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۳

عدم مناسب سازی
در بیمارستان صدوقی

خانه خرابی داروخانه ها
۳

همه با هم برای زاینده رود

آینده در کف یک فنجان!

۲

       

فواید شگفت انگیز
 خوردن سیر
با معده خالی

جزئیات بازآفرینى بافت هاى فرسوده اصفهان
۳

صدور ۷۹۴ تُن 
محصول کشاورزی 

به روسیه
رئیس سازمان جهاد کشاورزى اســتان اصفهان در 
خصوص دستاوردهاى سفر فعاالن اقتصادى استان 
اصفهان به روســیه اظهار داشت: جلسات تخصصى 
با غرفه داران فوت سیتى مســکو داشتیم و مقرر شد 
جلسه اى تخصصى براى بررسى راهکارهاى موجود 
در اصفهان برگزار شــود. مهــرداد مرادمند 
عنوان کرد: فعاالن اقتصادى در خصوص 
لزوم اصالح شبکه لجستیک و حمل و نقل 
مــواردى را مطرح کردند که نیاز اســت در 
این زمینه با توسعه خطوط کشــتیرانى دریاى خزر و 

بهره گیرى از کشتى هاى...

اطلس جرم شناسى
 مجرمین اصفهان را شناسایى مى کند

درباره طرحی که دامنه و جغرافیای جرائم
 را مورد بررسی قرار می دهد

۳

عملیات بازآفرینى در اصفهان از دو طرح در مناطق 7 و 9 در محالت شاهد و سودان آغاز شده است 

رکورد ستاره ملی پوشرکورد ستاره ملی پوش
سپاهان هنوز هم پابرجاست

گل دوم تیم ملى ایران به ولز که مدافع ســپاهانى آن 
را به ثمر رســاند همچنان دیرهنگام ترین گل تاریخ 
ادوار جام جهانى اســت. در حالى که همه چیز رو به 

اتمام بود و ...

۸

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

تولید کنندگان 
تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی در اصفهان 

گرد هم می آیند

۵

ستاره ایرانی در نقش ستاره ایرانی در نقش 
ناجی چلسیناجی چلسی

همه شما از خواص ســیر آگاهید و 
مى دانید سیر یکى از پر خاصیت ترین 

سبزى ها به شمار مى رود. از جمله 
مصارف ســیر به صــورت خام، 

چاشنى در غذاها ...

۲راهکار اساسی ساماندهی بازار کاغذ
حذف دالالن و ورود به بورس حذف دالالن و ورود به بورس 

۲

۷

حفظ درختان در ساخت و حفظ درختان در ساخت و 
سازها رعایت می شودسازها رعایت می شود

۳

جزئیات تازه از طرح کاالبرگ الکترونیک افزایش همکاری  شهر اصفهان و سن پترزبورگ جهان نما حمله ۹۵ درصد بدافزارهاى جدید به ویندوزاستان با مصرف ۳ ویتامین چربى ها را به راحتى آب کنید!تکنولوژی سالمت

۳

شهردارى ابریشم به موجب ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها و براساس مصوبه شماره 247 
مورخ 1401/08/24 شوراى محترم اسالمى شهر ابریشم در نظر دارد نسبت به واگذارى سالن 
ورزشى دو طبقه تختى و زمین چمن و ساختمان ادارى ورزشگاه توانا طبق نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى از طریق آگهى مزایده و درج در سامانه ستاد مطابق شرایط مندرج در برگ 
آگهى مزایده شماره 14436 مورخ 1401/09/19 (بارگذارى شده در سامانه ستاد) اقدام نمایند.. 
لذا متقاضیان مى بایست صرفاً از طریق سامانه ستاد به آدرس ذیل تا روز دوشنبه 1401/09/28 
نسبت به دریافت اسناد و تا روز پنج شــنبه مورخ 1401/10/08 اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت 

نمایند. به پاکات و مدارك تحویلى به شهردارى ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
چاپ اول: 1401/09/20 چاپ دوم: 1401/09/24 

تلفن: 03137450001003 
ضمناً شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات مختار مى باشد. 
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سیدرضا ابطحی – شهردار ابریشم
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با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

شــرکت «الزارینــی» خود را بــرای ســاخت بزرگ 
تریــن کشــتی تفریحــی در جهــان در عربســتان 

آماده می کند.

