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بوی ناخوش بیماری

نان کسب و کارهای اینترنتی 
آجر شد

۳

تاریخ هنر اصفهان 
در گالری اکنون

تورم، مسکن را 
زمین زده است

۳

۲

       

چرا باید 
تخمه کدو 

مصرف کنیم

درخواست شوراى شهر اصفهان از استاندار
۶

زخم زبان،
 زجر زنان

صداى مرد بلند بــود، نه پچ پــچ کوتاهى که در 
گوشــش زمزمه کند، وحشــتى بود به اندازه یک 
عمر ترس. خیلى خیلى بلند؛ تا آنجا که تمام حس 
و حالش را به هم مى ریخت، صدا از ســلول هاى 
مغزش مى گذشت و مى رسید به نوك انگشتانش.
لرز تمام وجــودش را مى گرفــت و انگار ُخردش
 مى کرد، مى پیچید تــوى تمام وجودش و چنگ 
مى زد به تنش انگار که بمب افتاده باشد توى یک 
خانه خرابه. جیغ کشــید، جسدى شده بود با لباس 
هاى پاره پاره و خاك آلــود، هنوز بوى دهان مرد 
را توى صورتش حس مى کرد، اینقدر نزدیک که 

فراموش مى کرد از ...

تراژدى ازدواج هاى فامیلى
 در اصفهان

عقدهایى که در آسمان ها بسته شده اند و فاجعه هایى 
که روى زمین رخ مى دهد

۳

اذعان رئیس شورا به از برنامه عقب بودن اجراى خط 2 مترو  

بیرانوند در مسیر تاریخ سازی
دروازه بان سرخ پوش تیم ملى در آستانه ثبت رکوردى عالى است. علیرضا 
بیرانوند تا این لحظه در 10 بازى لیگ تنها 3 گل دریافت کرده که آمارى 
بسیار خوب محسوب مى شود. او در هیچ دیدارى بیش از یک گل دریافت 

نکرده تا 7 بار هم کلین شیت کرده باشد. آمار امسال بیرانوند...

۸

در صفحه ۲ بخوانید

وقتی خیابان وقتی خیابان 

مکانی برای رنج های روانی می شودمکانی برای رنج های روانی می شود

مزایده امالک مازاد بانک 
سپه استان اصفهان

به شماره  ۵۳۳/۱۴۰۱/۱  
(نوبت دوم) 

۵

نیازمند برای جام جهانی نیازمند برای جام جهانی 
گل هم می زند!

تخمه کــدو کــه در 
داخل کــدو حلوایى 

وجــود دارد، یکى 
از دانه هاى بسیار 

ارزشمند...

پرچم اصفهان همیشه باالست
۷

۷

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) 

استان خبر داد؛استان خبر داد؛

افزایش همکاری  بین سپاه با افزایش همکاری  بین سپاه با 
آموزش و پرورش در اصفهانآموزش و پرورش در اصفهان

۳

فروش پوشاک به مرز صفر رسیده است مالقات آیت ا... طباطبایی با آیت ا... مظاهریجهان نما موتوروال از گوشى جدید خود رونمایى کرداستان قند خون از چه عددى پایین تر آمد باید نگران شویم؟تکنولوژی سالمت

دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به..ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى تأسیسات 
ساختمان  به شماره ( سیستمی 2001004579000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید .
کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاي 

الکترونیکی ( به صورت برخط ) براي کلیه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانی

- تاریخ انتشار فراخوان :1401/08/02 ساعت 10:00
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:تا تاریخ 1401/08/19 ساعت 19:00

مهلت ارسال پاسخ استعالم :تا تاریخ 1401/09/12 ساعت 13:00
اطالعات تماس و آدرس دســتگاه :اصفهان -چهارراه نظر روبروى سازمان بورس ساختمان ستاد مرکزى 

دادگسترى طبقه 5 -03136278098

فراخوان..ارزیابی کیفی
 مناقصه گران واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان 

نوبت اول

دادگستری استان اصفهان

م.الف: ۱۳۹۸۵۷۲

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  : موضوع: خرید مجموع 270 واحد کاال، اعم از تجهیزات، قطعات و دیگر 
ملزومات سخت افزارى و نرم افزارى الزم و کافى، همراه با کلیه ى خدمات وابسته ى تکمیلى، شامل؛ نصب، اسمبل، تنظیم، تست، 
آموزش و تحویل در مدار بهره بردارى سیستم تشکیل شده ى Server  و  Storage واحد فناورى اطالعات و ارتباطات(IT) شرکت 

گاز استان اصفهان - سفارش شماره  3266800079،  3266800080   و  326600082
به شماره فراخوان (2001091138000095) مورخ 1401/7/24 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق 

سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53129886  مورخ 1401/7/24 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 تاریخ 1401/8/5 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 تاریخ 1401/8/16 مى باشد.
  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 10  تاریخ 1401/8/17 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3,175,000,000    ریال مى باشد.
جهت شرکت در مناقصه  مجوز افتا و رتبه انفورماتیک معتبر با ظرفیت خالى الزامى است.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت 

گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك
امور قراردادها و تلفن (داخلى 3769) 38132-031     - اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز 

تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی نوبت اول

شرکت گاز استان اصفهان

م.الف:۱۳۹۷۴۷۵
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ععلیرضت علیرضات. علیرضا ضات.
ىارىکه آم که آمارى  آمار که
افتل دریافت تریافل در ل
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پیام رزمایش نیروى زمینى 
سپاه در منطقه ارس

فروش پوشاك به مرز صفر 
رسیده است

خبرخوان
ان شاءا... فقط روبیکا

  انتخاب | بهــروز محبــى، نماینــده 
ســبزوار گفت: به شــما صریحًا مى گویم که 
قطعًا حاکمیت، واتس اپ و اینســتاگرام را رفع 
فیلتر نخواهد کرد چون پلتفرم هاى آنها تحت 
نظارت دشمنان کشور است و نمى توانیم افراد 
متخلف را تعقیب کنیم. حال باید شــبکه هاى 
اجتماعى داخلــى را تقویت کنیم. ان شــاءا... 
مردم به روبیکا اقبال نشــان خواهند داد، چون 
امنیت کشور مطرح اســت. روبیکا از مرز 15 
میلیون نصب کننده هم عبور کرده و از طرفى، 
پلتفرم هاى ایتا و سروش را هم داریم؛ با وجود 
این، بستر گفتگو در شبکه هاى اجتماعى براى 

همگان مهیاست.

تشکیل طبقه متوسط فقیر
  تجارت نیوز |در حالى که امید به خانه دار 
شدن در طبقه متوسط کشور تا 10 سال قبل، 
حدود 25 ســال بود حاال این رقم به 74 سال 
رسیده است! موضوعى که یادآور هشدارهاى 
کارشناسان درباره  وضعیت طبقه متوسط کشور 
است؛ از کوچک شدن تا له شدن طبقه متوسط. 
گروهى هم این نکته را گوشــزد مى کنند که با 
فشارهاى اقتصادى تحمیل شده، طبقه متوسط 
فقیرى به وجود آمده است که در نهایت موانع 
بى شمارى را بر سر راه تحقق توسعه اقتصادى 

کشور ایجاد خواهد کرد.

چالش روغن نداریم
  ایلنا | مدیرعامل شرکت تعاونى فرآورى 
روغن و دانه هاى روغنى با بیان اینکه چالشى 
در زمینه واردات روغن پیش روى ما قرار ندارد، 
گفت: ریزش قیمت روغن در بازارهاى جهانى با 
رفع موانع صادرات روغن از مالزى و اندونزوى 
همزمان شــد؛ همچنین روند صادرات روغن 
آفتاب گردان از روسیه و اوکراین تسهیل شده 
است و این عوامل دســت به دست هم داده تا 
شاهد کاهش قیمت روغن خام در بازار جهانى 

باشیم.

کذب است 
  مهر |ســخنگوى وزارت بهداشت، عدم 
پذیرش بیمــاران تحت پوشــش بیمه تأمین 
اجتماعى در بیمارستان هاى دولتى را تکذیب 
کرد. پدرام پاك آیین، در پاسخ به سئوالى مبنى 
بر اینکه بیمارستان هاى دولتى به دلیل بدهى 
تأمین اجتماعــى، از پذیرش بیمــاران تحت 
پوشش بیمه تأمین اجتماعى خوددارى مى کنند، 
گفت: عدم پذیرش بیمار در بیمارستان به دلیل 
مطالبات بیمارســتان از بیمه هــا قویًا تکذیب 
مى شــود. وى افــزود: چنین چیــزى صحت 
ندارد و بر فرض صحت، تخلف و مســتوجب 
پیگیرى است. روز شنبه اخبارى در شبکه هاى 
اجتماعى منتشر شد، با این مضمون و محتوا که 
بیمارستان هاى تحت پوشش وزارت بهداشت، 
از پذیرش بیمــاران تأمین اجتماعى خوددارى 

مى کنند.

فردا خورشید مى گیرد
  مهر |محمد رنجبران، کارشناس نجوم 
درباره خورشــید گرفتگى جزیى امسال گفت: 
رصد این خورشــید گرفتگى روز سوم آبان ماه 
در بازه زمانى 4 ساعته در ایران هم امکانپذیر 
است. خورشیدگرفتگى جزی ى در سراسر ایران 
قابل مشاهده است؛ حداکثر گرفت در خراسان 
شــمالى و بجنورد با قدر 69 درصــد و کمینه 
گرفت در چابهار با قدر 51 درصد اســت. وى 
گفت: کل گرفت در تهران 2 ساعت و 22 دقیقه 
است که شــروع آن به وقت ایران 13:41 بوده 
و تا 16:09 دقیقه قابل رؤیت اســت. زمان اوج 
گرفت با قدر 64 درصد در ساعت 14:58 خواهد 
بود. براى دیگر نقاط کشور هم نزدیک همین 

بازه زمانى اتفاق مى افتد.

انتقاد مشاور قالیباف
از فیلترینگ!

محمدســعید احدیان، دســتیار    خبرآنالین |
سیاسى رئیس مجلس نوشــت: ممنوعیت فعالیت 
اکانت هاى شخصى مســئولین با شمول گسترده 
در پلتفرم هاى خارجى یعنى حــذف بخش اصلى 
اکانت هاى مؤثر جبهه انقالب در جنگ شناختى. 
آقایــان! تنها گذاشــتن این مــردم بــى دفاع با 
«سعودى اینترنشــنال» و «بى بى سى»، مثل تنها 

گذاشتن مردم با داعش در جنگ نظامى است.

نقش روباتیک در ناآرامى ها
  روزنامه ایران| شــبکه اجتماعــى توییتر 
قوانین خود را به نفع پشتیبانى از اغتشاشات ایران 
زیر پا مى گذارد. مطابق قانون توییتر هر حســاب 
کاربرى مى تواند در هر ساعت حداکثر 100توییت 
و ریتوییت ارسال کند اما ترند شــدن (داغ شدن) 
هشتگ مهسا امینى با اکانت هاى روباتیک انجام 
شده و به طور نمونه 50 روبات فعال در این کمپین 
در مدت زمان ترند بودن این هشــتگ بین 4 تا 5 
هزار ریتوییت انجام داده اند. در میان این حساب ها 
با برخى کاربران معلوم الحال مواجه هستیم که در 
مقاطع حســاس هیچ وقت دنبال منافع مردم ایران 
نبوده و همواره حامى تحریم علیه مردم ایران بودند.

حمایت وزیر
از یک خودروساز؟

مرکز اطالع رســانى وزارت کشــور در    رکنا |
اطالعیه اى خبر منتسب به وزیر کشور در حمایت از 
یک شرکت خاص تولید کننده وسایل نقلیه عمومى 
را تکذیب کرد. احمد وحیدى، وزیر کشور در بازدید از 
هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات 
شهرى گفته بود که «اتوبوس ســازان داخلى مورد 
حمایت ما هستند و تاکنون قراردادهاى مختلفى منعقد 
شده که پیش از این در کشــور سابقه نداشته است.» 
وزارت کشور تأکید کرد: همانگونه که از اظهارات وزیر 
کشور پیداست، هیچ اشاره اى به شرکت خودروسازى 
خاصى نشــده اســت و آنچه حمایت وزیر کشور از 

خودروسازى بهمن خوانده شده، تکذیب مى شود.

همیشه به ستاد امر معروف 
نقد دارم

عزت ا... ضرغامى، وزیر میراث فرهنگى    ایلنا |
و گردشــگرى درباره انتقادش به ستاد امر به معروف 
و نهى از منکر گفت: همیشه به ستاد امر معروف نقد 
دارم. معتقدم بعد از همه ناآرامى هــا در کف خیابان، 
مصاحبه هایى صورت گرفت و برخى مقامات رسمى 
دوباره جمالتى مى گوینــد که هیچ مقرون به صواب 
نیســت. همه نیروهاى والیى و دلســوز جامعه... به 
شدت صحبت هاى اینچنینى را نقد مى کنند و من هم 
در توییتم نقد کردم، همه این مسئله را مى گویند که 
این امر به معروف و نهى از منکر را نیاز نداریم چرا که 

تأثیراث، تأثیرات منفى است.

چه کسى اشتباه مى کند؟
  روزنامه همدلى | بنا بــر ادعــاى اتاق 
بازرگانى، قطعــى و فیلترینگ اینترنــت در یک ماه 
اخیر، مجموعاً 80 هزار میلیارد تومان به کسب وکارها 
خسارت وارد کرده است. یک حســاب سرانگشتى 
نشان مى دهد که روزى 2600 میلیارد تومان خسارت، 
ساعتى 110 میلیارد تومان خســارت و دقیقه اى دو 
میلیارد تومان خسارت به کسب وکارها وارد مى شود. 
هر چند این اعــداد و ارقام را ســکانداران اقتصادى 
بــاور ندارند و به نظر مى رســد با وجــود ارائه چنین 
گزارش هایى راه کارهاى کارشناســانه اى هم براى 
نجات کســب وکارها ارائه نمى دهند. آنطور که شاه 
میرزایى، معاون وزیر صمــت مى گوید آمارهاى ارائه 
شده درباره تعداد آنهایى که زندگى شان به اینستاگرام 
گره خورده دروغ است و سهم فروشندگان محصوالت 
اینســتاگرامى فقط 3 درصد از کل اقتصاد دیجیتال 

ایران است.

رزمایش اقتدار نیروى زمینى ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمى هفته گذشته و به مدت سه روز در نوار مرزى استان 
هاى اردبیل و آذربایجان شــرقى با کشورهاى جمهورى 
آذربایجان و ارمنستان برگزار شد. از زمان آغاز جنگ دوم 
قره باغ تا کنون نیروهاى مسلح جمهورى اسالمى ایران سه 
رزمایش در منطقه ارس و مرز مشترك ایران با کشورهاى 
آذربایجان و ارمنستان اجرا کرده اند اما رزمایش اخیر نیروى 
زمینى ســپاه در محدوده جغرافیایى وســیع ترى نسبت 
به رزمایش هاى قبلى اجرا شــد و تقریبًا تمام نوار مرزى 
استان هاى اردبیل و آذربایجان شرقى در محدوده اجراى 
رزمایش قرار داشتند. از سوى دیگر حجم نیرو و تجهیزاتى 

که نیروى زمینى ســپاه در این رزمایش به کارگیرى کرد 
بسیار وسیع تر از رزمایش هاى قبلى بود. از زمان آغاز جنگ 
دوم قره باغ بیم آن مى رفت که بر اثر این جنگ، تغییرات 
اساسى در مرزهاى ایران با ارمنستان و آذربایجان رخ دهد 
و یا حداقل تغییرات ژئوپولیتیکى به وجودآمده از این جنگ 
روى منافع و امنیت ملى جمهورى اسالمى ایران تأثیرات 
فراوانى داشته باشد. اما دلیل اهمیت این منطقه براى ایران 
آن است که در حقیقت کشور ارمنستان دروازه صادرات و 
ترانزیت کاال از ایران به ســمت اروپا ست و از همین روى 
گذرگاه هاى مرزى مشــترك ایران و ارمنستان اهمیت 

فراوانى در حوزه اقتصادى ایران دارند.

نایب رئیس اتحادیه پوشاك با بیان اینکه فروش پوشاك 
در پى ناآرامى ها اخیر به مرز صفر رسید، گفت: طى دو 
هفته اخیر و به دلیل ناآرامى ها کارخانجات میزان تولید 

خود را کاهش داده و نیروهاى خود را تعدیل کرده اند.
مجید نامى در خصوص آخرین وضعیت بازار پوشــاك 
در کشــور اظهار کرد: به دلیل ناآرامى ها و اغتشاشات 
اخیر طى یک ماه گذشته فروش پوشاك در کشورمان 
صفر شده است. وى افزود: فروش اینترنتى پوشاك به 
صفر درصد و فروش حضورى آن درب مغازه ها و عمده 
فروشــى ها به مرز صفر درصد رسیده است چون مردم 
از ترس اغتشاشــات اخیر به بازار مراجعه نمى کنند و 

فروشــگاه ها نیز عمدتًا و یا در برخى ساعات واحدهاى 
خود را تعطیل مى کنند. نایب رئیس اتحادیه پوشاك با 
بیان اینکه قاچاق بازار پوشاك را نابود کرده است، گفت: 
تا قبل از اغتشاشــات نیز با ورود همه جانبه کاالهاى 
قاچاق به کشور بازار پوشــاك با مشکالت عدیده اى 
دســت و پنجه نرم مى کرد که این امــر به بى توجهى 
مســئوالن به این بازار برمى گردد.  نامى تصریح کرد: 
طى دو هفته اخیر و با بیشتر شدن ناآرامى ها کارخانجات 
طبیعتًا میزان تولید خود را کاهش داده و نیروهاى خود 
را به شدت تعدیل کرده اند و مى توان گفت پوشاك خط 

مقدم عدم خرید کاال در کشور است.

