید 
بعدازظهر ابراز پشیمانى و تاسف مى کنیم. ELEVEN خود را در این نوع 

رفتار نمى بیند و اقدامات الزم براى عدم تکرار آن انجام شده است.»
این اولین بار نیســت که طارمى در معرض کنایه ها و انتقادات رسانه ها 
و بعضى از هواداران فوتبال در پرتغال قرار مى گیرد. پورتو بارها تاکید 
کرده است که رسانه هاى لیسبون به حمایت از تیم هاى این شهر یعنى 

بنفیکا و اسپورتینگ مشغول هســتند و کمپینى علیه طارمى براى فشار 
روى این مهاجم و داوران وجود دارد.

حدود 20 روز پیش هم بود که در جریان مسابقات کشتى کج، گزارشگران 
این کشتى با مطرح کردن نام طارمى، خبرساز شدند. این گزارشگران با 
اشاره به زمین خوردن یکى از کشــتى گیران اعالم کردند که طارمى در 

حال یادگیرى شیرجه زدن از طریق آنها است!

بعد از رقبا حاال نوبت انتقاد طرفداران پورتو از مهاجم ایرانى تیمشان شده است

خودى ها هم طارمى را رها نمى کنند!
 جــى مارکز» مدیر 
کز با انتشار پیامى در 
ELEVEN ه. شبکهN
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داللــت دارد چــرا کــه دیــن اســالم تمــام قوانینــش بــراى رشــد و کمــال و تربیــت 
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مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: ساالنه یک هزار و 500 کیلومتر جاده  عشایرى 
در این اســتان بمنظور برطرف کردن آسیب هاى ناشــى از سیالب، بهسازى و 

بازگشایى مى شود.

مختار اسفندیارى اظهار داشت: ســیالب از مهمترین دالیل صدمه به جاده هاى 
عشایرى و ایلراه هاست و بر همین اساس اداره کل عشایر به منظور تسهیل در تردد 

و کوچ عشایر عملیات تیغ زنى و بازگشایى را انجام مى دهد.

وى با اشاره به مطالعات و مستندســازى در حوزه جاده هاى عشایرى اضافه کرد: 
تاکنون 12 ایلراه به طول یک هزار و 950 کیلومتر در ســطح استان نقشه بردارى 

شده است.
مدیرکل امور عشایر اصفهان ادامه داد: شناسایى 56 اُتراقگاه، 72 منابع تامین آب 
و 14 گلوگاه تردد از دیگر مواردى بوده که بر مبناى مطالعات و مستندسازى انجام 

شده است.
اسفندیارى با بیان اینکه کمبود اعتبارات مهمترین دغدغه در اجراى طرح هاست، 
اظهار داشت: امسال براى احداث 50 کیلومتر جاده عشایرى جدید با اعتبار 2 میلیارد 

تومان برنامه ریزى شد.
وى با تاکید بر اهمیت برنامه ریزى براى ارتقا و بهبود وضعیت زندگى عشایر تصریح 
کرد: شناسایى و مطالعه ظرفیت هاى مناطق عشایرى و طراحى پروژه هاى قابل 

اجرا در این مناطق با هدف ایجاد اشتغال پایدار ضرورت دارد.
مدیرکل امور عشایر اصفهان تصریح کرد: در سال هاى اخیر 50 هزار سیلندر گاز، 
یک میلیون و 100 هزار لیتر نفت سفید و 2 هزار و 500 دستگاه پکیج خورشیدى در 

بین عشایر استان توزیع شده است.
شمار عشایر استان اصفهان بالغ بر 60 هزار نفر در قالب 11 هزار خانوار است، عشایر 
ایل بختیارى از خوزستان به شهرستان هاى فریدونشهر، چادگان و فریدن در غرب 
اصفهان کوچ مى کنند و عشایر ایل قشقایى از بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد 
رهسپار شهرستان هاى ســمیرم، دهاقان و شــهرضا در جنوب استان مى شوند، 
همچنین عشایر عرب جرقویه در شهرستان جرقویه در شرق اصفهان سکونت دارند.

بهسازى ساالنه 1500 کیلومتر 
جاده  عشایرى در اصفهان 

مدیر مجموعه تاریخى فرهنگى مذهبى تخت فوالد با اشاره به اجراى پروژه 
هاى متعدد بازسازى و مرمت در تخت فوالد گفت: از ماموریت ها و وظایف 
ذاتى مجموعه تخت فوالد نگهدارى و مرمت تکایا و اماکن میراثى این پهنه 

تاریخى است.
ابراهیم عمرانى افزود: تکیه کازرونى بعنوان یکى از ظرفیت هاى معنوى و 
میراثى شهر اصفهان است و لذا مرمت بام مقبره بنکدار واقع در این تکیه با 

همکارى سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان در حال اجراست.
این پروژه با پیشرفت 70 درصدى شامل ســبک سازى و استحکام بخشى 
سقف؛پوکه ریزى، شــیب بندى،اجراى ایزوگام و همچنین مرمت شرفى و 
نماى بام مى باشــد.وى بیان کرد: پس از انجام اقدامات نهایى و انجام کف 
فرش بام مقبره، این مکان مورد بهره بردارى و بازدید گردشگران تخت فوالد 
قرار خواهد گرفت.عمرانى در ادامه افزود: حفظ و مرمت تخت فوالد بعنوان 

میراث ارزشمند و هویت ساز شهر اصفهان و همچنین برجسته سازى پدیده 
ها و ظرفیت هاى آن از رویکردهاى حوزه فنى و عمران مجموعه مى باشد 

که با رعایت کلیه استانداردهاى حفاظت از اماکن تاریخى انجام خواهد شد.
مدیر مجموعه تخت فوالد با اشــاره به لزوم ایجاد زیرساخت هاى زیارتى و 
گردشــگرى معنوى در تخت فوالد از اجراى مرمت و بازسازى سایر بخش 

هاى تکیه کازرونى در سال آینده خبر داد. 