جاناتــان پیرترین حیــوان زنده روی زمین اســت. 
این الک پشت دوست داشــتنی چیزهای زیادی 

در طول عمر طوالنی خود دیده است. 

یک شــرکت هندی اقدام به طراحــی و تولید یک 
خــودروی شاســی بلنــد بــا ظاهــری عجیــب کرده 

است.

یــک هنرمنــد در گرجســتان ســنگ های بــزرگ را 
به گونه ای می تراشــد تا از دل آنها چهره اســاطیر 

محلی را نمایان کند. 

ایســلند بــه دلیــل وجــود یخچال هــا و همچنیــن 
آب فشــان های داغ به عنوان یکــی از قطب های 

گردشگری جهان شناخته می شود.

 بــه دنبــال نتایــج مثبــت یــک داروی جدیــد برای 
درمــان آلزایمــر، محققــان از آغاز عصــری جدید 

برای درمان این بیماری خبر داده اند.

گران ترین کشتی تفریحی جهان 

تجربه زندگی در 4 قرن متفاوت

رونمایی از خودروی شاسی بلند عجیب

خلق مجسمه های سنگی غول پیکر

فرو ریختن باشکوه یخچال غول پیکر 

 آغاز عصری جدید برای درمان آلزایمر
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سایپا مجوز گران شدن 
چند محصول را دریافت کرد

جزئیات تازه 
از طرح کاالبرگ الکترونیک 

خبرخوان
راه اندازى شبکه ترکى 

به زبان فارسى 
  کافه سینما |رئیس جمهــور ترکیه 
گفت: تى آر تى با افتتاح شــبکه هاى دیجیتالى 
به زبان هاى فارسى و اسپانیایى در سال 2023 به 
گسترش ادامه خواهد داد. «رجب طیب اردوغان» 
با بیان اینکه کشور ما مدتى تحت تأثیر سریال هاى 
خارجى بــود، اما امروز در کشــورمان برنامه ها، 
فیلم ها، مستند و سریال ها در سطح جهانى تولید 
مى شــود، اظهار کرد: امروز دومین صادر کننده 

سریال در دنیا هستیم. 

تا حلواى همه را نخورم 
نمى میرم!

  سینماپرس |رضــا رویگــرى، بازیگر 
پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران در واکنش به 
خبر فوتش گفت: «اخبار کذب است و من زنده ام.» 
او با لحن طنز ادامه داد: «در اخبار بگویید که من 
تا حلواى همه را نخورم نمى میرم.» رضا رویگرى 

متولد 6 دى 1325 در منطقه تجریش است.

مرغ هاى روسى در راهند
  تسنیم| روســیه اعالم کرد 5 شــرکت 
تولیدکننده گوشت و مرغ مجوز دسترسى به بازار 
ایران براى عرضه گوشــت مرغ را پیدا کرده اند. 
طبق گفته «کنســتانتین کارنیف»، مدیرعامل 
شرکت مشاوره روســى «رینکون منیجمنت»، 
شرکت هاى روسیه مدت هاست عالقه مند به بازار 
ایران بوده اند. وى با اشاره به تحوالت ژئوپولیتیکى 
به وجودآمده در روابط ایران و روســیه گفت: «در 
حال حاضر تقریباً تمام صادرکنندگان مرغ روسیه 
در حال مذاکره در مورد راه یافتــن به بازار ایران 

هستند.»

زمان واریز 
سود سهام عدالت 

  تجارت نیوز | برخالف وعده هاى مسئوالن 
مبنى بر واریز سود سهام عدالت تا پایان آذرماه، این 
زمان به دى ماه و شاید تا پایان سال موکول شد. 
رئیس ســازمان خصوصى ســازى گفت: مرحله 
نخست سود سهام عدالت تا اواسط دى ماه و نوبت 
دیگر تا پایان سال به حساب ســهامداران واریز 
خواهد شد. این در حالى است که پیش تر گفته شده 
بود مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه به 
حساب ســهامداران واریز خواهد شد. سود سهام 
عدالت سال 1400 براى هر برگ سهام حدود 500 
هزارتومان است. این سود احتماًال براى دارندگان 
ســهام یک میلیونى دو برابر یا معادل حدود یک 

میلیون تومان خواهد بود.