دریا قدرتى پور
صداى مرد بلند بود، نه پچ پچ کوتاهى که در گوشش 
زمزمه کند، وحشــتى بود به اندازه یک عمر ترس. 
خیلى خیلى بلند؛ تــا آنجا که تمــام حس و حالش 
را به هم مى ریخــت، صدا از ســلول هاى مغزش

 مى گذشت و مى رسید به نوك انگشتانش.
لرز تمــام وجودش را مــى گرفت و انــگار ُخردش 
مى کرد، مى پیچید توى تمام وجودش و چنگ مى 
زد به تنش انگار که بمب افتاده باشد توى یک خانه 
خرابه. جیغ کشید، جسدى شــده بود با لباس هاى 
پاره پاره و خاك آلود، هنــوز بوى دهان مرد را توى 
صورتش حس مى کرد، اینقدر نزدیک که فراموش 
مى کرد از کدام خیابان باید فرار کند. تا آنجا که مى 
توانست دوید. صداى نفس هاى مرد را پشت سرش 
مى شنید و سمفونى ترس یک آن، رهایش نمى کرد. 
در گرگ و میش خیابان، سایه مرد توى چراغ هاى 
تاریک، روشن، زمین را تیره کرده بود و چسبیده بود 

به پیاده روها تا او هم از خیابان سهمى داشته باشد.
ســهمى که حاال تنها مربوط به یک قشر نمى شود؛ 
راننده تاکسى، اتوبوس یا فروشنده دوره گرد و... از 
آن دسته افرادى هستند که با خیابان انس مى گیرند 
اما همه انس گرفتن ها براى داشتن شغلى آبرومند یا 
حداقل داشتن دستمزدى از عرق جبین نیست، گاهى 
خیابان مى شــود مأمن، گاهى محل زندگى و گاهى 
راهى براى رسیدن به مقصد و این گونه مى شود که 

بیشترین وقت سهم خیابان است.
تحقیقات انجام شــده نشــان مى دهد که به میزان 
مدت زمــان حضــور زنــان و دختران در ســطح

 خیابان ها، هریــک از آنها یک تا 20 بار از ســوى 
مردان خیابانى با مزاحمت هــاى کالمى و فیزیکى 
مورد آزار و اذیت قــرار مى گیرند و مــردان آزارگر 
نیز در زمره دیگر فجایعى قلمداد مى شــوند که طى 
سال هاى اخیر به عنوان آتشى زیر خاکستر بسیارى 
از خانواده ها را به کام نابودى کشانده  اند. حضور این 
مردان در مــکان هاى مختلف مانند شــرکت هاى 
خصوصى، خیابان ها، سینماها، پارك ها، پیاده روها 
و مراکز تفریحى، زنان را نســبت به جامعه و دیگر 

مردان بدبین کرده است.
گفته مى شــود به ازاى هر یک زن خیابانى 7 مرد 

آزار رســان وجود دارد!» موضوعى که مجید ابهرى 
جامعه شــناس و عضو هیئت علمى دانشگاه شهید 
بهشتى از آن پرده برداشته و هشدار مى دهد که اگر 
این موضوع مورد توجه قرار نگیرد به بحرانى جدى 

تبدیل مى شود.
ابهرى آمارهاى ناخوشــایند دیگــرى نیز دارد. 76 
درصد این مردان متأهل هســتند و هر کدام از آنها 
در طول روز به طور میانگیــن یکصدبار براى زنان 
نجیبى که هرگز ســوار بر ماشــین آنها نمى شوند،  

بوق مى زنند!
جالب اینکه همیشــه مردان از صورت مسئله پاك 
شده اند و آسیب هاى اجتماعى همواره به زنان وصله 
شده اســت؛ وصله اى ناجور که همواره براى زنان، 
تولید وحشت مى کرده اســت. امثال جوانانى مثل 
الهه 25 ساله یا زنان در هر سنى که باشند؛ این ترس 

را خوب مى شناسند. 
به گفته میترا ســلطانى، آسیب شــناس اجتماعى، 
یک زن در خیابان با انواع و اقســام کلمات رکیک، 
مزاحمت ها و بوق زدن ها، ترمزکردن ها، تنه زدن ها 
و پیشنهادات روبه رو است که باید تحمل کند و اگر 
قصد برخورد و مقابله داشته باشد از سوى مردم متهم 
مى شود یا به باد استهزا گرفته مى شود تا جایى که 
دیگر هیچ زن و دختر جوان یا مســنى از این عمل 
ناپسند بسیار فراگیر که تبدیل به یک رفتار اجتماعى 

شده است، در امان نیست.
فاطمه مادرى کارگر اســت. وى در خصوص عدم 
امنیت دختران در خیابان ها مى گوید: «حتى دختران 
دانش آموز نیز در مســیر رفتن به مدرســه از دست 
آزارهاى بعضى مردان در امان نیســتند. البته فقط 
دختران جوان مورد آزار مزاحمــان قرار نمى گیرند 
بلکــه زنان ســالخورده نیز مورد اذیــت و آزار قرار 
مى گیرند به طورى که مزاحمان خیابانى هیچ گونه 

تفکیکى میان افراد قائل نیستند.»
مینا دانشجوى کارشناســى ادبیات از این امر اظهار 
نارضایتــى مى کند و معتقد اســت: «در هر کجا که 
حضور داریم باید وجود آنهــا را تحمل کنیم، بدون 
آنکه قدرت اعتراض کردن داشته باشیم ودر صورت 
اعتراض احترام خود را در جمع از دست مى دهیم و 
اگر در محل کار نیز چنین مشکلى با همکاران داشته 

باشیم، با اعتراض خود متهم مى شویم.»

نیازهایى که واقعاً نیاز است
به گفته کارشناسان آســیب هاى اجتماعى، بیش از  
70درصد پســران در ایجاد مزاحمت براى دختران 
مقصر هســتند، و در حالى که اکثــر دختران و زنان 
به مزاحمت هاى مردان بى توجهند، اما شــمارى از 
پسران و مردان با خودروهاى خود در مقابل هر زنى 

ترمز کرده و او را دعوت به هم صحبتى مى کنند.
اما برخى هم نظــرى مخالف دارند. بــه نظر لیال، 
دانشــجوى کارشناسى ارشــد جغرافیا اگــر دختر 
خانم هاى محترم و یا خانم هاى محترم حجابشــان 
را رعایت کنند مطمئن باشــند هیچکس جرأت به 

خودش نمى دهد که مزاحمتى ایجاد کند.
اما در این میدان مردان هم حرفى براى گفتن دارند. 
به نظر مسعود که خودش یک جوان 30 ساله است، 
جوانان نیازهایى دارند که اگر به آنها توجه نشود به 
هر حال به بحران تبدیل مى شــود  چرا که نیاز نیاز 
است و نمى توان با آن بى تفاوت برخورد کرد. به نظر 
او گاهى این بوق زدن ها و یا متلک گفتن ها به قصد 
مزاحمت نیســت، ولى چون جوانان ما زبان درست 
ارتباط برقرار کردن را یاد نگرفته اند، به این شــکل 

رفتار مى کنند.
بیکارى،کمبودهــاى عاطفى، وضعیــت نامتعادل 
اقتصادى و... موضوعاتى اســت که کارشناسان و 
آسیب شناســان اجتماعى از کنار آن نمى گذرند و 
این مســائل را نیز عامل دیگرى بــراى پدید آمدن 

مزاحمان خیابانى مى دانند.
به اعتقاد شهرام آذربایجانى که سالیان زیادى است 
در زمینه آســیب هاى اجتماعى فعالیــت مى کند، 
راهکار اساسى ایجاد بسترى براى اشتغال و ازدواج 
آســان اســت، موضوعى که این روزها به یک رؤیا 

تبدیل شده است.

قانون چه مى گوید؟
اما آیا مى توان از طریق قانونى به این مسئله پایان 
داد؟ در قانون و بر اســاس ماده 619 «هر کس در 
اماکن عمومى یــا معابر متعرض یــا مزاحم اطفال 
یا زنان بشــود یا با الفاظ و حرکات مخالف شــئون 
و حیثیت به آنــان توهین نماید، به حبــس از دو تا 
شش ماه و تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد شد» 
و در نظریه مشــورتى اداره حقوقى قــوه قضائیه در 
خصوص این ماده آمده اســت: «به کار بردن لفظ 
یا الفاظ رکیک جهــت تحقق جــرم موضوع ماده 
619 شرط نیست و چنانچه مســلم شود که مردى 
به قصــد مزاحمت زنى را تعقیب کرده اســت، قابل 

مجازات است.»
مجازاتى که نمى تواند آنچنــان بازخورد و محدود 
کننده باشــد و براى هر مرد مزاحمى در نظر گرفته 
شود، با توجه به اینکه براســاس آمارها، هر کدام از 
این مردها به طور میانگین صد بــوق در طول روز 
براى زنان مى زند تا باالخــره طعمه خود را پیدا کند 
و این به این معناســت که پدیده شوم مردان مزاحم 

خیابانى،700درصد بیشتر از زنان است.

 وقتى خیابان مکانى براى رنج هاى روانى مى شود

زخم زبان، زجر زنان

آمار رصدخانه مهاجرت ایــران از میزان رضایتمندى 
دانشجویان، اساتید دانشــگاه و استارتاپ ها از زیست 
و کار در ایران نشــانگر این اســت که نحوه عملکرد 
مســئوالن از نگاه دانشــجویان و نخبگان و فعاالن 
در مشــاغل نوپا و مهم کشــور رضایتمندى را نشان

 نمى دهد.
براســاس آمار رصدخانه مهاجرت ایــران، 67 درصد 
از خانواده هاى دانشــجویان با مهاجرت فرزندانشان 
موافقند. بر اساس همین تحقیق و پژوهش 62 درصد از 

زنان دانشجو اعالم کرده اند که منصرف شدن میل به 
مهاجرت  به وضعیت کلى کشور بستگى دارد.

طبق پژوهش رصدخانه مهاجرت ایران، تراز شاخص 
مهاجرت دانشجویان، اســاتید دانشگاه، پژوهشگران، 
پزشکان، پرستاران و فعاالن اســتارتاپى بیش از 40 
درصد بود اســت. عامل مشــترك و مؤثر بر میل به 
مهاجــرت در گروه هــاى مختلف جامعــه بى ثباتى 
اقتصادى اعالم شده اســت. ناامیدى به آینده از دیگر 
علل اصلى مشــترك بین افرادى بود کــه تمایل به 

مهاجرت از ایران داشتند. نکته مشترك دیگر وضعیت 
آزادى فردى و اجتماعى و تصور کیفیت بهتر زندگى در 

خارج از کشور بوده است.
جمع گســترده اى از افرادى که تمایــل به مهاجرت 
دارند نیز تأکید داشتند درآمد پایین و آینده مبهم و نبود 
شرایط براى برنامه ریزى بلند مدت آینده و نبود شرایط 
شاد زیستن و عدم شایسته ساالرى و کمبود سالمت 
اخالقى در جامعه، آنها را به تصمیم کوله بار بســتن و 

رفتن از وطنشان رسانده است.

مریم محسنى

رکود بازار ساخت و ساز طى 8 ســاله گذشته از بروز 
وضعیت قرمــز در عرضه مســکن خبر مــى دهد. 
تازه ترین روایت هاى رسمى مرکز ایران از رکودى 
خبر مى دهد که بى ســابقه است. رکودى که اکنون 
دامن هزار و 300 شغل را گرفته و باعث شده بازار کار، 
معیشت خانوارها و رشــد اقتصادى کشور نیز تحت 

تأثیر قرار گیرد. 
آمارها مى گوید که ســاخت مســکن در شهرهاى 
کشور در سال 1400 در مقایسه با سال 99 به لحاظ 
تعداد واحدهاى مســکونى که مجوز ساخت دریافت

 کرده اند حدود 20 درصد افت داشــته اســت. این 
در حالى اســت که بر اســاس مطالعات طرح جامع 
مسکن و با در نظر گرفتن نیازهاى انباشته و نیازهاى 
جدید در حوزه مسکن، ســاالنه باید 900 هزار واحد 
مسکونى در کشور ســاخته شود و این در حالى است 
که ساخت 560 هزار واحد مسکونى نیز به عنوان کف 

ضرورى تولید مسکن جدید اعالم شده است.
اما طى 8 ســال اخیر به طور متوسط در هر سال تنها 
375 هزار واحد مســکونى در کشــور مجوز ساخت 
دریافت کرده انــد. در واقع بر اســاس کف حداقلى 

نیاز ضرورى به تولید مســکن در کشــور باید در هر 
ماه به طور متوســط حدود 47 هزار واحد مســکونى 
در کشور احداث مى شــده اما از سال 93 تاکنون این 
میزان تولید مســکن محقق نشده و آمارها به مراتب 

کمتر از کف ضرورى ساخت مسکن بوده است.
سال گذشــته نیز در ادامه رکود ساختمانى در هر ماه 
به طور متوسط 33 هزار واحد مسکونى در شهرهاى 
کشور مجوز ساخت دریافت کرده و در پروسه احداث 
قرار گرفتند، آمارى که بــاز هم کمتر از حداقل هاى 

ضرورى براى ساخت مسکن در کشور بودند.
روایت آمارهاى رسمى نشــان مى دهد که در سال 
1400، نیز تنها 395 هزار واحد ساخته شده است. این 
تیراژ ساخت مسکن در شرایطى رکود خانه سازى در 
سال گذشته را نشان مى دهد که این سال اولین سال 
اجراى طرح خانه ســازى دولتى براى حداث ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونى در کشور بوده ولى آنچنان 

که باید و شاید این برنامه محقق نشده است. 
این موضوع و کمبود ایجاد شــده در حوزه ساخت و 
عرضه مسکن و طوالنى شدن دوره رکود ساختمانى 
تبعات زیادى براى بازار مســکن به همراه داشــته 
است. تبعاتى که باعث شده رکود محسوسى در بازار 

مسکن و اشتغال در این رابطه ایجاد شود و خود را در 
شهرهاى مختلف نشان دهد تا جایى که اکنون شاهد 

قیمت هاى ارزان تر در حوزه مسکن هستیم. 
یک کارشناس مسکن در این زمینه اعالم کرده که 
این رکود باعث شده بســیارى از صاحبان خانه هاى 
لوکس و الکچرى در شمال کشور و تهران واحدهاى 
خود را بعضًا تا 50 درصد زیر قیمت نسبت به دو سال 

قبل به فروش برسانند.
احمدرضا سرحدى با اعالم اینکه رکود مسکن ابعاد 
مختلفى دارد که به اثرپذیرى در این بازار در اقتصاد 
کشور مربوط مى شــود به دهه هاى گذشته استناد 
کرده و گفته: در دهه هاى گذشــته بخش عمده اى 
از اقتصاد ایران بر روى بازار مســکن و ساخت و ساز 
مى چرخید که عالوه بر بخــش خصوصى، بانک ها، 
 نهادها و ارگان ها سرمایه هاى خود را به بخش امالك 
آورده بودند اما شــرایط تورمى اکنون باعث شده تا 
قیمت مسکن باال برود و از قدرت خرید قشر متوسط 
و پایین جامعه خارج شــود. در نتیجه مسکن به یک 
کاالى لوکس تبدیل شــده که فقط برخى افراد قادر 
به تهیه آن هستند. در این میان بخشى از خریداران 
مصرفى واحدهاى خود را تبدیل به احسن مى کنند و 

در بازار مســکن حضور دارند اما خانه اولى ها سهمى 
از این بازار ندارند.

این عضو ســازمان نظام مهندسى ساختمان یکى از 
تبعات این رکود را این دانسته که برخى از مهندسان 
دیگر نمى توانند در رشــته هاى خود فعالیت کنند و 
مجبور شده اند که به شغل هایى غیر از تخصص خود 

از جمله راننده تاکسى اینترنتى روى بیاورند.
این در حالى اســت که تورم ایجاد شده روى قیمت 
زمین، آهن، ســیمان،  شیرآالت،  دســتمزد کارگر، 
مهندس و غیره نیز تأ ثیر گذاشته و قیمت این کاالها 
را به طور میانگین تا 60 درصد افزایش داده اســت 
و از آن طرف مشــترى براى خرید آپارتمان نیست، 
لذا ساخت و ســاز به شــدت کاهش یافته و بعضى 

پروژه هاى ساختمانى نیمه کاره رها شده است.
سرحدى علت این نابســامانى ها را این دانسته که 
وزارت راه و شهرسازى در اجراى طرح نهضت ملى 
مســکن، فاقد برنامه درست بوده اســت. به نظر او 
افرادى که در این وزارتخانه برنامه هاى مســکن را 
پیش برده اند شناخت کافى نسبت به مسکن نداشته 
اند و به همین خاطر بوده که طرح دولت براى ساخت 

ساالنه یک میلیون خانه نیز بر زمین مانده است. 

تورم مسکن را زمین زده است 

دالیل میل
به مهاجرت
از ایران
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مالقات آیت ا... طباطبایى با 
آیت ا... مظاهرى

آیت ا... طباطبایى نمایندة، ولى فقیه و امام جمعۀ اصفهان 
و مدیر حوزة علمّیۀ اصفهان، با آیت ا... العظمى مظاهرى 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آیت ا... طباطبایى براى 
آیت ا... العظمى مظاهرى آرزوى طــول عمر همراه با 
سالمت کرده و آیت ا... العظمى مظاهرى نیز با قدردانى از 
خدمات و فعالیت هاى آیت ا... طباطبایى در حوزة علمّیۀ 

اصفهان براى وى آرزوى توفیقات روزافزون نمود.

کاشت 2000 گونه گیاهى در 
یک خیابان 

مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان گفت: براى توسعه 
فضاى سبز خیابان بهشت اصفهان 600 اصله درخت و 
1500 درختچه کاشته مى شود. سیدسلمان قاضى عسگر 
افزود: توسعه فضاى ســبز خیابان بهشت به مساحت 
ســه هزار مترمربع و با اعتبارى بالغ بر سه میلیارد ریال 
در حال انجام است. وى با بیان اینکه در قالب این پروژه 
600 اصله درخت و 1500 درختچه کاشــته مى شود، 
خاطرنشــان کرد: براى آبیارى این گونه هاى گیاهى، 
1611 متر لوله کشــى انجام مى شــود. قاضى عسکر 
تصریح کرد: در طرح توسعه فضاى سبز خیابان بهشت 
کاشت گونه هاى مختلف شامل سرو، توت، رز و زرشک 

در دست اقدام است.

جمع آورى مدارس کانکسى 
فرماندار فالورجان در دوازدهمین جلسه مجمع خیرین 
مدرسه ساز شهرستان فالورجان با اشاره به اینکه با کمک 
خیرین نیک اندیش تمام مدارس کانکسى ما تعطیل و 
جمع آورى شدند، گفت: از ابتداى سال تحصیلى امسال 
تمام 46 هــزار دانش اموز شهرســتان در بیش از 500 
کالس درس حاضر شــدند. مهدى معینى با اشاره به 
اینکه 6 مدرسه خیر ساز و 4 مدرسه به صورت مشارکتى 
در شهرستان در حال ساخت اســت، گفت:4 مدرسه با 
اعتبار بالغ بر 200 میلیارد ریال تا دهه فجر در شهر هاى 
قهدریجان، فالورجان، مینادشــت و روستاى بندارت 

افتتاح خواهد شد.

تغییر مسیر خط 157 
معاون هماهنگ کننده شــرکت واحد اتوبوســرانى 
اصفهــان و حومه از تغییر مســیر حرکــت خط 157 
اتوبوســرانى اصفهان خبر داد. معاون هماهنگ کننده 
شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با اشاره 
به اینکه مســیر جدید این خط حدفاصل شهرك امام 
حسین (ع) تا حرم زینبیه است گفت: اتوبوس هاى خط 
157 در مسیر شهرك امام حسین (ع) به سمت دارك 
مســافران را جابجا مى کرد از امروز براى دسترســى 
دانش آموزان و مسافران این شــهرك تا حرم زینبیه 

را پوشش مى دهد.

محصولى راهبردى در اصفهان
رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى 
استان اصفهان گفت: سطح زیر کشت پنبه از بیش از 
3 هزار هکتار در دهه گذشته به 900 هکتار در سال 
جارى کاهش پیدا کرده اســت. محسن دادار افزود: 
پنبه جزء محصوالت راهبردى اســت و در بیشــتر 
اقلیم هاى استان کشت مى شــود. وى افزود: پنبه 
بیش از 20 محصول جانبى دارد و در مناطق خشک 
ونیمه خشــک اســتان به عنوان یک کشت بومى 

شناخته شده است. 