معاون امور ثبتى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: طى یک سال گذشته 
887 ســند جدید براى موقوفات اســتان اصفهان 

صادر شده است.
حجت االسالم اصغر توسلى با اشاره به دستاوردهاى 
معاونت ثبتى و حقوقى اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از دهه وقف ســال گذشته تا دهه 
وقف سال جارى اظهار داشــت: در این بازه زمانى 
658 ســند وقفى مربوط به یک هزار و 872 رقبه 

بوده است.
وى با بیان اینکه 229 سند تک برگى نیز طى یک 
سال گذشــته براى موقوفات دریافت شده است، 
ادامه داد: مى توان گفت در مجموع 887 سند براى 

موقوفات استان اصفهان صادر شده است.
معاون امور ثبتى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با اشــاره به اینکه در حوزه 
حقوقى نیز طى یک سال اخیر 159 پرونده در جریان 
داشتیم، افزود: براى 62 پرونده حکم صادر شده که 
53 مورد له و 9 مورد علیه موقوفات بوده است.وى 

تصریح کرد: همچنین از ابتداى سال جارى تاکنون 
براى احکام صادر شده در مراجع قضائى 49 مورد 

اجراى حکم داشته ایم.
حجت االسالم توسلى با بیان اینکه طى یک سال 
گذشته هفت هزار و 500 ســند اجاره تجدید شده 
اســت، گفت: براى 550 موقوفه نیز ســند جدید 
اجازه تنظیم شده و سه هزار و 508 بازدید میدانى از 

موقوفات استان نیز انجام شده است.
وى با بیــان اینکه تصمیم گیرى بــراى تبدیل به 
احســن و یا تغییر کاربرى موقوفات در کمیسیون 
امالك که در همه شهرســتان ها تشــکیل شده 
تصمیم گیرى مى شــود، ادامه داد: در یک ســال 
گذشته 70 جلسه این کمیســیون در سطح استان 

تشکیل شده است. 
معاون امور ثبتى و حقوقــى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان همچنین به ثبت 80 وقف 
جدید در استان اصفهان افزود: مهم ترین نیت این 
موقوفات اجراى منویات رهبر معظم انقالب بود که 

در شهرستان اصفهان به ثبت رسید.

887 سند جدید 
براى موقوفات اصفهان صادر شد 

برپایى مراسم مناسبتى در آبفاى اصفهان
مراسم گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و سالروز 
رحلت حضرت رســول اکرم (ص) و شهادت امام 
حســن مجتبى (ع) به همت امور فرهنگى ودینى 
آبفاى استان اصفهان با حضور جمعى از مسئوالن 

و کارکنان این شرکت برگزار شد.
در این مراسم  سید على حســینى از پیشکسوتان 
جنگ تحمیلى با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس 
با اشاره به این که در چنین روزهایى دشمن بعثى با 
تجاوز به خاك کشور عزیزمان خسارت هاى جبران 
ناپذیر زیادى وارد کرد، اظهار داشــت: در آن زمان 

جوانان کشور با حضور در جبهه هاى حق علیه باطل 
جان خود را فداى کشور کردند و با قطره قطره هاى 

خونشان سرافرازى کشور را تضمین کردند.
وى ادامــه داد: در ایــن دوران که کشــور تحت 
شدیدترین تحریم ها و انحرافات قرار گرفته است، 
ما وظیفه داریم با تبعیت از اهل بیت (ع) و والیت 

فقیه انقالب را به سر منزل نهایى برسانیم.
در پایان این مراســم، مصطفى رحیمى از مداحان 
اهل بیت (ع) به مرثیه خوانى در وصف رسول اکرم 

(ص) و امام حسن مجتبى (ع) پرداخت.

اجراى پروژه هاى متعدد بازسازى و مرمت در تخت فوالد

شرکت برق منطقه اى اصفهان احداث خط 63 کیلو ولت محتشم کاشانى- امیر کبیر 
کاشان-گالوانیزه را طبق کروکى ارائه شــده در دست اجرا دارد ،لذا براى اطالع کلیه 
صاحبان حقوق واقع در مسیر اقدام به درج آگهى و توجه آنان را به مواد 18و 19 قانون 
سازمان برق جهت دریافت خسارات وارده معطوف مى دارد. مالکین و صاحبان حقوق 

مرتبط با موضوع مى توانند در صورت هرگونه ابهام و یا کسب اطالعات بیشتر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهى با در دست داشتن مدارك مالکیت به شرکت برق 
منطقه اى واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال مراجعه ویا با شماره 36278770(دفتر 

حقوقى)تماس حاصل نمایند.

آگهی احداث خط ۶۳ کیلو ولت محتشم کاشانی- امیر کبیر کاشان-گالوانیزه
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