6 درصد مدارس نیازمند 
بازسازى است

رئیس سازمان نوســازى، توسعه و    مهر |
تجهیز مدارس گفت: 6 درصد مدارس کشــور 
نیاز به تخریب و بازســازى دارد و در این زمینه 
بــه برنامه ریزى جامــع نیاز داریــم. حمیدرضا 
خان محمدى اظهار کرد: 13 درصد مدارس کشور 
نیازمند مقاوم سازى و بهسازى هستند که با تدبیر 
و برنامه ریزى مناسب در تالش هستیم تا در این 

حوزه اقدامات مؤثرى را انجام دهیم.

 مرگ وسط جام جهانى
  تابناك | رسانه ها خبر داده اند «گرنت وال»، 
خبرنگار سرشناس حوزه ورزشى آمریکایى هنگام 
پوشش رویدادهاى جام جهانى 2022 قطر، جان 
خود را از دست داد. شبکه سى ان ان به نقل از یک 
شاهد عینى نوشته وال هنگام پوشش خبرى بازى 
آرژانتین و هلند در منطقه اى  که خبرنگاران حضور 
داشــتند، به زمین افتاد. دلیل مرگ او همچنان 
نامشخص است اما در چند روز پیش و در پادکستى 
که درباره جام جهانى تهیه کــرده بود، گفته بود 

احساس ناخوشى و بیمارى دارد.

همصدایى چین با اعراب 
حمایت چیــن از ادعاهاى    اعتمادآنالین |
کشورهاى عربى حاشــیه خلیج فارس علیه ایران با 
امضاى بیانیه شوراى همکارى خلیج فارس تکمیل 
شد. بعد از انتشار بیانیه مشــترك عربستان سعودى 
و چین که در آن انتقادهایى نســبت به ایران مطرح 
شــده بود، رئیس جمهور چین در جلســه مشترك با 
سران کشــورهاى شــوراى همکارى خلیج فارس 
هم زیر بیانیه اى را امضا کرد که در آن از ایران انتقاد 

شده است.

حمله به حوزه آیت ا... یثربى  
  تسنیم| برخى افراد ناشناس به حوزه آیت ا... 
یثربى در کاشــان حمله کردند و شناسایى عوامل در 
دستور کار عوامل امنیتى قرار گرفت. بر اساس روایت 
شــاهدان عینى یک دســتگاه پراید با دو  سرنشین 
ناشناس پس از حضور در محل حوزه مرحوم آیت ا... 
یثربى اقدام به پرتاب مواد آتش زا به داخل این حوزه 
کردند. این اقدام منجر به صدمه جانى و آسیب گسترده 
به حوزه آیت ا... یثربى کاشان نشد و مراتب شناسایى 
عوامل این اقدام در دســت بررسى عوامل امنیتى در 

شهرستان کاشان قرار گرفته است.

«پوتین» مى خواهد فرار کند؟!
شــبکه ان تــى وى آلمان در    اعتمادآنالین |
خبرى ادعا کرد «پوتین» احتمال دارد به ونزوئال فرار 
کند!  این شــبکه در خبر خود نوشــت: در پشت پرده، 
رهبران کرملین شکست روســیه در اوکراین و سقوط 
پوتین را محتمل مى دانند. به گفته  شخصى که سابقًا 
نویسنده  سخنرانى هاى پوتین بوده است این پروژه به 
طور غیررسمى «کشتى نوح» نام دارد. گفته مى شود در 
حال حاضر آرژانتین و ونزوئال جزو گزینه هاى اصلى 
براى فرار پوتین هســتند، اما چین نیز در مراحل اولیه 

مذاکرات مورد توجه قرار گرفت.

در برابر براندازان باید ایستاد 
  روزنامه جمهورى اسالمى |تردید نباید 
کرد که در برابر براندازان باید ایستاد و براى حفاظت از 
نظام جمهورى اســالمى باید تالش کرد. همزمان، 
در این واقعیت نیز نباید تردید کــرد که با این مدیران 
ضعیف و این سیاست هاى ضعیف تر نمى توان به این 
وظیفه خطیــر عمل کرد. تأمین ایــن هدف، به جلب 
اعتماد افکار عمومى در تمامى زمینه هاى رســانه اى، 
اقتصادى، فرهنگى، سیاست خارجى و سیاست داخلى 
نیازمند است. توده مردم خواستار این تغییرات هستند، 
خواسته اى که انجام آن به نفع کشور، ملت، نظام و خود 

حکمرانان است. 