تعطیلى «سایان» موقت است
مدیر «گالرى سایان» گفت: تعطیلى این گالرى موقتى 
است و با بهبود شرایط بازگشــایى خواهد شد. ریحانه 
امین الساداتى اظهار کرد: زمان بازگشایى و ادامه فعالیت 
گالرى سایان مشخص نیســت. وى افزود: این گالرى 
از سال 92 فعالیت خود را آغاز کرد اما با وجود فروکش 
کردن کرونا و نوســانات اقتصادى که در جامعه امروز 
شاهد هستیم، هنوز تصمیم قطعى براى بازگشایى مجدد 

گالرى سایان نداریم.

خبر

فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان از افزایش 
همکارى ها بین سپاه با آموزش و پرورش خبر داد و گفت: 
آموزش و پــرورش از ظرفیت مجموعه هاى ســپاه براى 

افزایش بصیرت افزایى و روشنگرى استفاده   خواهد کرد.
سردار سرتیپ مجتبى فدا اظهار داشت: ابعاد همکارى سپاه 
با آموزش و پرورش فراوان است و  بخشى به درس آمادگى 
دفاعى مدارس و بخشــى به اردوى راهیان نور برمى گردد. 
آموزش و پرورش از ظرفیت مجموعه هاى سپاه براى افزایش 
بصیرت افزایى و روشنگرى نیز استفاده کرده و خواهد کرد. 
فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان بیان کرد: 
در متون درسى نیز مانند فرمانده دلها، مجموعه بسیج دانش 

آموزى درتعامل با مجموعه آموزش و پرورش هستند.
وى ادامه داد: همچنین برگزارى مراســم هاى مختلفى در 
طول سال به مناسبت هاى مختلف از جمله 13 آبان، وحدت، 
انسجام، هم افزایى و همکارى دوجانبه دو دستگاه را نشان 
مى دهد. همچنین ماموریت هاى مختلفى در طول سال وجود 
دارد که برابر روش جارى و دستورالعمل هاى مشترك بین 
مقام عالى وزارت آموزش و پرورش و رییس سازمان بسیج، 
مصوب و ابالغ مى شود. ســردار فدا گفت: یکى از اقدامات 
خوبى که با پشتیبانى آموزش و پرورش امسال انجام گرفت، 
برگزارى لیگ علمى بسیج دانش آموزى شامل850 تیم 5 

نفره بود که در استان برگزار شد.

در طرح نهضت ملى مسکن باید 243 هزار واحد مسکونى در 
استان ساخته شود اما تاکنون براى 94 هزار واحد مسکونى 

زمین تامین شده است.
به گفته عبدالحسین پارسایى معاون امالك و حقوقى اداره 
کل راه و شهرسازى استان تاکنون زمین هاى مازاد سازمان 
جهاد کشــاورزى، اداره اوقاف، دانشــگاه علوم پزشکى، 
مصلى، آموزش و پرورش، شــرکت پخش فرآورده هاى 
نفتى، شرکت آب منطقه اى، سازمان انرژى اتمى، ناحیه 
مقاومت بسیج، دانشگاه پیام نور، شرکت برق و آبفا براى 
طرح نهضت ملى در اختیار راه و شهرسازى قرار گرفته و 
حدود 85 هکتار دیگر در سطح استان در حال اخذ مراحل 

قانونى مى باشد.
وى اظهار کرد: تفاهم نامه اى بین ســازمان ثبت اســناد 
و ســازمان ملى زمین و مسکن امضاء شــد که بر اساس 
آن تمامى دســتگاه ها ملزم به همکارى با اداره کل راه و 

شهرسازى استان شدند.
پارسایى با اشاره به این که دولتى ها براى تحویل زمین مازاد 
خود مقاومت مى کنند، اضافه کرد: نامه اى به دستگاه هاى 
مربوطه ابالغ و مهلتى 2 ماهه به آن ها داده شــده که در 
صورت عدم همکارى به اداره کل ثبت اسناد استان اطالع 
داده مى شود و این اداره یک ماه مهلت انتقال سند زمین هاى 

مازاد دولتى را به اداره کل راه و شهرسازى استان دارد.

چالش تأمین زمین براى
 80 هزار واحد مسکونى استان

افزایش همکارى  بین سپاه با 
آموزش و پرورش در اصفهان

مرتضى 7 ســاله، نه راه مى رود و نه حرف مى زند؛ فقط
 مى خندد، خنده هاى هیســتریک و کشــدار. گاهى سر 
بزرگش را خم مى کند تا با لبخندى خط عبور چشم هاى 

مادر را دنبال کند و زمزمه ها را گوش مى دهد.
تخیلت اگر اجازه دهد کودك هفت ســاله بازیگوشى مى 
بینى که زیر آن همه الیه هاى بیمارى مى تواند بدود، بازى 
کند و شــیطنت هایش را به تو نشان دهد. اما حاال بخاطر 
همان مثل معروف عقدى که در آسمان ها بسته شده او و 

دو خواهر دیگرش به ویلچر پیوندخورده اند. 
زهرا را وقتى به عقد پســر عمویش درآوردند لباس سفید 
پوشید تا سفید بخت شــود اما نمى دانست که رخت شور 
بختى خیلى وقت است دوخته شده تا با سه فرزند معلولش و 

دو فرزندى که هیچوقت بزرگ نشدند داغدار شود.
مرتضى و مادرش را که پشت پرچین هاى سبز بیمارستان 
تنها بگــذارى، با عبور از حیاط بیمارســتان وارد راهروى 
اصلى مى شوى. نه از هیاهوى همیشگى خبرى هست و نه 
از درگیرى نگهبان با همراه بیمار، نه صداى شیون و زارى 

مادر یا فرزندى.
اینجــا یکى از بیمارســتان هاى بزرگ  اصفهان اســت. 
وارد راهروى کوچک ترى که از محل اصلى بیمارســتان 
کمى دورتر است مى شــوى فقط صداى پاشنه کفشت را 
مى شنوى که روى موزاییک هاى سفیدى که برق مى زند، 
ِچرق ِچرق مى کند. درست روبه رویت در بخش آى سى یو، 
سه زن درون اتاق شیشه اى که بخش و راهرو را از هم جدا 
کرده، نگران نشسته اند و با چشم هایشان الیه هاى زیرین 
موزاییک هاى نم خورده از تى مستخدم بیمارستان را چنان 

مى کاوند که انگار تمام غصه ها و اندوه هاى گذشته شــان 
مثل همان موزاییک ها، پلک هایشان را نم مى زند. 

پرســتار که از بخش نوزادان بیرون مى آید، چند زن دوره 
اش مى کنند. فقط پرستار است که مى تواند ماجرا را شرح 
دهد. زنى که از همه مضطرب تر است مى خواهد زودتر از 
احوال کودکش باخبر شود. پرستار با تردید مرگ کودك 
یکساله را شرح مى دهد و از مشکالتى مى گوید که پایه 
آنها ژنتیکى اســت و عامل اصلى اش همان ازدواج هاى 

فامیلى است.
مهسا، 2 ساله، کودك دیگرى است که از بیمارى ژنتیکى 
رنج مى برد و جزو صدها معلولى اســت که زندگى شان 
به علت ازدواج هاى فامیلى دســتخوش رنج شده است. 
کودکانى شبیه مهســا زیادند، کودکانى که در طرح هاى 
بزرگ شناسایى اختالالت ژنتیکى که هر سال بهزیستى 
اصفهان تهیه مى کند جایــى ندارند و از همــان ابتدا با 

مشکالت فراوان به  دنیا مى آیند. 
حاال به گفته معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى اصفهان 
حدود 50 درصد معلولیت ها ژنتیکى هســتند و بهزیستى 
براى جلوگیرى از معلولیت هاى بیشتر غربالگرى 13 هزار 
و 800 خانوار داراى سابقه معلولیت در استان را آغاز کرده  و 

این طرح قرار است تا پایان سال ادامه داشته باشد. 
به گفته على اکبــر ابراهیمــى، نوع معلولیــت و میزان 
خطرپذیرى گروه هاى هدف قرار است مورد بررسى قرار 
گیرد تا خانواده ها کمتر کودکانى همچون مهسا و امثال او 

داشته باشند. 
معاون پیشگیرى اداره کل بهزیستى اصفهان با بیان اینکه 
این طرح اقدامى بزرگ براى پیشگیرى از معلولیت ها در 

10 سال آینده اســت اعالم کرده که در راستاى این طرح 
خانواده هاى داراى 9، 8، 7، 6، 5 و 4 معلول شــروع شد و 
اکنون به خانواده هاى دارى ســه فرد معلول رسیده است 
که 80 درصد مشاوره هاى ژنتیک در این گروه از خانواده 

ها انجام شده است.
با تمام این تالش ها اما هنوز هم درصد ازدواج هاى فامیلى 
در اصفهان باالست و طبق آمارها تنها درصد کمى از ازدواج 

هاى فامیلى کاسته شده است. 
طبق آمارهاى رسمى موجود، به طور متوسط روزانه بیش 
از هزار و سالیانه حدود 350 هزار کودك معلول در کشور 
ما متولد مى شوند که اکثر آنها به علت ازدواج هاى فامیلى 
است؛ بنابر این، عددها، همچنین تعداد معلوالن مادرزادى 
که در ایران زنده مى مانند رقم بســیار باالیى را در استان 
هاى مرکزى و به خصوص اصفهان دارند و علت حدود 50 
درصد از معلولیت هاى مختلف شامل نابینایى، ناشنوایى و 
عقب ماندگى ذهنى شــدید را اختالالت ژنتیکى تشکیل 

مى دهد.
در حال حاضر 123 هزار معلول تحت پوشــش خدمات 
مستمر و غیر مستمر در اســتان اصفهان وجود دارند که 
ممکن اســت تا 120 هزار نوع معلولیت در آنها تشخیص 
داده شود به طورى که یک فرد معلول ممکن است عالوه 
بر مشکالت بینایى داراى معلولیت جسمى و حرکتى هم 
باشد و با توجه به اینکه مهمترین سرمایه هاى هر کشورى 
فرزندان سالم، باهوش و خالق آن است باید تالش شود 
روش هاى پیشــگیرى از معلولیت و تولید فرزندان داراى 
ناهنجارى هاى مادرزادى بیش از اینهــا مورد توجه قرار 

گیرد.

عقدهایى که در آسمان ها بسته شده اند و فاجعه هایى که روى زمین رخ مى دهد

تراژدى ازدواج هاى فامیلى
 در اصفهان

نان کسب و کارهاى اینترنتى آجر شد
نصف جهــان   روزنامه «نسل فردا» در شماره یکم 
آبان ماه خود در گزارشى به قطع اینترنت و نقش آن 
در اقتصاد خرد و کالن کشور پرداخته و زیر عنوان 
«نان و نت، جدى ترین دوگانه» نوشــته اســت: 
«بیش از یک ماه اســت که اختالالت اینترنتى و 
قطع برخى پیام رسان ها در سطح کشور و به جهت 
حفظ امنیت و آرامش انجام گرفته ولى این اتفاق 
در حالى رخ داده که این شبکه هاى ارتباطى امروز 
بیش از هر زمان دیگرى به زندگى اقتصادى ده ها 
میلیون ایرانى گره خورده است و قطع اینترنت نه 

تنها به آنها بلکه به اقتصاد کالن نیز آسیب رسانده 
است.»

در بخش دیگرى از این گــزارش آمده: «بیش از 
یک میلیون و 700 هزار کسب و کار کوچک ایرانى 
در اینستاگرام فعالیت دارند تعداد کسب و کارهاى 
بزرگ مرتبط با اینســتاگرام هم 200 هزار و تعداد 
کسب و کارهاى بومى و استانى 500 هزار است و 
آمارها از وضعیت شبکه هاى اجتماعى ایران نشان 
دهنده این است که اقتصاد 9 میلیون نفر به صورت 

مستقیم به اینستاگرام وابسته است.»

مریم محسنى
با وجود اینکــه کاالهاى بهداشــتى و آرایشــى از 
جمله کاالهایى هســتند که باید در زمینه داشــتن 
برچســب هاى معتبر بهداشــتى جدى گرفته شوند 
اما اکنون شاهد هســتیم که عطرهاى ارزان قیمت 
توسط دستفروش ها یا مغازه هاى نامعتبر به فروش

 مى رسند.
این کاالهاى نامعتبر به گفته پزشــکان گاهى منجر 

به مشکالت تنفســى، حساسیت و مشکالت پوستى
 مى شوند بدون اینکه نظارتى روى آنها بشود.

در حال حاضر در خیابان چهارباغ اصفهان دستفروشان 
و تبلیغ کنندگان زیادى هستند که اقدام به فروش این 
نوع عطرها مى کنند و با توجه به ارزان بودن و به صرفه 
بودنشان مشــتریان زیادى هم دارند در حالى که این 
بوهاى خوش مى توانند با خودشان لحظات ناخوشى 

را براى خریداران آن رقم بزنند.

بوى ناخوش بیمارى 

تاریخ هنر اصفهان در گالرى اکنون
نصف جهان   عالقه منــدان به عکس هاى قدیمى 
مى توانند اکنون و آینده خــود را در گالرى اکنون 
بگذرانند و از عکس هایى که امان اله طریقى گرفته 

دیدن کنند.
این نمایشــگاه با عنوان «طریقى؛ از عکاسخانه تا 
زاینده رود» از روز جمعه 29 مهرماه کلید خورده و تا 
6 آبان ماه میزبان عالقه مندان به هنر عکاسى است. 
گالرى اکنون با نمایش 17 قطعه عکس از نگاه امان 
اله طریقى یکى  از نامدارترین  نقاشــان و عکاسان 
تاریخ هنر اصفهان ثبت شده است.امان اله طریقى 
1324 عکاسخانه اش را در خیابان چهارباغ تأسیس 

کرد، او به پیشنهاد استاد و دوست خود عبدالحسین 
سپنتا نام «هولیوود» را براى عکاسخانه اش انتخاب 
کرد و اعتقاد داشــت که هولیوود اصفهانى شــده 
هالیوود اســت. هولیوود تنها یک عکاسخانه نبود، 
عکاســان زیادى در این مکان آموزش هاى اولیه 
عکاسى را آموختند و بعدها براى خودشان برندهاى 
عکاســى اصفهان شــدند.امان اله طریقى خود را 
فرزند هنرستان هنرهاى زیبا مى دانست و شاگرد 
باهوش عیسى خان بهادرى لقب گرفت و از رشته 
نقاشى با انتخاب غالمحسین درخشان وارد حرفه 

عکاسى شد.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: صادرات 
استان اصفهان از محل گمرکات استان در سال 1399، 
867 میلیون دالر بوده که در ســال 1400 به 1 میلیارد و 
356 میلیون دالر رسیده که رشد 56 درصدى صادرات را 

نشان مى دهد.
امیرحسین کمیلى گفت: در نیمه اول سال 1401 نسبت 
به سال 1400 رشد 12 درصدى از نظر ارزشى و کاهش 
5 درصدى از نظر وزنى داشــته که نشان مى دهد صرفًا 
کاال هاى با حجــم و وزن زیاد صادر نشــده و کاالهاى 
پیشــرفته و دانش بنیان و با وزن کمتر صادر شده است؛ 
همچنین استان اصفهان با توجه به مزیت هایى که دارد 
که مى تواند در بســیارى از زمینه ها صادرات به مراتب 
بیشترى از جمله در مصنوعات طال و جواهر صنایع دستى 

با توجه به دارا بودن 200 رشــته صنایع دستى در استان، 
صنایع سنگ و مصالح ساختمانى، نساجى و پوشاك، فرش 
ماشینى و فرش دستباف، قطعه سازى و قطعات خودرو، 

لوازم خانگى، صنایع شیمیایى داشته باشد.
وى با اشاره به آمار صادرات استان اصفهان تصریح کرد: 
صادرات استان اصفهان از محل گمرکات استان در سال 
1399، 867 میلیون دالر بوده که در ســال 1400 به 1 
میلیارد و 356 میلیون دالر رسیده که رشد 56 درصدى 
صادرات را نشــان مى دهد و در حوزه واردات در ســال 
1399، 478 میلیون دالر بوده که در سال 1400 به مبلغ 
648 میلیون دالر رسیده نشــان دهنده رشد 36 درصد 
رسیده است؛ عمده صادراتى استان اصفهان شامل چدن، 
آهن و فوالد، فرآورده هاى نفتى، فرش و کف پوش ها، 

محصوالت لبنى، مصنوعات از چدن ، آهن و فوالد، مس 
و مصنوعات آن، مواد پالستیکى و اشــیا ساخته شده از 
آن، محصوالت گوناگون صنایع شیمیایى، محصوالت 
شیمیایى آلى، محصوالت سرامیکى، فرآورده هاى غالت، 

طال و مصنوعات آن است
 مدیــر کل صنعت، معــدن و تجارت اصفهــان درباره 
کشورهاي عمده هدف صادراتی گمرکات اصفهان نیز 
گفت: در سال 1400-1399 کشورهاى هدف صادراتى: 
عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ارمنستان، غنا، امارات، 
عمان، چین، ازبکستان، ترکمنستان، میانمار، گرجستان، 
بلژیک، آذربایجان، روسیه، کویت، تاجیکستان، تایلند و 
سوریه است؛ در مجموع تعداد اقالم صادراتی گمرکات 

811 قلم به 98 کشور می باشد.

رشد 56 درصدى صادرات استان اصفهان 

یادمان شهداى نجف آباد احداث مى شود
نصف جهان   شهردار نجف آباد گفت: سالن یادمان 
شهداى نجف آباد در گلزار شهداى این شهر احداث 

مى شود.
عبدالرســول امامى اظهار کرد: احداث ســاختمان 
یادمان شهداى این شهر براى مراسمات و جایگاه 

معنوى شهدا در دستور کار قرار گرفته است.
وى با اشــاره به توســعه فرهنگ ایثار و شهادت 
خاطرنشان کرد: یکى از اقدامات این عرصه، انجام 
فعالیت هاى تبلیغى و فرهنگى اســت که در کنار

 پروژه هاى عمرانى انجام مى شود.

مدیران اجرایى موظف به تدوین نقشه راه هستند 
نصف جهان    فرماندار آران و بیدگل گفت: باید نگاه 
جدى و با برنامه اى نســبت به پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران داشته باشیم و آموزش الزمه تحول 

در پدافند غیرعامل و تحقق اهداف آن است.
على اکبر رضایى گفت: موضوع پدافند غیرعامل 
از موضوعات مغفول است در حالى که مهمترین 

رویکرد آن، امنیت و حفظ جان مردم است.
وى افزود: فقدان شــناخت حوزه کارى مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل سبب شده تا برخى بین 

این دو موضوع، تفکیک و تمایز قائل نشوند.