باز کردن مغازه 
دست خودتان نیست

  رویداد24  |حجت االسالم رضا براتى زاده، امام 
جمعه بجنورد گفته نگاهى به اصناف نشان مى دهد این 
افراد همواره همراه با انقالب و نظام بودند. متأســفانه 
برخى از مرعوبین دشــمن در بازار هــم نفوذ کردند و 
مى خواهند تصمیم سازى کنند. با شناختى که از کسبه 
داریم قطعًا در این مسیر هم دشمن شکست مى خورد 
و نفوذى ها بدانند بستن مغازه با دست شماست، اما باز 
کردن آن به دست خودتان نیست و مسئوالن هستند 

که در این باره تصمیم مى گیرند.

لباس روحانیت کفن ماست
  خبرگزارى حوزه| حجت االسالم  و المسلمین 
محمد قمى، رئیس سازمان تبلیغات اسالمى با اشاره 
به برخى بى حرمتى ها بــه روحانیون تأکید کرد: خیال 
کرده اید طلبه ها با این جســارت ها میــدان را خالى 
مى کنند؟ عده اى خیــال کرده اند با بى حرمتى به چادر 
بانــوان و عمامه روحانیون مى تواننــد دل متدینین را 
بلرزانند، اما دشــمنان باید بدانند که لباس روحانیت 
کفن م است و ما براى مکتب حاضریم جانمان را تقدیم 
کنیم و در ســربازى امام عصر اروحنا فداه ســر به دار

 مى خواهیم.

گروه خودروسازى سایپا، در حالى از صبح دیروز (شنبه) 
براى دومین هفتــه متوالى طرح فــروش فوق العاده 
دو محصــول وانت 151 و کوییک پــالس اتوماتیک 
را اجرایــى مى کند که اعــالم کرده اســت این گروه 
خودروسازى مجوز افزایش قیمت چند محصول خود را 
دریافت کرده است.این گروه خودروسازى از صبح دیروز 
(شنبه 19 آذر ماه)، طرح فروش فوق العاده دو محصول 
 کوییک پالس اتوماتیک  و ســایپا SE 151 را با قیمت 
قطعى و موعد تحویل حداکثر 90 روزه آغاز کرده است.  
نکته مهم و قابل توجه این است که عالوه بر افزایش 
مبلغ پیش پرداخت وانت 151 در طرح پیش فروش اخیر 

قیمت قطعــى این محصول و قیمــت کوییک پالس 
اتوماتیک در طرح جارى با افزایش قیمت مواجه شده 

است.
در طرح ویژه آبان ماه که این دو محصول هریک عرضه 
شده بودند، وانت 151 با قیمت 160 میلیون و 745 هزار 
تومان و کوییک پالس اتوماتیک با قیمت 278 میلیون 
و 40 هزار تومان عرضه شده بودند؛ حال در طرح فروش 
فوق العاده که از دیروز آغاز شــده، ایــن دو محصول 
به ترتیب با قیمت هاى 169 میلیون و 871 هزار تومان 
(وانت 151) و 287 میلیون و 850 هزار تومان (کوییک 

پالس اتوماتیک) عرضه شده اند.  

 هم اکنون طرح جدید کاالبرگ الکترونیک به صورت 
نسبى در استان هرمزگان آغاز شــده و در صورتى که 
نتایج آن موفقیت آمیز باشد به زودى در سراسر کشور 

پیاده سازى مى شود.
در طــرح کاالبــرگ الکترونیکــى بر خــالف طرح 
هوشمندسازى یارانه آرد هیچ گونه دستگاه پوز جدیدى 
به عرضه کنندگان کاالهاى اساسى تعلق نخواهد گرفت 
و هیچ دســتگاه پذیرنده اى نیز از شبکه شاپرك حذف 
نخواهد شد. پیش بینى مى شود بین 5 الى 17 قلم کاال 
در این طرح به صورت یارانه اى در اختیار خانوار مشمول 

قرار بگیرد.

 اعتبار به صورت ماهیانه در حساب سرپرست خانوار و 
بر اســاس کد ملى و نه صرفًا کارت واریز یارانه نقدى، 
شارژ خواهد شد. در صورت عدم مصرف بخشى از اعتبار 
مذکور امکان دریافت نقدى اعتبار مصرف نشده براى 
سرپرســت خانوار وجود خواهد داشت. در واقع سیکل 

شارژ اعتبار به صورت ماهیانه است.
در این طرح شــاهد رونمایى از یک ســوییچ کاالیى 
هستیم یعنى اگر کاالى انتخاب شده جزو گروه اقالم 
مشمول در سبد تعیین شده باشد، بعد از خرید معادل ما 
به التفاوت نرخ یارانه اى و آزاد از اعتبار سرپرست خانوار 

کسر خواهد شد.

دریا قدرتى پور
خیلى وقت است که بازار کاغذ در التهاب و گرانى است؛ 
گرانى هایى که در پس جنگ اوکراین و روسیه، باال رفتن 
قیمت ارز و تعطیل شدن برخى از کارخانجات در چین و 
هند ایجاد شد و باعث شد که این محصول استراتژیک 
دچار بحران شود به طورى که خیلى ها به طنز مى گویند 
باید با وجود این مشکالت کم کم به فکر نوشتن بر الواح 

گلى باشیم!
در سال هاى گذشــته و به طور مشخص از سال 97 که 
کاغذ در فهرست کاال هاى اساسى قرار گرفت، کاغذ هایى 
که با ارز دولتى وارد شد ولى سر از انبار هاى احتکار درآورد 
و ارز هایى که به  نام کاغذ اما به کام سودجویان بازار هاى 

دیگر بود باعث گرانى و کمبود کاغذ شد.
همین دالیــل بود کــه با وجــود میلیارد هــا دالرى 
که صرف واردات کاغذ شــد مشــکلى از بازار کاغذ و 
مصرف کنندگانش حل نکرد. این در حالى اســت که به 
گفته کارشناســان اگر تنها بخشــى از این بودجه هاى 
میلیاردى صرف تولید کاغذ در داخل شده بود، امروز به 

خودکفایى رسیده بودیم.
باز شدن پاى دالالن به بازار کاغذ و سوءاستفاده از این 
بازار باعث شــد که احتکار این محصول استراتژیک را 
شاهد باشیم که به باور کارشناسان با واردات بى ضابطه 
و نبود نظارت درست مجموعه هاى نظارتى مانند وزارت 
ارشــاد، ســازمان حمایت از مصرف کننده و ســازمان 

تعزیرات همراه بود.
یکى از فعاالن عرصه کاغذ بیــان مى کند: نرخ جهانى 
کاغذ در سال گذشته تنى 800 دالر بود که در سال جارى 
به 1220 دالر افزایش پیدا کرده است و نرخ ارز ِدرَهمى 
که به تجار داده مى شود تا در امارات تبدیل به دالر شود، 
در روزهاى پایانى سال گذشــته 6500 تومان بوده و در 
حال حاضر به بیش از 7000 تومان رسیده است. یعنى در 
هر کیلو کاغذ چهار تا پنج هزار تومان تفاوت ایجاد کرده 
اســت. به این مهم افزایش تعرفه گمرك با هزینه 5/5 
برابرى و افزایش کرایه حمل و نقل را نیز باید اضافه کرد.
گرچه تجار کاغذ بر این باورند کــه عامل اصلى گرانى 
کاغذ، حذف ارز ترجیحى و افزایش نرخ جهانى کاغذ بوده 
اما نمى توان نقش پررنگ دالالن را هم در این مسئله 

نادیده گرفت. 

وارداتى که مرهم گرانى نبود
واردات کاغذ به زبــان آمار آن هم از زبان ســخنگوى 
گمرك قابل توجه اســت. به گفته روح ا... لطیفى، طى 

چهار ماه نخست امسال حدود 225 هزار و 608 تن کاغذ 
و مقوا به ارزش 288 میلیــون و 464 هزار و 54 دالر به 

کشور وارد شده است.
وى با بیان اینکه از این میزان، مقواى کرافت سفید نشده 
وزن پایین حدود 18 هــزار و 66 تن به ارزش 4 میلیون 
و 157 هزار دالر بوده اســت، گفت: همچنین 8هزار و 
709 تن کاغذ و مقواى بازیافتى به ارزش یک میلیون و 

800هزار دالر به کشور آمده است.
اما چرا باز هم با وجود واردات چشمگیر کاغذ با مشکل 
توزیع روبه رو هستیم؟ برخى از اقتصاددانان معتقدند به 
دلیل نبود نظارت و عدم شــفافیت در چرخه اقتصادى 
برخى با سوء استفاده، درآمدهاى کالنى به جیب مى زنند، 
در صورتى که اگر توزیع متوازن و اصولى این کاغذ ها در 
بازار داخلى به شــکل درســتى انجام مى شد، نوسانات 
قیمتى در ارتباط با ایــن کاال به صورت هر چه کمرنگ 

ترى نمود پیدا مى کرد.
بماند همانطور که گفته شد تعطیلى برخى از کارخانجات 
تولیدکننده کاغذ در کشور چین و هند بنابر دالیل زیست 
محیطى و جنگ روســیه و اوکراین، هم دلیلى بر گرانى 
کاغذ بوده هم مزید بر علت شــده تا نرخ جهانى خمیر 

کاغذ افزایش یابد.