رضایى ادامــه داد: اگــر دســتگاه هاى اجرایى 
مأموریت هــا و ضوابط پدافنــد غیرعامل را اجرا 
نکنند، مرتکب ترك فعل شده اند و هر ترك فعلى 

در این حوزه تبعات جزایى دارد.
رئیس شــوراى پدافند غیرعامل شهرستان آران 
و بیدگل ادامه داد: مدیــران اجرایى وظیفه دارند 
در حوزه پدافند برون و درون ســازمانى، نقشه راه 
تدوین کنند که در صورت وقــوع هر نوع تهدید 
یا حادثه اى آمادگى و برنامه مقابله با آن را داشته 

باشند.

مناطق غربى استان اصفهان در انتظار توده ابر و باد
کارشــناس مســئول پیش بینى هــواى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان از افزایش ابر و وزش باد 

در مناطق غربى خبر داد.
حجت ا... على عســگریان با اشــاره بــه وضعیت 
جوى چند روز آینده در استان اصفهان، اظهار کرد: 
نقشه هاى هواشناسى بیانگر اســتقرار جوى نسبتا 
پایدار تا اواســط هفته بر روى اســتان است. بر این 
اساس وضعیت جوى در بیشــتر مناطق به صورت 
کمى تا قسمتى ابرى، گاهى افزایش ابر و وزش باد 

پیش بینى مى شود.
وى با اعالم اینکه در کالن شهر اصفهان و مناطق 
صنعتى اســتان گاهى غبار صبحگاهــى منجر به 
کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد، افزود: در مناطق 

غربى استان از روز سه شنبه افزایش ابر محسوس تر 
بوده و وزش باد نیز نسبتًا شدید خواهد بود. همچنین 
از روز سه شنبه در مناطق شمال شرق استان وزش 

باد افزایش خواهد یافت.
عسگریان با اعالم اینکه دماى هواى بیشتر مناطق 
استان تغییر محسوســى نخواهد یافت، اضافه کرد: 
دماى شــهر اصفهان در گرم ترین ســاعات به 29 
درجه ســانتیگراد و در ُخنک ترین ســاعات به 11 
درجه ســانتیگراد خواهد رســید. به گفته وى، خور 
و بیابانک بــا دماى 31 درجه و بویین میاندشــت با 
دماى یک درجه ســانتیگراد باالى صفر به عنوان 
گرم ترین و ُخنک تریــن نقاط اســتان پیش بینى

 مى شود.
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چیپ TPM2,0 یکى از بزرگ ترین موانع ســر راه نصب ویندوز 11 
روى کامپیوتر بسیارى افراد در سرتاسر دنیاست. در اینجا قصد داریم 
ضمن معرفى بیشتر این چیپ، روش فعال سازى آن براى پردازنده 

هاى اینتل و AMD را آموزش دهیم.
با این که در ظاهر به نظر مى رســد ویندوز 11 تنها نســخه اى تر و 
تمیزتر از ویندوز 10 است، مایکروســافت برنامه بزرگى براى این 
نسخه از سیستم عاملش دارد. با گذشت حدود یک سال از رونمایى 
این سیستم عامل، کمپانى ردموندى به طور پیوسته در حال افزودن 
قابلیت هاى مختلف به Windows11 است. مواردى چون پشتیبانى 
از اپلیکیشــن هاى اندروید، طراحى بهینه پانل کنتــرل ویندوز و 

آپدیت هاى بخش Scheduler از جمله این تغییرات مثبت هستند.
در کنار این نکات مثبت، یکى از بزرگ ترین ایرادات سیستم عامل 
جدید مایکروسافت عدم ســازگارى آن با بسیارى دستگاه هاست؛ 
به طورى که از زمان عرضه ویندوز 11، عدم تطابق سخت افزارى 
کامپیوتر بسیارى کاربران و در نتیجه نصب نشدن این سیستم عامل 

نارضایتى هاى فراوانى را به همراه داشته است.
در حالى که مایکروسافت پیش از این حداقل سخت افزار مورد نیاز 
براى نصب ویندوز 11 را اعالم کرده بود، برخى از این مشــخصات 
اعالم شده چندان واضح بیان نشده بودند. اگر در خصوص کامپیوترها 
اطالعاتى حتى جزیى داشته باشــید، احتماال مى توانید میزان رم یا 
حافظه کامپیوتر خود را پیدا کنید. همچنین تشخیص این که پردازنده 
یا کارت گرافیک شما با مشخصات مورد نیاز Windows 11 سازگار 

است یا خیر، امر چندان دشوارى نیست.
در این میان، ماژول پلتفرم امن (TPM2,0) مشکل بزرگى است 
که ســر راه نصب ویندوز 11 بر روى بسیارى کامپیوترهاى قرار 
گرفته و باعث ایجاد مشــکالتى در فراگیر شــدن این نسخه از 

ویندوز شده است.

TPM2,0 چیست و چرا ویندوز 11 به 
آن نیاز دارد؟

بنا به ادعاى مایکروسافت، ماژول پلتفرم 
امن و چیــپ TPM2,0 از چندین جنبه 
کلیدى امنیت کامپیوتر را باال مى برد. به 
بیان ساده، TPM تکنولوژى اى است که 

از طریق افزودن سخت افزار مطمئن براى 
ذخیره و پردازش اطالعات حســاس باعث ارتقا 

امنیت سیستم مى شــود. یک TPM کلیدهاى رمزنگارى شده را در 
پردازنده هایى کمکى ایجاد و نگهدارى کرده و با اجراى تاییدیه هاى 
سخت افزارى اطمینان حاصل مى کند که این کلیدها تغییر نکرده و 

دستکارى نشده اند.
در حالى که TPM ماژولى نسبتا قدیمى براى رایانه هاى شخصى به 
شمار مى رود، اما فناورى TPM2,0 به سازندگان پردازنده ها این امکان 
را مى دهد که ماژول پلتفرم امن را با پردازشگر ادغام کنند. نتیجه نهایى 
این امر، تکنولوژى هاى fTPM یا ماژول پلتفرم امن فریمور از سوى 
AMD و PTT یا تکنولوژى اطمینان پلتفرم اینتل است که هر دو بر 

اساس تعبیه این فناورى درون پردازنده ساخته شده اند.
تمامى پردازنده هاى دســکتاپ رایزن AMD از پس از سرى 2000 
 fTPM و پردازنده هاى لپ تاپ رایزن پس از سرى 3000 به بعد، از
بهره مند هســتند؛ در حالى که همه پردازنده هاى اخیــر اینتل ( از 

تراشه هاى Core نسل ششم ) به PTT مجهزند.
مایکروسافت در ویندوز 11 تاکید زیادى بر روى امنیت دستگاه ها دارد 
و TPM2,0 مهم ترین ابزار براى دستیابى به سطح امنیت مورد نظر این 
کمپانى است. بهره گیرى از TPM باعث خواهد شد که مایکروسافت 
قادر باشد امنیت بیشــترى را براى Windows Hello تامین کند و 
مجموعه اى از دیگر قابلیت ها را در اختیار کاربران قرار دهد. از جمله 
این قابلیت ها مى توان به رمزگذارى بیت الکر بر روى درایوها به منظور 
محافظت از آن ها در برابر حمالت بدافزارى 

اشاره کرد.

دستیابى به این دسته بهبودهاى امنیتى حاصل شده 
صرفا با شبیه سازى هاى نرم افزارى غیرممکن است 

و نیازمند ملزومات سخت افزارى خاص است.

طریقه چک کردن سازگارى کامپیوتر 
با ویندوز 11

با وجود تمامــى آن چه در خصوص عدم ســازگارى 
Windows11 با بســیارى کامپیوترها در سرتاسر دنیا 

گفته مى شود، مایکروســافت همچنان در صدد است که انتقال به 
این سیستم عامل را به امرى بسیار ساده تبدیل کند. در همین راستا، 
کمپانى ردموندى براى آگاهى سریع از قابلیت نصب ویندوز 11 بر 
روى سیستم هاى مختلف بخشى را به اپلیکیشن PC Health در 
ویندوز 10 اضافه کرده که کاربران به کمک آن مى توانند به سرعت از 
امکان یا عدم امکان نصب ویندوز 11 بر روى سیستم شان آگاه شوند.
از طرف دیگــر، آپدیت هاى جدیــد ویندوز هــم قادرند در بخش 
Updates and Security اطالعاتى در خصوص سازگارى سیستم 

با ویندوز 11 را نمایش دهند. با این وجود در صورتى که در این بخش 
از ویندوز 10 عبارت This PC Can run Windows11 را مشاهده 
 PC Health نکردید، مى توانید به صورت دستى از طریق اپلیکیشن

این کار را انجام دهید.
براى انجام این کار الزم است که مراحل زیر را دنبال کنید:

 PC Health Check وارد وبسایت مایکروسافت شده و اپلیکیشن
را دانلود کنید.اپلیکیشــن مربوطه را نصب و اجرا کنید.بر روى کلید 

Check Now کلیک کنید.

این اپلیکیشن به صورت خودکار اطالعات سخت افزارى کامپیوتر 
شما را جمع آورى کرده و با سیستم مورد نیاز براى نصب ویندوز 
 PC 11 مقایسه مى کند. پس از انجام این کار، اپلیکیشن
Health به شما گزارش خواهد داد که آیا قادر به نصب این 

سیستم عامل هستید یا خیر.
 See all در این بخش مى توانید با فشــردن دکمه
Results لیســت کاملى از ملزومات سخت افزارى 

ویندوز 11 و اینکه کامپیوتر شــما در چه بخشى با این 
مشخصات ناسازگار است مشاهده کنید. البته در 
صورتى که تنها عامل ناسازگار کامپیوتر شما چیپ 
TPM2,0 است، نگران نباشید! چراکه شاید هنوز 
راهى براى نصب این سیستم عامل وجود داشته باشد!

 BIOS در TPM مطمئن شوید
فعال شده است

اگر پردازنده اینتل یا AMD شــما به 
PTT یا fTPM مجهز اســت، اما 

بر اساس اطالعات نمایش داده 
شده در قسمت قبل، سیستم 
شــما در زمینه TPM با خطا 
 UEFI روبروست، شــاید این قابلیت در
سیستم شما که پیش از این با نام BIOS شناخته مى شد، غیرفعال 
شده است.براى فعال سازى TPM از این راه، ابتدا الزم است که وارد 
تنظیمات UEFI یا BIOS سیستم خود شوید. این کار از طریق خود 
ویندوز امکان پذیر است. همچنین در ادامه هم باید قابلیت مورد بحث 

را فعال سازى کنید.
روش انجام این کار به شرح زیر است:

منوى استارت ویندوز را باز کنید.بر روى آیکون Power کلیک کرده 
و منوى گسترده آن را مشاهده کنید.کلید شیفت را پایین نگه داشته 
و کامپیوتر را ریســتارت کنید.کلید شیفت را تا جایى که صفحه آبى 

مخصوص ریکاورى کامپیوترتان را مشاهده کنید، پایین نگه دارید.
 Advanced کلیک کرده و سپس Troubleshoot بر روى گزینه

Options را انتخاب کنید.

 (UEFI Firmware Settings) بر روى گزینه تنظیمات فریمــور
کلیک کنید و سپس ریستارت را بزنید. در این صورت کامپیوتر شما 

به صورت خودکار ریستارت شده و وارد UEFI/BIOS خواهد شد.
در بخش UEFI/BIOS نیاز است که تنظیمات مربوط به fTPM یا 

PTT را بسته به مدل پردازنده خود پیدا کرده و آن ها را فعال کنید.

تغییرات انجام شده را ذخیره کنید و از تنظیمات خارج شوید تا سیستم 
ریستارت شده و وارد ویندوز شود.

پس از این که ماژول TPM را در BIOS سیستم خود راه اندازى کردید، 
مى توانید بار دیگر اپلیکیشــن PC Health Check را اجرا کنید و 

وضعیت سیستمتان براى نصب ویندوز 11 را مجددا بررسى نمایید.
دقت کنید که نام قابلیت TPM فریمور در پردازنده شما بسته به برند 
تولیدکننده و مدل آن ممکن است متفاوت باشد. بنابراین در صورتى 
که قصد فعال سازى firmware TPM در بایوس سیستم را دارید، بد 
نیســت پیش از آن، اطالعاتى را در این خصوص کسب کنید. براى 
 UEFI/BIOS در Security آگاهى در این مورد مى توانید به زیرمنوى
مراجعه کنید یا از بخش پشتیبانى برند سازنده پردازنده کمک بگیرید.

دستگاه هاى مفهومى رول شونده تاکنون از سوى شرکت هایى 
نظیر اوپــو و تى ســى ال، معرفى شــده اند و حتــى ال جى
 پیش از این که سال گذشــته از کســب و کار تلفن هوشمند 
خارج شــود، روى یــک محصول رول شــونده تجــارى کار

 مى کرد.
اکنون لنوو، یک لپ تاپ با نمایشــگر رول شونده نمایش داده 

در حالى که موتوروال کــه زیرمجموعه موبایل این شــرکت 
اســت، تلفــن هوشــمند رول شــونده اى نمایــش داده

 اســت که البته براى کاربردى شــدن به تالش بیشترى نیاز 
دارد.

این تلفن در ابتدا به اندازه چهار اینچ اســت، اما با فشردن یک 
دکمه، صفحه نمایش OLED آن به اندازه 6.5 اینچ مرسوم باز 

مى شود. با فشــردن دکمه، تلفن دوباره جمع مى شود. گوشى 
در هر دو حالت، قابل اســتفاده است و نمایش محتوا در صفحه 

نمایش مطابق با اندازه آن، تنظیم مى شود.
موتوروال پیش از این دستگاه تاشــو Razr را ساخته است. به 
نظر مى رسد مردم به دستگاه هاى مفهومى رول شونده عالقه 
دارند، به عنوان مثال، تلویزیون OLED رول شــونده ال جى 

در نمایشــگاه CES2019 محبوبیت پیدا کــرد و تا حدودى، 
یک نمایشــگر رول شــونده، شــیک تر از یک نمایشگر تاشو 
اســت، زیرا لوالیى ندارد و نگرانى براى شکســته شــدن آن

 وجود ندارد.
اگرچه این دستگاه فعال در مرحله مفهومى است، اما باید دید آیا 

لنوو تالش مى کند آن را تجارى کند.

ممکن است براى شما هم پیش آمده باشــد که رمز عبور لپ تاپ خود را 
فراموش کنید. روشى وجود دارد که در انتها اگر رمز خود را به یاد نیاوردید 

مى توانید آن را امتحان کنید.
برخى با مشکل فراموشى رمز عبور رایانه شــخصى مواجه مى شوند که 
دسترسى به آن را که ممکن است حاوى اطالعات و داده هاى مهم باشد، 

غیرممکن مى کند.
خوشــبختانه، حتى اگر رمز عبور خود را فراموش کرده باشید؛ راهى براى 

بازیابى اطالعات مهم از رایانه شما وجود دارد.
داده هاى رایانه قابل بازیابى هســتند؛ اما هیچ تضمینى براى این وجود 
ندارد. اگر داده ها رمزگذارى نشــده باشند، کار ساده است. از یک دیسک 
بوت براى دور زدن ویندوز استفاده کنید و سپس به سادگى داده ها را در 
یک درایو USB خارجى از خط فرمــان کپى کنید (براى انجام این کار به 

مقدارى تسلط بر دستورات DOS نیاز دارید).
از طرف دیگر، مى توانید لپ تاپ خود را جدا کنید، هارد دیسک را بردارید 
و از کیت آداپتور USB-to-SATA استفاده کنید که مى تواند درایو داخلى 
شــما را به یک درایو متصل به USB تبدیل کند؛ اما براى اطمینان باید 

سازگارى با درایو خود را بررسى کنید.
اگر درایو با BitLocker یا سیستم فایل رمزگذارى شده ویندوز، رمزگذارى 
شده باشد؛ کار شما حتى دشوارتر مى شــود. اگر با حساب مایکروسافت 
وارد شــده اید، مى توانید کلید بازیابــى آن درایو سیســتم را با رفتن به
 https://onedrive.com/recoverykey و کپــى کردن کلید بازیابى 

در آن درایو پیدا کنید. 
اما این گزینه براى یک حســاب محلى در دســترس نیست و اگر پس از 
رمزگذارى درایو، از کلید بازیابى خود نسخه پشتیبان تهیه نکنید، شانسى 

نخواهید داشت.
طبق اعالم ZNet، ممکن است بتوانید از یک ترفند قدیمى استفاده کنید 
که شامل بوت شدن از درایو بازیابى و فریب دادن ویندوز براى باز کردن 
یک پنجره Command Prompt ادارى اســت که در آن مى توانید رمز 

عبور خود را بازنشانى کنید.

موتوروال از گوشى جدید خود رونمایى کرد

ساده ترین روش براى اینکــه بفهمیم ویندوز 11 
روى کامپیوتر ما نصب مى شود یا نه

نحوه بازیابى اطالعات 
لپ تاپ در صورت 
فراموشى رمز عبور

برنامه هایى که حساب بانکى شما را هک مى کنند! وقتى هنگام شارژ گوشى اطالعات شما به سرقت مى رود
همه برنامه ها لزوما ایمن نیستند و از طریق صورت حساب 
اشتراك برخى از اپ ها مى توان به حساب بانکى کاربران 

دسترسى پیدا کرد.
 به صورت حساب هاى مشکوك یا خطرناکى که احتمال 
دسترسى هکر ها به حساب هاى فردى کاربران را فراهم 
و در پس زمینه امکان دسترســى آن ها به حساب بانکى 
را مهیا مى کنند، به اصطالح صورت حســاب هاى «خون 
آشام» مى گویند، هر فردى که داراى تلفن همراه آیفون یا 
گوشى هاى اندروید است. باید صورت حساب هاى «خون 
آشام» را بررسى کند.این صورت حساب ها ممکن است بى 
سر و صدا حساب بانکى شما را در پس زمینه تخلیه کنند 

بدون اینکه شما هرگز متوجه شوید. 
موثرترین راه حل براى مقابله با 

این پدیده لغو اشــتراك برنامه ها (اپ ها) از سوى کاربران 
است. خوشبختانه لغو اشــتراك برنامه ها در دستگاه هاى 
آیفون و اندروید آسان است. برخى از برنامه ها سعى مى کنند 

شما را فریب دهند تا در اشتراك ها ثبت نام کنید.
در برخى از مواقع نیز شما به عنوان کاربر براى موردى در 
سایتى ثبت نام مى کنید و سپس فراموش مى کنید که آن 
را لغو کنید. شاید بخواهید یک دوره آزمایشى در این سایت 
حضور داشته باشید، اما قبل از سررسید اولین پرداخت آن را 
لغو کنید.اگر به هر دلیلى تصمیم به لغو اشتراك گرفتید، این 
امکان وجود دارد که این اشتراك ها را لغو کنید و پول نقدى 

که به سختى به دست آورده اید ذخیره کنید.

امکان لغو ثبت نام در نتفلیکس وجود ندارد
با این حــال، توجه داشــته باشــید که فقــط مى توانید 
اشــتراك هایى را کــه ثبت نــام کرده ایــد از طریق 
 app) «مکانیسم هاى رســمى «فروشــگاه برنامه
store) را لغو کنید، اگــر در جاى دیگرى مانند وب 

سایت نتفلیکس ثبت نام کرده باشید، امکان 
لغو ثبت نام وجود ندارد. اشتراك هاى اپل، اما 

به جاى «فروشــگاه اپ» در بخش تنظیمات گوشى آى 
فون شما هستند.