بســیارى از توزیع کننــدگان کاغــذ معتقدند، جوالن 
دالالن یکى از عوامل و دالیل اساســى نمود بحران 
در این بازار محسوب مى شــود و این افراد و گروه هاى 
خاص به صــورت ســلیقه اى نرخ ها را بــاال و پایین 

مى کنند.
ســعید منصورى کامیاب، یکى از فعاالن حوزه چاپ 
با اشاره به شرایط بسیار نامســاعد و نامطلوب جارى و 
ســارى در بازار کاغذ معتقد است: تبعات اقتصادى این 
وضعیت براى حوزه هایى که نیازمند به کاغذ هســتند 
منفى و مخرب است و استمرار این وضعیت باعث فلج 

شدن بسیارى از حوزه ها خواهد شد.
در همین رابطه اخیراً عضو کمیسیون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى نیز با اشــاره به اینکه صنعت چاپ در 
اشــتغالزایى و رونق اقتصادى نقشى بسزا دارد؛ راهکار 
حل شدن مشکالت بازار کاغذ را حذف دالالن مى داند.

به گفته غالمرضا منتظرى زمانى کــه تولید کاغذ در 
کشــور به میزان مورد نظر باشد دلیلى براى داللى این 

کاال باقى نمى ماند.
وى با اشاره به اینکه امروز بخشــى از کاغذ کشور به 
واسطه واردات تأمین مى شود اما متولیان و مسئوالن 
امر در تالش هستند تا نیاز داخلى کشور را در داخل تولید 

کنند پیش بینى کرده که کاغذ مورد نیاز در داخل تأمین 
شود: «اگر وعده وعیدها و پیشــنهادات تولید کاغذ در 
کشور جامه عمل بپوشد و معاونت مطبوعاتى در مقام 
عمل به بررســى و شناسایى مشــکالت صنعت چاپ 
بپردازد بى تردید مشکالت این صنعت رفع خواهد شد.»

به اعتقاد این کرسى نشــین مجلس، در حالى که نیاز 
کاغذ کشور باید به واسطه تولید و واردات تأمین شود که 
هر دو اقدام به شکل موازات در حال انجام پذیرى است 
اما تاکنون پاسخگوى نیاز کشور نبوده و قیمت کاغذ در 
کشور به قدرى افزایش یافته است که فعاالن این حوزه 
را با مشکالتى روبه رو کرده است بر همین اساس زمانى 
که تولید کاغذ در کشور به میزان مورد نظر باشد دلیلى 
براى داللى این کاال باقــى نمى ماند و باید با همکارى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مشکل کاغذ در کشور 
را یکبار براى همیشه حل کنیم تا شاهد حضور دالالن 

در بازار کاغذ نباشیم.
این نماینده مجلس راهکار حل مشــکالت کاغذ را در 
ســایه ورود به بازار بورس مى داند و به صراحت اعالم 
مى کند که ورود کاغذ به صنعت بورس مى تواند نقش 
پررنگ و تأ ثیرگذارى در کنترل قیمت این کاال داشته 

باشد.

حذف دالالن و ورود به بورس 

2راهکار اساسى ساماندهى بازار کاغذ

خورشید کیایى
بازارها هر چه در این روزها کســاد باشــد بازار فال 
و فالگیــرى همچنــان داغ اســت و حــاال دیگــر 
تحصیلکرده ها هم در این چرخه جایى براى خود باز 
کرده اند. جایى که زندگى در کف فنجان قهوه رقم مى 

خورد و خرافات مى شود فالى به تلخى قهوه.
آدرس زن فالگیر که شهرتش حاال زبانزد شده آنقدرها 
هم آسان نیســت. از خیابان اصلى، به چند کوچه  تو 
در تو مى روى و اینقدر گم مى شــوى تا به در بزرگ 
مغز پسته اى مى رســى جایى که شاید کمى نسبت 
به خیابان اصلى پرت باشــد و تا آشــنا نداشته باشى

 نمى توانى واردش شوى. انتهاى یک کوچه بن بست 
اســت و پیرمردى خمیده، نان به دســت از قیافه ات

 مى فهمد که دنبال چه هســتى و زود آدرس را به تو 
مى دهد: «اونجاست! زنگ باال را بزن!» 

نوع آرایش زن به شــکلى نیســت که نتوانى زن 50 

ســاله را تصور کنى، صورتش پر است از چروك ها و 
خطوط تند و تیز. فالگیر با صداى دورگه اى مى پرسد: 
«چى شده؟ مشکلت چیه؟» نگاهى عاقل اندر سفیه 
مى اندازد و مى گوید: «با این پول که طلســم وا نمى 
شه. این پول درحد چشم نظره!» بعد لبخند محوى مى 
زند و آب دهانش را قورت مى دهد و با اشتیاق مى گوید 
تا زندگى ات برود ته فنجان: «یک راه افتاده، مسافرت 
دارى، عدد 7 افتاده تا 7روز دیگه یک خبر مى شنوى، 
یک زن الغر اندام تو فالت هست. پشت سرت حرف 
و حدیث زیاده، دلت خیلــى گرفته، موش افتاده» و از 
سنگ هایى مى گوید که باید بخرى تا برایت شانس 

بیاورد و از چیزهایى که باید بخورى و...
این سال ها بازار آنها داغ داغ اســت و هر روز شگرد 
جدیدى را رو مى کنند تا مشــتریان ساده لوحشان را 
تور بزنند. شیوه هاى آنها براى فریب طعمه هایشان 
آنقدر پیش پا افتاده است که بیشــتر به یک شوخى 

بامزه مى ماند تا واقعیــت. فالگیرها زندگى پیچیده و 
عجیبى دارند. به راحتى به مخفى ترین گوشــه هاى 
زندگى فردى و اجتماعى افراد سرك مى کشند و هر 
آنچه را از ذهن و فکرشــان برمى آید، به عنوان آینده 
بینى و راه حل مشکالت پیش روى مخاطب قرار مى 
دهند، نســخه هاى عشق و عاشــقى هاى عجیب و 
غریب و افسانه وارى مى پیچند و در زندگى زناشویى 
خانواده ها مداخله و بعضاً نقشى محورى و اساسى را در 

برخى جدل هاى خانوادگى ایفا مى کنند.
الهه بیات، کارشــناس علــوم اجتماعى در خصوص 
فراگیر شــدن پدیده اجتماعى فالگیرى و پیشگویى 
مى گوید: «اعتقاد به فالگیرى یک نوع خرافه پرستى 
است که باید با ابزارهاى فرهنگى و اعتقادى، آن هم 
در سطح بسیار وسیع و گســترده از طریق رسانه ها 
و تبلیغ فرد بــه فرد و چهره به چهره بــه مبارزه با آن 
پرداخت. امروزه نه تنها در ایران بلکه در بســیارى از 

کشورهاى دنیا، فالگیران و رماالن با ادعاى پیشگویى 
و آینده بینى کار و کاســبى براى خود به راه انداخته و 
افراد ســاده دل فراوانى را نیز مجذوب خود کرده و به 
کالهبردارى و شــیادى از این طریق مــى پردازند و 
حتى به تربیت شاگرد و علم آموز براى دستیارى خود 

مشغول مى گردند.» 
سید محمد تقى، محصل همدانى کارشناس حقوق، 
در زمینــه مجرمانه خواندن فعالیت هــاى فالگیران، 
رماالن و کف بینان مى گوید: «از آنجا که این اعمال 
فعالیت هــاى مجرمانه اى هســتند خود بــه اعمال 
مجرمانه دیگرى از قبیل رابطه نامشروع، طالق، قتل، 
ضرب و جرح و... نیز دامن مى زنند اما براى تعیین معیار 
جرم این افراد باید دید که پیامد و نتیجه نهایى چنین 
عملى با کدامیک از مصادیق جرم در قانون مطابقت 
دارد تا این تبعات به فراخور نوع جرم ارتکابى مستوجب 

کیفر و مجازات افراد خاطى شود.» 

آینده در کف یک فنجان!

براى سال ها، فرش قرمز نماد تجمل و قدرت در مراسم رسمى بود و سابقه اســتفاده از آن براى ستارگان هالیوود و مقامات رسمى به 
یک قرن مى رسد. اما عربستان سعودى اعالم کرد که به جاى فرش قرمز، در مراسم استقبال رسمى از فرش بنفش استفاده مى کند.