لغو اشتراك در آیفون
براى لغو اشتراك برنامه در گوشــى هاى آیفون اپل ابتدا 
باید روى نام خود در بــاالى منوى تنظیمات ضربه بزنید. 
سپس قدرى پائین تر از منو، روى گزینه اشتراك ها کلیک 
کنید. در این بخش، تمام اشتراك هاى خود را که از طریق 
«اپ استور» فعال شده اند، پیدا خواهید کرد. در این بخش 
تاریخ هاى صورت حســاب نیز نمایش داده شده، اگر روى 
یکى از گزینه هاى اشتراك فردى کلیک کنید، مى توانید 
هزینه اشــتراك را ببینید. با کلیک گزینه اشتراك فردى 
مى توانید وارد این گزینه شــده و هزینــه هفتگى، ماهانه 
یا ســاالنه و ... اپ هاى خود را تغییر دهید. همچنین یک 
دکمه بزرگ قرمز رنگ لغو اشــتراك در پایین وجود دارد، 
با لغو اشتراك تا زمانى که چرخه صورت حساب فعلى تمام 
شود، به طور کلى دسترسى به ســرویس براى شما حفظ 
خواهد شد. با این حال توصیه مى شود قبل از لغو اشتراك 

آن را بررسى کنید.

هکر ها با نوعى بدافزار در ایستگاه هاى عمومى شارژ 
گوشى مى توانند اطالعات شما را سرقت کرده و با آن ها 

جرایم سایبرى مرتکب شوند.
تخلیه شارژ باترى گوشى، یکى از مشکالتى است که 
هر روز با آن دســت و پنجه نرم مى کنیم. گزینه هاى 
مختلفى براى حل این مشکل وجود دارد. به طور مثال 
شما مى توانید یک پاور بانک یا یک کابل شارژ به همراه 
آداپتور را با خودتان حمل کنید. اما گزینه دیگرى هم 

وجود دارد که مى توانید در برخى از اماکن آن را ببینید.
ما در مورد ایستگاه هاى شارژ گوشى صحبت مى کنیم. 
شما مى توانید یک پورت USB را در ایستگاه اتوبوس 
و مترو، فرودگاه، کافه ها و ... ببینید. اما آیا مى دانید که 

استفاده از آن ها مى تواند خطرناك باشد؟

چگونه ایســتگاه هاى عمومى شارژ 
گوشى براى ما خطرناك هستند؟

 این ایستگاه ها مى توانند دروازه اى را به سوى هکر ها 
بگشایند و به آن ها اجازه دهند اطالعات ما را سرقت 
کنند. تنها کارى که آن ها مى کنند، بارگذارى بدافزار در 

این ایستگاه هاى عمومى است؛ بنابراین زمانى که کاربر 
از طریق پورت USB گوشى خودش را به شارژ مى زند، 
در سمت دیگر هک خواهد شــد و مهاجم مى تواند به 
اطالعات آن دسترســى پیدا کندهکر ها هنگامى که 
گوشى شما در حال شارژ در پورت هاى USB عمومى 
هستند، آن را هک خواهد کرد؛ و سپس مى تواند به کل 
اطالعات شخصى داخل گوشى شما دسترسى پیدا کند. 
تحلیلگران به این فرآیند «آبمیوه گیرى» مى گویند. البته 
این اتفاق تازه اى نیست. سال هاست که هکر ها از این 
روش براى سرقت اطالعات کاربران استفاده مى کنند. 
ضمنًا این قضیه فقط در ایســتگاه هاى شارژ عمومى 

اتفاق مى افتد؛ بنابراین نیازى نیست موقع شارژ گوشى 
خود در منزل نگران چیزى باشید.

 USB هر زمانى که گوشــى خود را به این پورت هاى
عمومى متصل کنید، گرفتــار بدافزار هاى بارگذارى 
شده در آن ها خواهید شد. اما هکر ها عالوه بر سرقت 
اطالعات شما، مى توانند براى ارتکاب جرایم سایبرى 
نیز از گوشى شما سوء استفاده کنند و شما پس از مدتى 
که توسط پلیس دستگیر شدید، تازه متوجه این موضوع 

شوید که چه بالیى سرتان آمده است.

براى جلوگیرى از ایــن اتفاق چه باید 
کرد؟

تا حد ممکــن از پورت هاى شــارژ در اماکن عمومى 
اســتفاده نکنید. اما اگر هم مجبور به استفاده شدید، 
توصیه مى کنیم وقتى گوشــى را وصل کردید از بین 
گزینه هایى که روى صفحه نمایش گوشــى شما به 
نمایش مى آید، فقط گزینه «شــارژ» را انتخاب کنید. 
در این صورت اطالعاتى از گوشــى شــما رد و بدل 

نخواهد شد.

دستگاه هاى مفهومى رول ش
نظیر اوپــو و تى ســى ال،
 پیش از این که سال گذشــ
خارج شــود، روى یــک مح

 مى کرد.
یک لپ تاپ با نم اکنون لنوو،

 بهبودهاى امنیتى حاصل شده 
هاى نرم افزارى غیرممکن است

سخت افزارى خاص است.

ک کردن سازگارى کامپیوتر 

ىآن چه در خصوص عدم ســازگارى 
ىکامپیوترها در سرتاسر دنیا  ا ا

تقالبه ا

BIOSدر S TPM مطمئن شویدM

فعال شده است
Dاگر پردازنده اینتل یا AMD شــما به 

fTPM مجهز اســت، اما  M یا PTT

بر اساس اطالعات نمایش داده
شده در قسمت قبل، سیستم
خطا Mشــما در زمینه TPM با

UEFI روبروست، شــاید این قابلیت درI

BIOS شناخته مى شد، غیرفعا Sسیستم شما که پیش از این با نام

الزماست که و اینراه، ابتدا TPMMاز

یم ه هب
یا نه

ی نرم یز ی و ى م ی ب یى
پیدا کنید. همچنین تشخیص اینکه پردازنده  د را
با مشخصات مورد نیاز 11Windows سازگار sما

اندشوارى نیست.
پلتفرم امن (TPM2,0) مشکل بزرگى است 
1ویندوز 11 بر روى بسیارى کامپیوترهاى قرار 
 مشــکالتى در فراگیر شــدن این نسخه از 

چیست و چرا ویندوز 11 به

وسافت، ماژول پلتفرم 
TPM از چندین جنبه 

یوتر را باال مى برد. به
کنولوژى اى است که 

افزار مطمئن براى  خت
طالعات حســاس باعث ارتقا 

ور ب ریو ربرروى رىبی ز ر ونب ى ی ب ین
محافظت از آن ها در برابر حمالت بدافزارى 

اشارهکرد.

ی م ج رر ین
براى انجام این کار الزم است که مراحل زیر
وارد وبسایت مایکروسافت شده و اپلیکیش
را دانلود کنید.اپلیکیشــن مربوطه را نصب

Check Now کلیک کنید.

این اپلیکیشن به صورت خودکار اطالعات
شما را جمع آورى کرده و با سیستم مور
11 مقایسه مى کند. پس از انجام
Health به شما گزارش خواهد د

سیستم عامل هستید یا خیر.
ف در این بخش مى توانید با
Results لیســت کاملىا
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ی ی پسز ر ر ى بب و ر
بدون اینکه شما هرگز متوجه شوید. 
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متخصص جراحى بیمارى هاى چشمى، بر اهمیت تشخیص 
زودهنگام بیمارى هایى که مى تواند منجر به کم بینایى و 

نابینایى شود، تاکید کرد.
صهبا فکرى، با تاکید بر اهمیت غربالگرى براى پیشگیرى از 
بیمارى هاى چشمى، تصریح کرد: طیف وسیعى از بیمارى ها 
از بدو تولد تا سنین میانسالى ممکن است منجر به کم بینایى 
و در نهایت نابینایى شوند و این عوارض با تشخیص به موقع 

و درمان صحیح قابل پیشگیرى هستند.
وى ادامه داد: یکى از رایج ترین بیمارى هایى که با غربالگرى 
به موقع و مداخله مناســب مى توان از بروز عوارض جبران 
ناپذیر آن جلوگیرى مى کند، رتینوپاتى (آســیب شــبکیه) 
نوزادان نارس است. بسیارى از نوزادان نارس در گذشته، به 
دلیل نبود دانش کافى بر اثر این عارضه با آسیب هاى جدى 
بینایى یا حتى نابینایى مواجه مى شدند، اما اکنون با پیشرفت 
علم غربالگرى این بیمارى در مراحل اولیه قابل تشخیص 

و کنترل است.
استادیار دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى با اشاره 
به برخى بیمارى هاى چشــمى در بدو تولــد همچون، آب 
مروارید یا گلوکوم، آگاهى والدین نسبت به این اختالالت 
را ضرورى دانست و گفت: والدین باید با توجه به مؤلفه هاى 
رشــد کودك و نحوه برقرارى ارتباط و عکس العمل نشان 
دادن به محیط اطراف، اجســام و چهره ها، نسبت به عالئم 
این اختالالت هوشیار باشــند تا تشخیص به موقع صورت 

گیرد و از تنبلى پیشرفته و کم بینایى جلوگیرى شود.
به گفته فکرى، تومورهاى چشــمى از دیگر بیمارى هاى 
اطفال در سنین شیرخوارگى است که باید به موقع تشخیص 
داده شــود، البته این بیمارى نادر بوده و انحراف چشــمى، 

ز تغییر اندازه چشــم یــا ســابقه خانوادگى  ا
جمله عالئم آن است.

جراحــى  متخصــص 
بیمارى هــاى چشــمى 

در ادامه بیمارى هاى 
ارثــى شــبکیه، بــه 
ویــژه بیمارى شــب 
 Retinitis کــورى (
 (pigmentosa-RP

دیگــر  از  را 

اختالالت شــایع اعالم کرد که عالئم آن ممکن است از 
ســنین شــیرخوارگى تا دهه هاى اول، دوم، سوم و سنین 

بزرگسالى بر حسب نوع بیمارى بروز کند.
فکرى عنوان کرد: این دســته از بیمارى هــا عالئم بالینى 
وسیعى دارد و بیش از صدها نوع ژن شناخته شده که با بروز 
این بیمارى درگیر مى شوند و تاکنون درمان قطعى براى آن 
گزارش نشده اســت. البته مطالعات زیادى در زمینه درمان 
این بیمارى ها از طریق پیوند سلول ها بنیادى صورت گرفته 
و نتایج قابل قبولى نیز داشته اســت، با این حال این 
اختالالت با کمک ابزارهاى توانبخشى بینایى 
قابل کنترل است و دید قابل قبولى به بیماران 

مى دهد.
به گفتــه عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم 
پزشکى شهید بهشــتى، به رغم نبود درمان 
قطعى براى این بیمــاران، برخى از عوارض 
این بیمارى قابل درمان 
است و منجر به ارتقاى 
کیفیــت زندگى این 

افراد خواهد شد.
متخصص جراحى بیمارى هاى چشمى تصریح کرد: اهمیت 
شــناخت این بیمارى ها در ارتقاى آگاهى نسبت به وجود 
ژن هاى درگیر، احتمال بروز آن در سایر افراد جدید خانواده 

و در نهایت کاهش آمار ابتالء نیز وجود دارد.
فکرى در خصوص یکى از شــایع ترین اختاللت چشــمى 
 Diabetic) در کشــور و دنیا، آســیب شــبکیه دیابتــى
retinopathy)، تصریح کرد: با صنعتى شــدن جوامع، کم 

شــدن تحرك و گرایش به ســمت مصرف غذاهاى آماده 
منجر به شــیوع دیابت به طور نگران کننده اى در دنیا شده 
است. با شیوع این بیمارى عوارض این بیمارى روى سایر 
ارگان هاى بدن از جملــه عوارض چشــمى، افزایش پیدا

 مى کند.
وى، رتینوپاتى دیابت را یکى از معضــالت اصلى در کلیه 
جوامع دانست و افزود: این اختالل نیز با غربالگرى مناسب 
پیش از پیشروى و بروز آسیب هاى برگشت ناپذیر چشمى 
قابل کنترل اســت. البته به دلیل ناآگاهى بیماران دیابتى از 
لزوم انجام معاینات منظم چشــمى، اکثر بیماران زمانى به 

پزشــک مراجعه مى کنند که این عارضه با کاهش بینایى 
همراه بوده است و در این صورت درمان نیز نتایج مطلوبى 

نخواهد داشت.
استادیار دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشــتى ادامه داد: 
دژنراسیون ماکوال وابسته به سن نیز از اختالالتى است که 
در دهه هاى شش، هفت و هشت زندگى افراد بروز مى کند و 

همراه با کم بینایى در افراد سالمند است.
فکرى بیان کرد: افرادى که ســابقه خانوادگــى ابتالء به 
بیمارى هاى چشــمى نظیر گلوکوم یــا بیمارى هاى ارثى 
شــبکیه مثل شــب کورى دارند یا مبتال بــه بیمارى هاى 
زمینه اى نظیر دیابت یا پرفشارى خون هستند، باید اهمیت 
غربالگرى و معاینات مســتمر چشــمى را در نظر داشــته

 باشند. والدینى هم که نمره هاى چشم باالیى دارند و عینکى 
هستند باید در خصوص بینایى سنجى فرزندان خود حساس 
باشند که البته غربالگرى در ســنین 4 تا 6 سالگى سال ها 
است در کشــور به صورت اجبارى انجام مى شود. البته در 
حالت کلى افــرادى که هیچ کدام از این عالئم را نداشــته 

باشند، نیاز به غربالگرى ندارند.

اگر میزان قند خون از 60 میلى گرم درصد 
کمتر شود، خطر هیپوگلیسمى (کاهش قند 

خون) انسان را تهدید مى کند.
 هیپوگلیسمى یا افت قند خون در بیماران 
مبتال به دیابت بســیار خطرناك است اگر 
فردى دچار هیپوگلیسمى شود، اما به موقع 
و به طور صحیح درمان نشــود، میزان قند 
خون (گلوکــز) او کاهش یافتــه در نتیجه 
دچار گیجى و ســرانجام بیهوشى مى شود 
و ممکن اســت نهایتا به او تشنج نیز دست 

دهد.

نشانه هاى  هیپوگلیسمى
نشــانه هاى  هیپوگلیســمى در تمام افراد 
یکسان نیست به همین دلیل تمام دیابتى ها 
به ویژه والدین کودکان و نوجوانان دیابتى 
بایــد تمام عالئــم و نشــانه هاى ابتدایى  
هیپوگلیسمى برایشان شناخته شده باشد تا 

به موقع بتوانند درمان را شروع کنند.

اکثــر دیابتى هــا متوجه عالئــم خفیف  
هیپوگلیسمى از جمله گرســنگى فراوان، 
رنگ پریدگى، پوست مرطوب و سرد، طپش 
قلب، لرزش، بى قرارى، ســردرد، دل درد، 
اختالل بینایى، سست شدن زانو ها و کاهش 

قدرت تمرکز مى شوند.
در صورتى که به این عالئم توجه نشــود، 
دیابتى دچار  هیپوگلیســمى شدید خواهد 
شــد. عالئم  هیپوگلیسمى شــدید عبارت 
است از: دوبینى، اشکال در صحبت کردن 
و راه رفتن، گرفتگى ماهیچه ها، بیهوشــى 

و احتماال تشنج.

مهمترین علل  هیپوگلیسمى
- تزریق مقدار بیشــتر انســولین به طور 

اشتباهى
- تزریق انسولین طبق معمول، در عین حال 

که بدن نیاز کمترى به انسولین دارد
- ورزش یــا فعالیت جســمى بیش از حد 

معمول
- کم یا دیر خوردن غذا (به خصوص مواد 

کربوهیدرات دار یا نشاسته اى)  
- هنگام اسهال یا استفراغ

درمان  هیپوگلیسمى
هیپوگلیسمى را باید سریع درمان کرد. اگر 
افراد دیابتى یا والدین کودکان و نوجوانان 
دیابتى، هیچ دلیلى براى بروز هیپوگلیسمى 
نیافتند و با توجه به مقدار انسولسن معمول 
تزریق شده، دچار  هیپوگلیسمى شدند؛ حتما 

با پزشک معالج خود مشــورت کنند. 
البته دیابتى هــا و و الدینى که در 

کالس هــاى آموزشــى 
مستمر شرکت کرده و 

خود آموزش دیده 
باشند مى دانند 

که در این هنگام چه باید بکنند.
اصوال دیابتى هایى کــه از کنترل مطلوب 
برخوردارند. احتمــال دارد حداقل در هفته 
یکى دوبار دچار هیپوگلیسمى خفیف شوند 
که اگر به موقع درمان شــوند، به هیچ نوع 
عارضه اى مبتال نخواهد شد.  هیپوگلیسمى 
شدید فورا درمان را آغاز کنید. اگر مطمئن 

نیستید قند خون را چک کنید.   

تخمه کدو که در داخل کدو حلوایى وجود دارد، یکى از دانه هاى بســیار ارزشــمند 
و مغذى اســت که مى تواند بــه  صورت متعــادل در رژیــم غذایــى روزانه جاى

 بگیرد.
 تخمه کدوى خام یــا بدون نمک حاوى مقادیر قابل قبولــى از پروتئین، چربى هاى 
غیراشباع، فیبر غذایى، منیزیم و آنتى اکسیدان هاى متنوع است. از این رو، استفاده از 
این خوراکى مى تواند براى کودکان و نوجوانان در سن رشد، افراد دچار کمبود وزن یا 
حتى خانم هاى باردار مفید باشد. در ادامه همین مطلب با مهم ترین مزایاى این دانه 

ارزشمند آشنا خواهیم شد که به ترتیب عبارتند از:

1. تأمین آنتى اکسیدان هاى مورد نیاز بدن
تخمه کدو حاوى آنتى اکســیدان هاى بسیار قدرتمند و ارزشــمندى مانند فنول ها و 
فالونوئیدهاســت. فنول ها ترکیباتى هستند که از بروز آســیب هاى سلولى در بدن 
جلوگیرى مى کنند و آســیب هاى سلولى ناشى از افزایش ســن را به حداقل ممکن 

مى رسانند.
از طرف دیگر، فنول ها به عنوان ترکیبات ضدالتهاب، ضدمیکروب و ضدسرطان هم 
شناخته مى شوند. فالونوئیدهاى موجود در تخمه کدو هم مى توانند احتمال ابتال به 
سرطان هاى ناشى از افزایش ســن، بیمارى هاى عروقى و آلزایمر را کاهش دهند. 
وجود فنول ها و فالونوئیدها در یک ماده خوراکى باعث مى شود که آن خوراکى، اثر 

ضدالتهابى بسیار قدرتمندى پیدا کند.

2. تأمین چربى هاى مفید براى بدن
هر 28 گرم یا یک چهارم لیوان از تخمه کــدوى بدون نمک مى تواند حجم باالیى از 
چربى هاى تک زنجیره اى و چندزنجیره اى غیراشباع را به بدن برساند و به این ترتیب 

باعث کاهش سطح کلسترول و تنظیم فشار خون شود.
 تحقیقات نشان داده اند که کنترل کلسترول و فشــار خون، کلید اصلى پیشگیرى از 
ـ عروقى و حمالت قلبى خواهد بود. اگر ســابقه خانوادگى  ابتال به بیمارى هاى قلبى 
ابتال به بیمارى هاى قلبى را دارید، مى توانید هفته اى دو تا سه وعده و هر وعده حدود 

یک چهارم لیوان تخمه کدو مصرف کنید. 

3. تأمین منیزیم مناسب براى بدن
تخمه کدو یکى از بهترین منابع غذایى براى دریافت منیزیم در جهان است. منیزیم 
به عنوان یک ماده معدنى ارزشــمند براى بیش از 300 عملکرد مختلف در بدن مورد 
نیاز است. به عنوان مثال، عملکرد سیستم عصبى و عضالت، حفظ سالمت سیستم 
ایمنى بدن، تنظیم ضربان قلب و افزایش اســتحکام اســتخوان ها به دریافت کامل 

منیزیم بستگى دارد.
از طرف دیگر، کمبود منیزیم مى تواند سطح انرژى را کاهش دهد و تعادل فشار خون 
را مختل کند. با این حساب، مى توان گفت که مصرف تخمه کدوى بدون نمک کمک 

زیادى به حفظ عملکرد ارگان هاى حیاتى بدن خواهد کرد. 

ارزش تغذیه اى تخمه کدو
هر 28 گرم یا یک چهارم لیوان از تخمه کدوى بدون نمک و بدون پوســت مى تواند 
ریزمغذى هاى زیــر را به بدن برســاند؛ 163 کیلوکالرى انــرژى، 13.9 گرم چربى 
غیراشــباع، 4.17 گرم کربوهیدرات، 1.84 گرم فیبر غذایــى، 8.45 گرم پروتئین، 
156 میلى گرم منیزیم (معادل با 37 درصد از نیاز روزانه بدن)، 2.17 میلى گرم زینک 
(معادل با 19.7 درصد از نیاز روزانه بدن) و 2.29 میلى گرم آهن (معادل با 12.7درصد 

از نیاز روزانه بدن).
بد نیســت بدانید که زینک (روى) موجود در تخمه کدو مى توانــد به بهبود عملکرد 
سیستم ایمنى بدن کمک کند و نقشى اساسى در رشد سلول ها و ترمیم زخم ها داشته 

باشد.
 آهن موجود در تخمه کدو هم به انتقال اکسیژن در سلول هاى خونى کمک مى کند و 

باعث مى شود که عضالت بدن بتوانند اکسیژن را بهتر ذخیره و مصرف کنند. 

شایع ترین مشکالت چشمى کودکان را بشناسید

چرا باید تخمه کدو مصرف کنیم

قند خون از چه عددى پایین تر آمد باید نگران شویم؟
چندین ویتامین و مکمل وجود دارد که مى تواند 
به کاهش عالئم ســینوزیت و به بدن شــما در 

مبارزه با التهاب کمک کند.
هنگامى که عفونت سینوســى داریــد، احتماًال 
مى خواهید هر کارى کــه مى توانید براى از بین 

بردن آن انجام دهید.
بهترین مــوادى که هنگام ابتال به ســینوزیت 
مصرف مى شــود ویتامین C، ویتامین D، ریشه 

زنجبیل و پروبیوتیک ها هستند.
ویتامین C احتماًال شناخته شــده ترین ویتامین 
براى ایمنى و مبارزه با ســرماخوردگى است که 

اغلب پرتگاه عفونت هاى سینوسى است. 
از آنجایى که سینوزیت با التهاب بافت سینوس 
مشخص مى شود، ویتامین D دفاع خوبى در برابر 

التهاب ارائه مى کند.
ویتامین D مانند همســایه الفبایى خود، ایمنى 
را تقویت مى کند و به مبارزه با عفونت ها کمک 

مى کند.

کدام ویتامین ها 
در مقابله با سینوزیت 

مؤثر هستند؟

لیســمى شدید خواهد 
لیسمى شــدید عبارت 
شکال در صحبت کردن

ى ماهیچه ها، بیهوشــى 

لل  هیپوگلیسمى
ــتر انســولین به طور 

بق معمول، در عین حال
 به انسولین دارد

ت جســمى بیش از حد 

افراد دیابتى یا والدین کودکان و نوجوانان 
دیابتى، هیچ دلیلى براى بروز هیپوگلیسمى 
نیافتند و با توجه به مقدار انسولسن معمول

تزریق شده، دچار  هیپوگلیسمى شدند؛ حتما 
با پزشک معالج خود مشــورت کنند. 

البته دیابتى هــا و و الدینى که در 
کالس هــاى آموزشــى 

وه و مستمر شرکت کرد
خود آموزش دیده

دنند باشند مى دا

نیستید قند خون را چک کنید.  

ى و ب ی م چ ز زییر
جمله عالئم آن است.

جراحــى  متخصــص 
بیمارى هــاى چشــمى 

در ادامه بیمارى هاى 
ارثــى شــبکیه، بــه 
ویــژه بیمارى شــب 
Retinitis کــورى (
(pigmentosa-RP

دیگــر  از  را 

این بیمارى ها از طریق پیوند سلول ها
و نتایج قابل قبولى نیز داشته اس
اختالالت با کمک ابزاره
قابل کنترل است و دید

مى دهد.
به گفتــه عضو هیئت

پزشکى شهید بهشــتى
قطعى براى این بیمــا
این
ا

۱۰ اشتباه رایج در آشپزی که باعـث خرابی غذا می شوند
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003959- تاریــخ: 1401/6/1- برابر راى شــماره 3959 مورخ 
1401/06/01 به شماره کالسه 1032 مالکیت آقاى/ خانم غالمعباس اقائى فروشانى به شناسنامه 
شماره 408 کدملى 1141464276 صادره فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ 
به مساحت 1835/68 مترمربع پالك شماره فرعى 515 از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مستندات ضمیمه به موجب صفحه 106 دفتر 80 و صفحه 
193 دفتر 64 و سند شماره 39539 مورخ 1355/5/26 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 3958 مورخ 1401/06/01 به شــماره کالســه 1031 مالکیت آقاى/ خانم 
غالمحسین اقایى فروشانى به شناسنامه شماره 102 کدملى 1141514591 صادره فرزند على 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به مساحت 1835/68 مترمربع پالك شماره فرعى 515 
از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل مستندات ضمیمه به 
موجب صفحه 106 دفتر 80 و صفحه 193 دفتر 64 و سند شماره 39539 مورخ 1355/5/26 دفتر 

73 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 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: 1401/07/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02- م الف: 1388632 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن مصطفوى/7/161

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى ابراهیم سلیمانى فرزند محمد على و بانو اشرف هاشم پور فرزند حاجى آقا  در  اجراى 
مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى تقاضاى صدور 
اسناد مالکیت هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمینه 
اعیانى واقع در محدوده پالك 22 اصلى واقع در قطعه 4  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان را نموده 

و آراى شماره 316 و 317  مورخ 1399/01/26 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت 
به آن صادر شده و تحدید حدود پالك  اولیه تاکنون بعمل نیامده، لذا طبق تبصره ماده 13 قانون 
فوق الذکر تحدید حدود پالك شماره 54 فرعى از 22/26 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 ثبت 
اصفهان بالسویه بنام  آقاى ابراهیم سلیمانى فرزند محمد على و خانم اشرف هاشم پور فرزند حاجى 
آقا در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/2 از  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در این آگهى 
در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى 
توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار:1401/08/02 – م الف: 1388796 - حجت 

اله کاظم زاده – از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد/8/100

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى محمد رضا امامى نجف آبــادى  فرزند احمد اجراى مقــررات قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت 
به ششــدانگ یک درب باغ واقع در محدوده  پــالك 975 اصلى  واقع در قطعــه 6 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شــماره 494 مورخه 1401/01/27 هیات حل اختالف 
موضوع قانون مذکور نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود اولیه پالك 975 تاکنون بعمل 
نیامده، لــذا طبق تبصره مــاده 13 قانون فوق الذکــر تحدید حدود پالك شــماره 1 فرعى از 
975 اصلى واقع در قطعه 6 نجف آبــاد بخش 11 ثبت اصفهان بنام آقــاى محمد رضا امامى 
در روز دوشــنبه مورخ 1401/09/14 از ساعت 9  صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهى در محل حضوریابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 20قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روز پذیرفته خواهدشــد. اعتــراض به تقاضاى 
تحدید حدود بایســتى توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد. تاریخ انتشار:1401/08/02 
– م الــف: 1397564 - حجت الــه کاظم زاده - از طــرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 
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رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: 
درحالى که قیمت مصوب مرغ 59 هــزار و800 تومان 
اســت اما اکنون نرخ مرغ در اصفهان به 64 هزار تومان 
رسیده است. محمدعلى فروغى اظهار کرد: دلیل گرانى 
مرغ به مواردى چون کاهش جوجه ریزى و کمبود تولید 
مرغ بازمى گردد، چون با توجه به شــرایط، جوجه ریزى 
بــراى مرغدار به صرفه نیســت. وى یادآور شــد: البته 
اســتان اصفهان به اندازه نیاز خود تولید مرغ دارد اما اگر 
به استان هاى دیگر صادر شود با کمبود مواجه مى شویم.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان، 
معموًال فراوانى مرغ از مردادماه شــروع مى شد و تا این 

زمان هم ادامه داشت، اما امسال به دلیل کمبود نهاده ها و 
کاهش جوجه ریزى وضعیت متفاوت شده است.

وى در رابطه با میزان استقبال مردم از خرید این محصول 
اظهار کرد: استقبال مردم حدود 40 درصد نسبت به سال 
گذشته کمتر شده اســت اما با این وجود، با کمبود مرغ 

روبه رو هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان یادآور 
شد: به نظر مى رسد با شــرایط کنونى قیمت مرغ، خرید 
گوشت قرمز براى مردم صرفه بیشترى داشته باشد چون 
هرچند گوشت قرمز گران تر است اما دفعات مصرف یک 

کیلو، از آن بیشتر از مرغ است.

براساس اعالم شــرکت آب منطقه اى اصفهان، ذخیره 
سد زاینده رود اصفهان به 140 میلیون مترمکعب رسید. 
هم اکنون میزان آب ورودى به این سد 6/4 متر مکعب 
بر ثانیه و خروجــى از آن 13 مترمکعب بر ثانیه اســت. 
این میزان ذخیره آب حاکى از پرشــدگى 11 درصدى 
سد زاینده رود بوده و به بیان دیگر 89 درصد از ظرفیت 
سد خالى است. بر اســاس آمار هواشناسى چهارمحال 
و بختیارى، کوهرنگ سرچشــمه اصلــى حوضه آبریز 
زاینده رود در مهرماه و نخســتین ماه سال آبى (1401- 
1402) بارشى دریافت نکرده است. پیش تر نوید حاجى 
بابایى معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 

اســتان اصفهان در خصوص وضعیت بارش ها در پاییز 
امسال اعالم کرد که شرایط بارش ها در ماه هاى مهر و 
آبان مطلوب نیست و بارش ها در آبان بین 40 تا 60 درصد 
در مقایسه با بلند مدت مشابه کاهش مى یابد و بارش هاى 
مؤثر بر منابع آبى استان و حوضه آبریز زاینده رود از اواسط 
آذر ماه خواهد بود. همچنین حسن ساسانى مدیرعامل 
شرکت آب منطقه اى اصفهان با اشــاره به پیش بینى 
سازمان هواشناســى مبنى بر وقوع بارش هاى مؤثر بر 
منابع آبى اســتان از نیمه دوم آذرمــاه، گفت که ”طبق 
پیش بینى هاى ما حجم ســد زاینده رود تا پایان آذر ماه 

1401 به 118 میلیون مترمکعب خواهد رسید.“

خرید گوشت قرمز از
گوشت مرغ به صرفه تر است

89 درصد سد زاینده رود
خالى است

وضعیت بسیار پرخطر
به اصفهان بازگشت

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: وضعیت 
قرمز پـس از بیـش از یک مـاه باردیگر بـه رنگ بندى 
همه گیرى بیمارى کووید-19 در این اسـتان بازگشت 
و شهرستان نایین در شرایط بسیار پر خطر قرار گرفت. 
پژمان عقدك افزود: بر اسـاس آخرین رنگ بندى همه 
گیرى بیمارى کووید-19 2 شهرسـتان نطنز و دهاقان 
در وضعیت نارنجى و پر خطر قرار گرفت. عقدك اضافه 
کرد: رنگ بندى کرونایى استان اصفهان نسبت به هفته 
گذشته در شرایط بدترى قرار گرفت هرچند این موضوع 
قابـل پیش بینى بـود و اگر شـیوه نامه هاى بهداشـتى 
رعایت نشـود هفته آینده ممکن است شـرایط بدترى 
هم داشـته باشـیم. وى به افزایش آمار بسترى بیماران 
کرونایى و بدحال بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه در 
یک هفته اخیر اشاره و اضافه کرد: شمار بیماران بسترى 

شده به حدود 200 نفر رسیده است.

بهینه سازى زیرساخت هاى 
مخابراتى 

عملیات بهینه سازى زیرساختهاى مخابراتى در روستاى 
ا... آباد از توابع شهرستان تیران و کرون صورت پذیرفت. 
 به گزارش روابط عمومـى مخابرات منطقـه اصفهان، 
طى این عملیـات، برگردان MDU به تعداد 32 شـماره 
در روسـتاى ا... آباد از توابع شهرسـتان تیـران و کرون 
صورت گرفت و تجهیزات و زیرسـاختهاى شبکه ثابت 

این منطقه بروزرسانى شد.

خبر

خورشید کیایى
آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان خیلى وقت است 
دست به گلوى آثار تاریخى انداخته و چشم آثار کهن 
را سوزانده است. حاال بر تصاویر و نماهاى تاریخى 
اصفهان گرد و غبار آلودگى نشســته است؛ آنجا که 
حســى قوى و شــیرین خاطره صدها سال پیش را 
برایت زنده مى کند. آنجا کــه همچنان گرم و زنده 
است اما در پس تمامى این خاطرات که در تاریخ چند 
صدساله ریشــه دوانده، دود و دم بیداد مى کند و بر 
سر بناهایى مى کوبد که از خاك برآمده اند و حاال بر 

خاك نشسته اند.
به گفته دوســتداران میراث فرهنگــى، آثار جبران 
ناپذیر آلودگى هوا روز به روز و به شکل خزنده اى در 
حال نابود کردن آثار تاریخى اصفهان است. به شکلى 
که دود و سرب چنان در بافت تاریخى نفوذ کرده که 
بیرون کشیدن آن تقریبًا ناممکن شده است. شاهد 
این مدعا هم کاشــى هاى رنگ باخته و آجرهایى 
است که دود ناشى از سوخت هاى فسیلى مثل خوره 

آنها را بلعیده است.
طبق اظهار نظر مسئوالن سازمان میراث فرهنگى 
صنایع دستى و گردشگرى اصفهان، هم اکنون بیش 
از 40 اثر تاریخى در استان اصفهان وجود دارد که در 

خطر آلودگى هاى فسیلى هستند. 
رضا صدر، کارشــناس محیط زیســت و دوستدار 
میراث تاریخى، از جمله کسانى است که راه حل این 
مشکل را در استفاده نکردن از سوخت هاى فسیلى 

و اســتفاده بیشــتر از ناوگان حمل و نقل عمومى و 
پاك مى داند. به گفته این کارشــناس، اینکه پیاده 
روهاى منتهى به چهارباغ و میدان نقش جهان پیاده 
راه شده است کارى ارزشمند اســت اما این مسئله 
ضامن از بین رفتن آلودگى نیســت و همچنان ما با 
آالینده هایى روبه رو هستیم که کمر به تخریب آثار 

تاریخى بسته اند.
این کارشــناس، با اشــاره به اینکه آلودگى هواى 
اصفهان آثار تاریخــى را تخریب مى کند مى گوید: 
کاشــى هایى که در معمارى برخى از آثار تاریخى 
اصفهان به کار رفته اکنون به دلیل این آلودگى ها در 

معرض تخریب است. 
باید در نظر داشت که حل و برطرف کردن معضلى 
که صورت هاى مختلــف و تأثیرات گوناگونى دارد، 
مطمئنًا کار یک نهاد و یک ارگان نیست و باید نه تنها 
همه دستگاه هاى استان از استاندارى و شهردارى ها 
گرفته تا اداره محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکى 
و غیره بلکه همه مردم اصفهان دســت به دســت 
یکدیگر دهند و هر یک نقش و ســهم خود را براى 
کاهش آلودگى هوا ایفا کننــد تا بتوان به خوبى این 

معضل را مدیریت و برطرف کرد.
به گفته کارشناســان، تغییــرات حرارتى و افزایش 
و کاهــش نابهنگام دما هم ســبب تخریب بناهاى 
تاریخى مى شــود و این در مورد اصفهانى که حاال 
با کم و زیاد شــدن دما و نبود آب در رودخانه آب و 
هواى کویرى را تجربه مى کند صدق مى کند. این 

در حالى است که استفاده از سوخت هاى فسیلى هم 
این مسئله را تشدید کرده اســت. دى اکسیدکربن 
موجود در هــوا، دود ماشــین و کارخانه جات وقتى 
با رطوبــت ترکیب شــود، تبدیل به اســید خواهد 
شد.ترکیبات سولفورکربن و تتراکلراید کربن، وقتى 
بر روى الیه هاى آجرى کاشــى و یا ساروج پل ها 
مى نشــیند، باعث ایجاد چربى بر روى این سازه ها 
مى شود و در طول زمان ساروج و آهک را تضعیف 
و نفوذپذیرى آب در آن را زیاد مى کند، ضمن اینکه 
دى اکسیدکرین در صورتى که دماى هوا باالتر برود 

سرعت تخریب را تسریع مى کند.

تاریخ اصفهان حاال پر اســت از این دل نگرانى ها 
که مبادا به علت ویران شدن در برابر آلودگى هوا، از 
این فهرست جدا شــوند و به جمع آثارى بپیوندد که 
در حال فراموشى است. پس اى کاش اعتبارات کم 
یا عدم توانایى ادارات بهانه نشود. اصفهان به عنوان 
یک کالنشهر نیازمند ناوگان حمل و نقلى قوى است 
که باعث مى شود ماشین هاى تک سرنشین کمتر 
در خیابان هایش تردد کنند؛ بنابراین، باید بودجه و 
فرهنگسازى و ناوگان پر توان حمل و نقل عمومى 
دست به دســت هم بدهند تا آثار تاریخى از دلهره 

تخریب بیرون بیایند...

آلودگى هوا به جان تاریخ افتاده است  

رییس شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: هم اینک دود آلودگى در چشم آثار تاریخى اصفهان 
عملیات اجرایى خط 2 قطار شــهرى اصفهــان منطبق با 
برنامه نیســت که علت آن ناکافى بودن منابع مالى و نیز 

مشکالت فراروى آزادسازى مسیر طرح است.
محمد نورصالحى روز یکشــنبه در شصتمین جلسه علنى 
شوراى اســالمى  شــهر اصفهان افزود: تالش زیادى در 
حوزه قطار شهرى در حال انجام است اما انتظار ما این است 
که هر دستگاهى که مى تواند در سرعت کار نقشى داشته 

باشد، وارد عمل شود تا پروژه سرعت بگیرد.
وى بیان کرد: شــوراى اســالمى شــهر هر مصوبه اى را 
که براى ســرعت دادن به این پروژه الزم است، حمایت 
مى کند و در خدمت مدیرانى اســت که کار را به ســرعت 

پیش مى برند.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان  به ورود دستگاه تى 
بى ام تونل شــرقى محور زینبیه تا چهارراه ابن سینا این 
شهر اشاره کرد، اظهار داشــت: باید مردم و مسووالن در 
جریان پیشرفت پروژه قطار بگیرند و  از استاندار به عنوان 
رییس شوراى ســازمان قطار شهرى مى خواهیم که براى 

تأمین منابع به پروژه کمک کند.
وى اضافه کرد: شوراى سازمان قطار شهرى باید سالى 2 
یا سه مرتبه تشکیل شود و  ســازمان مشارکت و سرمایه 
گذارى شهردارى نیز به دنبال جذب ســرمایه گذار براى 
ساخت ایستگاه ها و نازك کارى ها هســتند و این کار نیز 

باید سرعت بگیرد و پیگیرى شود.
به گفته وى، قرارداد با شــرکت مپنا در حــال پیگیرى و 
تصویب است و اکنون نیاز به تایید وزیر کشور دارد و پیش 
بینى مى کردیم که تصویب نهایى این قرارداد تا پایان آذر 

به طول بینجامد.

درخواست شوراى شهر 
اصفهان از استاندار

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص باربرى پیمان مقدس به شناسه ملى 10260041388 و به شــماره ثبت 158 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیف اله مختارى به شماره ملى 1140141937 به سمت رئیس هیئت مدیره قدمعلى انتظارى به شماره ملى 
1141002477 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و آمنه وطنخواه به شماره ملى 1141093091 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/30 انتخاب گردیدند تمامى اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد هاى تعهد آور و استفاده از 
حساب هاى جارى و ثابت در بانکها با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره ، متفقا همراه با مهر شرکت 

معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1397409)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص باربرى پیمان مقدس به شناسه ملى 10260041388 و به شماره ثبت 158 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/30 و به استناد نامه شماره 21/49222 مورخ 1401/7/12 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد سیف اله مختارى 
به شماره ملى 1140141937 و قدمعلى انتظارى به شماره ملى 1141002477 و آمنه وطنخواه به شماره ملى 1141093091 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/06/30انتخاب گردیدند اکبر حقیقى به شماره ملى 5110492591 به سمت بازرس اصلى و سیف اله حقیقى امین آبادى به شماره ملى 5110492565 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1397407)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فرآوردهاى لبنى دربند تیران به شناسه ملى 10260073419 
و به شماره ثبت 328 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى همایون کرمى هومانى به شماره ملى 1091092184 
به ســمت بازرس اصلى تا پایان ســال مالى آقاى محســن نادرى به شــماره ملى 
5499942838 به ســمت بازرس على البدل تا پایان ســال مالى انتخاب گردیدند 
صورتهاى مالى وتراز سال 1400 به تصویب رسید روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1397405)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص الماس چدن ایرانیان به شناســه ملى 10260448166 
و شماره ثبت 24017 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت 
ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: تولید شــمش چدن. ثبت موضوع فعالیت به شرح 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1397798)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پایدار ســازان نویان ابنیه همسازه به 
شناسه ملى 10260697992 و به شماره ثبت 51190 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
تعداد اعضاى هیئت مدیره به 11 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1397419)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص معدنى کیمیا گستر شهرضا به شناسه ملى 14004538105 
و به شماره ثبت 2124 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محمدرضا پویامهر به شــماره 
ملى 0932181961 و نوراى ایچکه به شــماره ملى 2750546524 وعســگر 
احسانى به شماره ملى 2754049721 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/06/23انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به 
تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى شهرضا (1397427)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص فنى مهندسى پایدار ســازان نویان ابنیه 
همسازه به شناسه ملى 10260697992 و به شماره ثبت 51190 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: جعفر سودى به شــماره ملى 0057429766 به 
ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و رضا رحیمى مقدم به شماره ملى 
0063988658 به ســمت رئیس هیئت مدیره و عباس قندى به 
شــماره ملى 1091494630 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره 
و سیدمحمدصادق مصطفوى به شــماره ملى 1141468360 به 
ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و محمد طالب زاده به شماره ملى 
1280263271 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و اکبر تقدس 
زاده به شماره ملى 1285593146 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
و عباسعلى سمنانى به شماره ملى 1288630077 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره و صفورا منتظرى قهجاورســتانى به شماره ملى 
1290780536 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و حسین جودى 
به شماره ملى 1381417892 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
على جاویدى به شماره ملى 2752676387 به سمت مدیرعامل و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سید مهدى حسینى کرانى به شماره 
ملى 4679418591 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاءمدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1397417)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص توان افــزون آیریک به شناســه 
ملــى 10260592160 و بــه شــماره ثبــت 41494 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 
1401/04/31 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقــاى علیرضا 
شجاعت به شماره ملى 1280942525 به سمت عضو هیئت 
مدیرهتا تاریــخ 1403/04/31 آقاى حمیدرضا شــجاعت به 
شــماره ملى 1285719379 به ســمت عضو هیئت مدیره 
تا تاریــخ 1403/04/31 خانــم فرناز نیکوخواه به شــماره 
ملى 1289512183 به ســمت عضو هیئت مدیــره تا تاریخ 
1403/04/31 انتخاب گردیدند حسابرسى امین تدبیر بصیر 
به شناسه ملى 10103512680 و به نمایندگى حامد مختارى 
تودشکى به شماره ملى 1288427646 به سمت بازرس اصلى 
تا پایان ســال مالى آقاى منصور ایزد خواســتى به شماره ملى 
1287596339 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
انتخاب گردیدند صورتهاى مالى از جمله ترازنامه و حساب سود 
و زیان شرکت منتهى به سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1397421)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص معدنى کیمیا گستر شهرضا به 
شناســه ملى 14004538105 و به شماره ثبت 2124 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محمدرضا پویامهر به شماره 
ملى 0932181961 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/23 ســهیال بیگى حبیب آبادى به 
شماره ملى 1287360610 به سمت مدیرعامل خارج 
از اعضا تا تاریخ 1403/06/23 نوراى ایچکه به شماره 
ملى 2750546524 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
تا تاریخ 1403/06/23 عســگر احسانى به شماره ملى 
2754049721 به ســمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/06/23انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با دو امضا از سه امضا اعضاى هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1397428)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى عدالت شهرستان شهرضا به شناسه ملى 10260138202 و به شماره ثبت 786 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/15 و نامه شماره 3346 مورخ 1401/7/23 اداره تعاون شهرضا 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حسام جلى به شماره ملى 1198468556 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1404/06/10 آقاى تورج طاهرى به شماره ملى 1198601523 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1404/06/10 آقاى فتح اله اسالمى به شماره ملى 1198948302 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
تا تاریخ 1404/06/10 خانم صدیقه دهقان به شماره ملى 1198961856 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
تا تاریخ 1404/06/10 آقاى امیر کرمانى به شماره ملى 1199311642 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1404/06/10 آقاى حسینعلى حسینى به شماره ملى 1199586412 به سمت رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1404/06/10 آقاى حمید ساالرى به شماره ملى 1816833762 به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء 
تا تاریخ 1404/06/10 خانم مژگان کیانمهر به شماره ملى 1199914916 به سمت منشى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1404/06/10 انتخاب گردیدند کلیه قراردادها واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته وبرات واوراق بهاداربا 
امضاء آقاى حمید ساالرى (مدیرعامل) وآقاى حسینعلى حسینى (رئیس هیئت مدیره) ودرغیاب آقاى حسینعلى 
حسینى آقاى حسام جلى (نائب رئیس)ومهر شرکت معتبر واوراق عادى با امضاء آقاى حمید ساالرى (مدیر عامل) 
ومهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1397438)
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در کمتر از یک مانده به آغــاز جام جهانى 2022 قطر، تیم 
ملى فرانســه یکى دیگر از مهمترین ستاره هاى خود را به 
احتمال فراوان از دســت داد. در چارچوب هفته سیزدهم 
لیگ برتر انگلیس، منچســتریونایتد در اســتمفورد بریج 
میهمان چلسى بود که در دقیقه 57 ، رافائل واران که این 
روزها به مهره بزرگ شیاطین سرخ در خط دفاعى بدل شده 
مصدوم شد تا یک شوك بزرگ هم به این تیم و هم به تیم 
ملى فرانسه پیش از جام جهانى 2022 قطر وارد شود. نکته 
قابل توجه گریه و اشک واران پس از مصدومیت بود. او با 
چشمانى پر از اشک از زمین مسابقه بیرون رفت. نکته دیگر 
براى خروس ها مصدومیت «انگولو کانته» در هفته گذشته 
بود تا این تیم پیش از جام جهانى یک ســتاره بزرگ دیگر 

را از دست بدهد.

مدافع بزرگ 
جام جهانى را از دست داد؟

02

دروازه بان سرخ پوش تیم ملى در آســتانه ثبت رکوردى 
عالى است. علیرضا بیرانوند تا این لحظه در 10 بازى لیگ 
تنها 3 گل دریافت کرده که آمارى بسیار خوب محسوب 
مى شود. او در هیچ دیدارى بیش از یک گل دریافت نکرده 
تا 7 بار هم کلین شیت کرده باشد. آمار امسال بیرانوند به 
آمار او در لیگ پانزدهم و شــانزدهم تنه مى زند. در لیگ 
پانزدهم دروازه بان ســرخ ها در 24 بازى تنها 8 گل خورد 

گل) و در لیگ شانزدهم (هر 3 بازى یک 
9 گل (هــر 3 بازى در 27 بازى 
گل).  بــه ایــن ترتیب یک 
گفت با ادامه این مى تــوان 
نــد  و بیرانوند مى تواند ر
خــود در تمام بهترین آمار 

ثبــت ادوار لیــگ را 
کنــد، هرچند که 

گفته مى شود او به دلیل 
مصدومیت ممکن است 
در برخــى بازى هــاى 
لیگ بــه زمین نرود و 

استراحت کند.

بیرانوند
 در مسیر تاریخ سازى

03

جمعیت قطر در آستانه جام جهانى با سیر صعودى روبه رو 
بوده است و به نظر مى رسد بعد از پایان این رقابت ها دچار 
شیب نزولى شود. بر اســاس اطالعات منتشر شده توسط 
ســازمان برنامه ریزى و آمار، جمعیت قطــر پس از ورود 
370 هزار نفر در سال گذشــته به 2/94 میلیون نفر رسید 
که اکثریت کارگران مهاجر هستند. قطر انتظار 1/2 میلیون 
بازدیدکننده براى بزرگ ترین رویداد فوتبالى جهان در ماه 
آینده را دارد و به همین خاطر زیرساخت ها و مسائل امنیتى را 
در ماه هاى گذشته نهایى کرده است و همه چیز آماده شروع 

جام جهانى 2022 در این کشور کوچک است.

افزایش جمعیت قطر
 بخاطر جام جهانى

04

در حالى که 10 هفته از لیگ برتر در دوره بیســت و دوم را 
پشت سر گذاشته ایم، صنعت نفت آبادان در حال حاضر تنها 
تیم لیگ برترى محسوب مى شود که هنوز در دیدار خانگى 
به پیروزى نرسیده است. نفت تا به امروز 4 بازى خانگى را 
در لیگ پشت سر گذاشته و سه شکست و یک تساوى را به 
دست آورده و از 12 امتیاز ممکن از بازى هاى خانگى تنها 
یک امتیاز را جمع کرده و از این حیث آمار ضعیفى را از خود 
به جاى گذاشته اســت. صنعت نفت در بازى بعدى باید به 
مصاف پیکان برود و باید دید طلســم ناکامى ها در آبادان 
براى شاگردان فیروز کریمى به پایان مى رسد یا اینکه باید 

با حسرت پیروزى در خانه به تعطیالت برود.

حسرت به دل مانده ها

«پرچم اصفهان در ورزش همیشــه باالســت». این نه 
کرى خوانى یک هوادار متعصب تیم هاى ورزشى اصفهان 
با طرفداران پایتخت است، نه تمجید و تعریف یک مجرى 
برنامه ورزشى از ورزش دیار نصف جهان. این مطلِع سخنان 
عالى ترین مدیر ورزشى در اســتان اصفهان است که در 
نشست با جمعى از اصحاب رسانه اســتان که در عرصه 
ورزش فعالیت مى کنند با استناد به آن، از فعالیت هاى هفت 
ماهه اش در اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان و 

افتخارات این استان در این مدت پرده برداشت. 
بهترین شاهد براى این ادعاى جواد محمدى هم آنجاست 
که وزیر ورزش و جوانان کشــور نیز در جلسه اخیرش در 
حضور معاونیــن و مدیران ســتادى آن وزارتخانه که به 
صورت هماهنگ با مدیران ورزش و جوانان سراسر کشور 
به مناسبت هفته تربیت بدنى و افتتاح پروژه هاى ورزشى 
برگزار شده بود، اصفهان را در این حیطه الگویى براى کشور 
معرفى کرده بود. این موضوعى است که محمدى هم در 

نشست خبرى خود به آن اشاره کرد.
اما روى دیگر «باال بودن پرچم اصفهان در ورزش» از نظر 
مدیر کل، بسیار فراتر از مرزهاى کشور است. در این باره 
محمدى مدعى است که «در آینده با اتفاقى که در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان روى خواهد داد قدرت نرم جمهورى 
اســالمى در حوزه ورزش در سطح آسیا از خیلى کشورها 

متمایز مى شود.» 
شوراى سیاستگذارى ورزشگاه نقش جهان که در دولت 
سیزدهم با درایت مدیریت عالى استان اصفهان و پیش 
از جلوس این مدیر جــوان بر کرســى مدیریت ورزش 
و جوانان این اســتان فعال شــده، همچنان با برگزارى

 کمیته هاى تخصصى و جلســات متعدد در حال فعالیت 
است. حاال محمدى نوید مى دهد که با ماحصل و خروجى 
این شورا یکبار براى همیشه مشکالت حقوقى نقش جهان 
حل شود و همینطور شاهد به سرانجام رسیدن پروژه هایى 
باشیم که قرار است در دهکده المپیک این مجموعه ورزشى 
بزرگ اتفاق بیافتد. به اعتقاد او در صورت محقق شدن این 
موضوع، دهکده المپیک مجموعه ورزشــى نقش جهان 
در اصفهان مجهزتر، به روزتر و بهتر از مجموعه ورزشى 

آزادى خواهد شد.
این درحالى است که مدتهاست زمین زیرپاى نصف جهان 
سست شــده و این روزها دامنه زبانه هاى فرونشست به 
سرعت در این استان در حال پیشروى است و چندى پیش 
مدیرکل سازمان زمین شناسى اصفهان هشدار داده بود که 

با پیشرفت خزنده و سریع این پدیده برآورد مى شود نقش 
جهان تا 46 سانتیمتر نشست کند. اما رامین ناطقى، رئیس 
دفتر فنى مهندسى اداره کل ورزش و جوانان استان در این 
جلسه اطمینان خاطر داد که با توجه به بررسى ها و آزمایشات 
الزم انجام شده از ســوى سازمان زمین شناسى و محیط 
زیست تهران در عمق 40 مترى نقش جهان، فعًال خطرى 
در این خصوص این مجموعه ورزشــى بزرگ را تهدید

 نمى کند. این درحالى است که خورزوق از بحرانى ترین 
مناطق استان درخصوص این پدیده مخرب است و ناطقى 
هم بر اینکه معضل فرونشست در این شهرستان به وضوح 
قابل مشاهده است صحه مى گذارد؛ با این تفاسیر و با توجه 
به نزدیکى نقش جهان به خورزوق براى اینکه این معضل 
در آینده براى مجموعه ورزشى که امید مى رود در سطح 
ایران و آسیا سرآمد شود مشکلى پیش نیاورد باید همانطور 
که محمدى مى گوید منتظر افزایش بارش باران و نزوالت 

آسمانى و جارى شدن زاینده رود باشیم.
زاینده رود البته از زاویه اى دیگر هم مورد توجه مدیرکل 

است.

پاره هاى تــن ورزش اصفهان در نقش
 زاینده رود 

«باشگاه هاى بزرگ  استان مثل سپاهان، ذوب آهن و گیتى 
پسند پاره هاى تن ورزش اصفهان هستند. مردم با سپاهان 
و ذوب آهن چند دهه خاطره دارند و زندگى کردند. حال این 
باشگاه ها که خوب باشد حال مردم اصفهان هم خوب است 

مانند زمانى که زاینده رود جارى است.» 
آیا مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن عزمش را جزم کرده 
تا حال مردم اصفهان را خوب کند؟ از حرف و نظر گذشته به 
نظر مى رسد او از زمان صدارتش بر مسند مدیریت ورزش 
و جوانان استان درباره انحالل تیم هاى ورزشى در باشگاه 
هاى ذوب آهن و سپاهان منفعل نبوده است. محمدى مى 
گوید در این رابطه با مســئوالن عالى رتبه استان مکاتبه 
کرده و از مدیران این باشگاه ها مطالبه گرى کرده است. 
همچنین در جلسه اى که در شوراى عالى ورزش استان در 
حضور استاندار اصفهان به عنوان رئیس این شورا و مدیران 
عامل باشــگاه هاى ذوب آهن و ســپاهان و مدیران هر 
دوکارخانه برگزار شد این موضوع مطرح شده و راهکارهاى 
سیاستگذارى و اجرایى براى پیشگیرى از این مسئله در 

آینده ابالغ مى شود. 
اگر این وعــده مدیر کل محقق شــده و پرونده انحالل

 تیم هاى ورزشى براى همیشه بسته شود، آنگاه مى توان 

به برنامه هاى محمدى بیشتر امید بست به خصوص درباره 
یکى از مهمترین معضالت اصفهان که ورزش استان را هم 

تحت تأثیر قرار داده است.

 پروژه هاى ورزشــى نیمه تمام و شیوع 
چاقى در بین دانش آموزان 

بیش از 200 پروژه ورزشــى نیمه تمام در ســطح استان 
اصفهان در حوزه ورزش و جوانان وجود دارد که ســعى و 
تالش این اداره کل در به سرانجام رساندن آنها با استفاده 
از تمام ظرفیت هاى موجود در اســتان، اعتبارات دولتى 
و همچنین همیارى با بخش خصوصى است. محمدى

 مى گوید برخى از این پروژه ها حدود 15 ســال است که 
برزمین مانده و تالش بر این است که تکمیل شوند و به بهره 

بردارى برسند و در مدار خدمت به مردم قرار گیرند. 
از ســویى محدودیت فضاى آموزشى و کمبود تجهیزات 
ورزشى سال هاســت گریبان مدارس را گرفته و یکى از 
تبعات آن شیوع چاقى در بین دانش آموزان است. مدیرکل 
جوان ورزش و جوانان استان اصفهان معتقد است تکمیل 
این پروژه هاى نیمه تمام مى توانــد در رفع این معضل 
هم مؤثر باشــد. محمدى براى اثبات ادعاى خود به رفع 
نواقص سالن شهرك امام حسین(ع) در منطقه زینبیه و به 

بهره بردارى رساندن این مجموعه ورزشى اشاره مى کند و 
مى گوید این روزها این سالن که با مشارکت خیرین با این 
اداره کل در مدار خدمت قرار گرفته مورد استفاده مدرسه اى 
در این منطقه قرار دارد و سایر مدارس هم مى توانند از آن 
بهره ببرند و این باالترین نوع همکارى با آموزش و پرورش 
است. عالوه بر این مقدمات امضاى تبادل تفاهمنامه سند 
همکارى مشترك اداره کل ورزش و جوانان استان با اداره 
کل آموزش و پرورش هم فراهم شــده که به عقیده او با 
مشــارکت و همکارى که ایــن دو اداره در پى انعقاد این 
تفاهمنامه با یکدیگر خواهند داشت این موضوع پوشش 

داده مى شود.

 افزایش چشــمگیر تعداد ملى پوشان 
اصفهانى در آینده

یکى دیگر از برنامه هاى کالن مدیریت جدید ورزش استان 
که محمدى در این نشست خبرى به آن پرداخت هم به با 

باال بودن پرچم اصفهان در حیطه ورزش مربوط است. 
این روزها تیم ملى ایران در آستانه جام جهانى قرار دارد و 
فقط چهار بازیکن از سپاهان در آخرین لیست «کارلوس 
کى روش» سرمربى تیم ملى کشورمان دیده مى شوند. 
اما مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان وعده

 مى دهد که در آینده شاهد افزایش چشمگیر تعداد ملى 
پوشان این استان در رشته هاى مختلف و تیم هاى متعدد 
ملى خواهیم بود. محمدى براى محقق شدن این موضوع 
با تیم قبلى کمیته ملى المپیک و تیم فعلى این کمیته جلسه 
برگزار کرده تا در آینده اصفهان یکى از پایگاه هاى اصلى 
کمیته ملى المپیک شود و درنتیجه استقرار این پایگاه در دیار 
زنده رود شاهد حضور ملى پوشان بیشترى از این پایتخت 
فرهنگ و تمدن جهان اسالم در رقابت هاى ورزشى برون 

مرزى باشیم.
البته مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان پارا فراتر 
گذاشته و ابراز امیدوارى مى کند که  در سال 2023  اصفهان 
پایتخت جوانان کشورهاى اسالمى شود. محمدى مى گوید 
پیگیرى براى میزبانى و پایتختى اصفهان در این حوزه انجام 
شده و مقام عالى وزرات کشور در آخرین جلسه اى که در 
جده عربستان برگزار شده به صورت رسمى کاندیداتورى 
اصفهان را براى میزبانى در جوانان کشورهاى اسالمى در 
سال 2023 اعالم کرده است. او یادآور مى شود که چندین 
شهر از کشورهاى دیگر نیز نامزد شــده اند اما امیدواریم 
با بازدیدهاى میدانى خوبى که از اصفهان انجام شــده و 
اطالعات الزمى که به مسئوالن امر  ارائه شده، اصفهان به 

عنوان پایتخت جوانان کشورهاى اسالمى انتخاب شود.  

ابعاد ملى و بین المللى اهمیت اصفهان در حوزه ورزش از دیدگاه مدیر کل ورزش و جوانان استان 

پرچم اصفهان همیشه باالست
مرضیه غفاریان

ستاره ایرانى پورتو با کرى خوانى فضاى فوتبال 
پرتغال را بهم زد.

مهــدى طارمى ســتاره تیم ملى کشــورمان و 
عضو باشــگاه پورتو بعد از شکست مقابل بنفیکا

 حســاس ترین بازى لیگ پرتغال براى هواداران 
رقیب کرى خوانى کرد. 

ســتاره ایرانى در توئیتر خود خطاب به هواداران 
بنفیکا گفــت باید ســاکت باشــند و على رغم 
صدرنشینى لیگ در پایان فصل پورتو قهرمان مى 
شود. همچنین ستاره ملى پوش ایرانى بعد از باخت 
مقابل بنفیکا به سبک لیونل مسى در ال کالسیکو 

پیراهن خود را به سمت هواداران بنفیکا گرفت و 
آنها را تحریک کرد.

سایت «MSN» در گزارشى نوشت: مهدى طارمى 
ستاره ایرانى پورتو با تحریک هواداران بنفیکا در 

فوتبال پرتغال به سوژه داغ تبدیل شده است.
اقدامات تحریک آمیز طارمى بعد از اُ کالســیکو 
باعث شــده تا هواداران بنفیکا به شدت به ستاره 
ایرانى حملــه کنند اما در مقابل هــواداران پورتو 
حامى ستاره ایرانى شدند. فضاى فوتبال پرتغال 
با اقدامات طارمى بهم خورده است و کرى خوانى 

سنگینى میان هواداران در جریان است.

طارمى پرتغال را به هم ریخت!

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن آخرین وضعیت پرونده 
سینا اسدبیگى که قرار است امروز دوشنبه رأى آن 

صادر شود را تشریح کرد.
علیرضا احسانى اظهار داشت: چند جلسه در خصوص 

این پرونده تــا کنون برگزار 
شده و وکالى ما در آن حضور 
داشتند و اسناد و مدارکى که 
دال بــر محق بــودن ما در 
این پرونده وجود داشــت را 
به کمیته هاى مربوطه ارائه 
دادیم و منتظــر صدور رأى 
نهایى هستیم که طبق آن 
چیزى که به ما اعالم شــده 
قرار است دوشــنبه (امروز) 
رأى نهایى این پرونده اعالم 
شود و در این خصوص تعیین 

تکلیف خواهد شد.
وى در مــورد اینکه موضع 
باشــگاه ذوب آهن در قبال 
این پرونده چیست، گفت: ما 

به دنبال احقاق حق باشگاه ذوب آهن هستیم و در 
این میان هم با کسى دعوا و سر جنگ نداریم. سینا 
اسدبیگى هم بازیکن اســت و قصد نداریم خداى 
نکرده با محروم کردن او به فوتبالش ضربه بزنیم. 
ما به دنبال توافق و تفاهم در این پرونده هستیم و 
پیشنهاد خودمان را هم براى مصالحه در این پرونده 

ارائه دادیم و فقط به دنبال این هســتیم که حق و 
حقوق ذوب آهن در این میان پایمال نشود.

مدیرعامل ذوب آهن در پاســخ به این ســوال که 
منظورش از توافق دریافت مبلغى به عنوان غرامت 

است؟ توضیح داد: بله به هر حال این بازیکن با ما 
بود و از این اتفاق ذوب آهن متضرر شده است. حاال 
ضرر فنى که از این بابت دیدیم را کارى نداریم ولى 
از لحاظ مالى باید این زیان به شکلى جبران شود و 
امیدوارم با وکیل سینا اسدبیگى در این خصوص به 

توافق برسیم.

مدیرعامل ذوب آهن:

در پرونده اسدبیگى با کسى دعوا نداریم 

پدیده هفته دهم لیگ برتر یک بازیکن کمتر شناخته شده بود که با اعتماد 
مورایس در دیدار حساس برابر تراکتور در ترکیب اصلى سپاهان قرار گرفت و 
به بهترین شکل جواب اعتماد سرمربى تیمش را داد و دو گل از 4 گل تیمش 
را در دقایقى که در زمین حضور داشت به ثمر رساند. حضور عیسى مرادى 
در سپاهان که تا امروز توانسته اثبات کند شایستگى آن را دارد، نتیجه یک 
خوش شانسى بود و اتفاقى براى او رخ داد که به اصطالح معروف ره صد ساله 

را یک شبه طى کند. اظهارات او را در این باره بخوانید:

ماجراى حضورم در سپاهان طوالنى است ولى خالصه اش را بخواهم بگویم 
من فوتبالم را 3 سال قبل آغاز کردم و ســابقه آقاى گلى لیگ دو را هم در 
کارنامه دارم. بعد از پایان مســابقات لیگ دو بود که تیم بنیامین تهران که 
مربى آن آقاى مهدى محمدى از دوستان خوب من بود تیمش به پلى آف 
صعود کرده بود و از من خواســت براى کمک به آنها در پلى آف به این تیم 
بروم و من هم قبول کردم. بازى پلى آف مقابل سپاهان نوین بود و من خبر 
نداشتم که آقاى مورایس و دستیارانش به همراه آقاى ساکت در ورزشگاه 
هســتند و آمدند بازى من را از نزدیک ببیند. من بازى خوبى انجام دادم و 
گلزنى هم کردم. بعد از آن مهدى پاشازاده من را براى خوشه طالیى ساوه در 
لیگ یک خواست و رفتم قرارداد امضا کردم و چند روزى با این تیم تمرین 
کردم که از باشگاه سپاهان با من تماس گرفتند و گفتند آقاى مورایس روى 
تو نظر دارد و مى خواهد به ســپاهان بیایى. من گفتم که با خوشه طالیى 
قرارداد دارم و اگر مى توانند رضایت باشگاه را بگیرند مى آیم و دو باشگاه سر 
این موضوع با هم توافق کردند. خیلى ها آن زمان به من مى گفتند االن به 
سپاهان نرو و ریسک است. آنجا به تو بازى نمى رسد و سعى کن در همین 
لیگ یک خوش بدرخشى و پله به پله باال بروى ولى خب بازى در تیم بزرگى 
مثل ســپاهان و فرصت کار کردن زیر دســت مربى بزرگى مثل مورایس 
فرصتى نبود که بخواهم از دســت بدهم و افتخار مى کنم که در ســپاهان 
هســتم. من در چند بازى به عنوان یار تعویضى براى ســپاهان وارد زمین 
شدم ولى فکر اینکه در این بازى به این مهمى فیکس باشم را نمى کردم. در 
تمرینات با توجه به نکاتى که سرمربى گوشزد مى کرد حدس مى زدم بازى 
کنم ولى فکر فیکس بودن را نمى کردم و تا 2 ساعت قبل از بازى نمى دانستم 

در ترکیب هستم تا اینکه در جلسه فنى ترکیب را اعالم کردند.

پدیده هفته دهم لیگ 
کسب پیروزى مقابل قهرمان فصل گذشته  لیگ در ورزشــگاه آزادى و شکست دادن چگونه از سپاهان سر در آورد

نساجى با ارائه  یک بازى شناور، آن هم در روز درخشش مانو فرناندز، خیلى زود هواداران 
سپاهان را به تیم ژوزه مورایس امیدوار کرد. اما مرد پرتغالى در 4 هفته  به ترتیب مقابل 
گل گهر، فوالد، ذوب آهن و آلومینیوم اراك از کسب پیروزى ناکام ماند تا کم کم انتقادات 
را متوجه خودش، کادرش و حتى خرید هایش ببیند. با این حال او و تیمش خیلى زود به 
خودشان آمده اند و در یک بازه  4 هفته اى دیگر، موفق به کسب 3 پیروزى شدند تا حاال با 

19 امتیاز، پشت سر پرسپولیس 21 امتیازى جاى بگیرند. 
در مقابل تراکتور، ظهور پدیده اى به نام عیسى مرادى، جا افتادن الویس کامسوبا در پست 
وینگر راست، تثبیت زوج دفاعى دانشــگر-رناتو براى چهارمین بازى متوالى و استفاده  
درست از فرشاد احمدزاده، همه و همه نشانه هایى بارز از پیدا کردن شناخت کامل ژوزه 
مورایس و کادرش از ظرفیت هاى اسکواد تیمش دارد. مسئله اى که مى تواند هواداران 

سپاهان را امیدوار کند که روند خوب تیم شان در این 4 هفته ادامه دار باشد.

4 خوشبختى سپاهان

ن خبر 
زشگاه 
 دادم و 
ساوه در 
 تمرین 
سروى

طالیى 
گاه سر 
الن به 
 همین 
 بزرگى 
ورایس 
ـپاهان 
د زمین

ردم. در 
م بازى

دانستم 

گلر سپاهان این روزها در تمرین تیم ملى نقش هایى فراتر از یک گلر را هم تجربه مى کند.
تمرین ارزیابى فنى تیم ملى با ملى پوشان لیگ برترى در سومین هفته متوالى شاهد حضور 
پیام نیازمند بود. گلر بلندقامت سپاهان که از هفته سوم لیگ وارد ترکیب طالیى پوشان 
شد و حراست از دروازه تیم مورایس را بر عهده گرفت، با حضور کارلوس کى روش دوباره 
به یکى از دروازه بانان تیم ملى تبدیل شد و بعد از سفر به اتریش، حاال در اردوهاى ارزیابى 

فنى هم حاضر مى شود.
پیام که رقابت بسیار سختى با سیدحسین حسینى و محمدرضا اخبارى براى قرار گرفتن 
در لیست نهایى تیم ملى براى جام جهانى دارد، به واسطه کیفیت باالى بازى با پا این 
شانس را دارد تا یکى از مســافران پرواز تهران دوحه باشد. او در تمرینات تیم ملى هم 
مهارت هایى متفاوت از ملزومات 
یک گلر را هم به رخ مى کشد 
و ایــن چنین با بلندشــدن در 
آسمان در صدد زدن ضربه سر 

برآمده است.
گلــرى کــه برخــالف رکــورد 
خیره کننده اش در کلین شــیت متوالى با 
سپاهان در لیگ نوزدهم، این فصل چندان 
در این زمینه موفق ظاهر نشده هرچند 
که روى گل هایى هم که دریافت کرده 

مقصر نبوده است.
نیازمند قطعا تا آخرین اردوى تیم ملى 
عضوى از بازیکنان مدنظر سى کیو است 
اما حضورش در لیست نهایى براى 
سفر به قطر منوط به نظر نهایى 

کادرفنى خواهد بود.

نیازمند براى جام جهانى گل هم مى زند!

8 بازى تنها 8 گل خورد  4هم دروازه بان ســرخ ها در 24
گل) و در لیگ شانزدهم 3 بازى یک 

3 گل (هــر 3 بازى2 بازى 9
بــه ایــن ترتیبگل).
ن گفت با ادامه اینـوا
بیرانوند مى تواند نــد

خــود در تمام ن آمار 
ثبــت یــگ را 

، هرچند که 
مى شود او به دلیل 
ومیت ممکن است 
خــى بازى هــاى
ــه زمین نرود و 

حت کند.
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مزایده امالک مازاد بانک سپه استان اصفهان
به شماره  ۵۳۳/۱۴۰۱/۱  (نوبت دوم) 

بانک سپه

بانک سپه در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود واقع در استان اصفهان به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده سراسرى، با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
و بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى الکترونیکى www.setadiran.ir و با شماره مزایده 2001003432000001 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/07/26.

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19 روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/15.
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه به تاریخ 1401/08/25.

تاریخ بازگشایى پاکات پیشنهادى: ساعت 9 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1401/08/30.
تاریخ بازدید: از ساعت 8 صبح روز سه  شــنبه به تاریخ 1401/07/26 لغایت ساعت 14 روز چهارشــنبه  به تاریخ 1401/08/25  (بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل 

مقدور مى باشد). 

نحوه فروش: نقد / نقد و اقساط

توضیحات و شرایط:
1- شرکت در مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت «ستاد» مى باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت 

تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر مى باشد.
2- متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفن 38100 داخلى هاى 104و146و134و131 تماس و یا به نشانى اصفهانى خیابان 

توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان شماره 2مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان واحد امالك مراجعه فرمایند .

مدیریت شعب منطقه اصفهان

شماره  پالك آدرسردیف
نوع نوع ملکثبتى

اعیانعرصهکاربرى
قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)
نحوه سهم بانک

فروش
وضعیت 
توضیحاتملک

اصفهان مشتاق اول  بعد از خیابان ابوالحسن اصفهانى ، 1
تخلیهنقدشش دانگ91/4577,732,500,000قدرالسهمدفترکارآپارتمان4729/20مجتمع هایلند واحد5

مساحت به صورت حدودى بوده و ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد 
و پرداخت کلیه بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده 

مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 42طبقه 2
ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9633,670,160,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41142سوم  غربى

بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 42طبقه  3
ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ100/9632,509,120,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41140دو غربى

بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 42طبقه  4
ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8530,541,700,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41141دو شرقى

بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 42طبقه  5
ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ94/8531,515,750,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41143سه  شرقى

بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان پروین کوچه شهید آقاجانى پالك 42طبقه  6
ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ100/8334,786,350,000قدرالسهممسکونىآپارتمان15190/41144چهارغربى

بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

ملک مذکورتخلیه نگردیده و براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه عدم تخلیهنقدشش دانگ148/871,424,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان5000/21379اصفهان خیابان سپهساالر نبش خیابان پنجم طبقه 4شرقى7
بدهى ها و عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

8
اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 

شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 1 
شرقى

نقد /شش دانگ144/5631,803,200,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3017
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 9
نقد /شش دانگ138/5831,097,352,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3018شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 2 غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 10
نقد /شش دانگ144/5632,439,264,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3019شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 2شرقى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 11
نقد /شش دانگ138/5831,707,104,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3020شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 3 غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 12
نقد /شش دانگ138/2931,640,752,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3021شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه3 شرقى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 13
نقد /شش دانگ138/5832,316,856,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3022شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 4 غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

14
اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 

شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 4 
شرقى

نقد /شش دانگ138/2932,249,228,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3023
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 15
نقد /شش دانگ138/5832,926,608,000قدرالسهممسکونىآپارتمان3/3024شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 5غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

16
اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 

شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 5 
شرقى

نقد /شش دانگ138/2932,857,704,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3025
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 17
نقد /شش دانگ138/5833,536,360,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3026شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 6 غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

18
اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 

شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 6 
شرقى

نقد /شش دانگ138/2933,466,180,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3027
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 19
نقد /شش دانگ138/5833,688,798,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3028شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه 7 غربى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان- چهارراه جهاد – سمت غرب خیابان خیام – کوچه 20
نقد /شش دانگ138/2933,466,180,000قدر السهممسکونىآپارتمان3/3029شماره 42-مجتمع مسکونى نوجا – بلوك 55 -طبقه7 شرقى

ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقد واقساط
عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان محتشم کاشانى ، بعد از پست بانک ، 21
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقدشش دانگ71/3526,700,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان2062/15ساختمان ستاره ، طبقه دوم

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد

اصفهان خیابان چهارباغ باال کوچه باغ زرشک کوچه شهید 22
ملک مذکور براساس وضع موجود به فروش مى رسد و پرداخت کلیه بدهى ها و تخلیهنقدشش دانگ12234,160,000,000قدرالسهممسکونىآپارتمان2371/18پورمعراج  بن بست شیرین  پالك دوم سمت چپ

عوارض شهردارى بابت نقل وانتقال به عهده برنده مزایده مى باشد
م.الف:۱۳۹۴۶۶۲