این یک انتخاب خیلى جنجالى نیست چون رنگ بنفش هم مانند رنگ قرمز، گرانقیمت است و موادى که براى تولید این رنگ استفاده 
مى شود، در زمره گران ترین مواد قرار دارند. از سوى دیگر رنگ بنفش یا یاسى با فرهنگ عربستان سعودى در هم تنیده است و طیف رنگ 

بنفش رنگ گل هایى است که اکنون در منطقه عصیر عربستان سعودى شکوفه داده اند.
خبرگزارى دولتى عربستان ســعودى فرش بنفش را رنگ بیابان هاى عربستان در بهار توصیف کرده اســت. زمانى که شکوفه هاى 
اسطوخودوس، سیزاب، ریحان و درختان ژاکراندا شکوفه مى دهند.همزمان با گام برداشتن عربستان سعودى در مسیر توسعه صنعت 
گردشگرى، شناســاندن جاذبه هاى گردشگرى این کشور از جمله اســتان عصیر اهمیت زیادى دارد. اســتانى پر از گل و آب و هواى 

کوهستانى که با تصویر بسیارى که عربستان را با بیابان های ش مى شناسند، متفاوت است.

ماجراى فرش بنفش زیر پاى رئیس جمهور چین
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پایانه هاى مسافربرى اصفهان 
هوشمند مى شود

مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان گفت: هوشمندسازى هدفى است که در اجراى 
برنامه چشم انداز توسعه باید به آن توجه شود. ابوالفضل 
توکلى درباره هوشمندسازى سازمان پایانه ها و میزان 
اجرایى شدن آن گفت: با توجه به برخوردارى پایانه هاى 
مسافربرى از دو مدیریت سخت افزارى، هوشمندسازى 
درآن ها شامل پایانه ها، مدیریت ساختمان، فضاى سبز، 
تأسیسات و زیرساخت ها و مجموعه رفاهى تفریحى، 
خوابگاه ها و استراحت گاه ها مى شود و الزم است براى 
ارائه هرچه بهتر خدمات در تمام این بخش ها، اقدامى 

هم راستا صورت گیرد.

7 نفر را در یک روز 
گاز گرفت

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: حوادث 
گازگرفتگى 24 ساعت منتهى به روز شنبه در اصفهان 7 
مسموم داشت. عباس عابدى اظهار داشت: اولین حادثه 
ساعت 17 و 58 دقیقه به در نجف آباد، منطقه نهضت 
آباد گزارش شد که یک آقاى 40 ســاله در این حادثه 
دچار گازگرفتگى شده اســت. وى همچنین به حادثه 
گازگرفتگى در اصفهان خیابان بعثت اشاره کرد و ادامه 
داد: این حادثه نیز به دنبال اشکال در آبگرمکن رخ داد 
که 6 نفر شامل ســه نفر خانم و سه کودك پسر در این 

حادثه مسموم شده اند.

100 درصد مساحت اصفهان 
درگیر کم آبى است

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
اســتان اصفهان با شــدیدترین کم آبى مواجه است. 
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه استان اصفهان به 
رغم بارش هاى یک ماه اخیر همچنان با کاهش منابع 
آبى روبه رو است، اظهار داشت: سد زاینده رود و مخازن 
سایر سدهاى استان کم آب بوده و بیشتر قنوات و چاه ها 
کماکان خشک است. شیشه فروش با بیان اینکه امسال 
16 هزار هکتار باغات استان و حاشیه زاینده رود دچار 
تنش آبى شد، افزود: 100 درصد مساحت استان اصفهان 
تحت تأثیر خشکى و کم آبى است که خسارت زیادى به 
بخش هاى مختلف از جمله فضاى سبز، هوا و حتى تولید 

و صنعت وارد کرده است.

دلیل افزایش قیمت مسکن 
گرانى دالر نیست

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان با اشــاره به 
تأثیرى فضاى روانى در افزایش قیمت مسکن گفت: 
تأثیرات نوسان قیمت دالر بر این بازار، به طورمعمول 
بیش از 6ماه طول مى کشــد. احمد توال اظهار کرد: 
افزایش قیمتى که فعًال در بخش مســکن مشاهده 
مى شود به دلیل گرانى دالر نیست، بلکه ناشى از جو 
ایجاد شده و سرازیرى سرمایه ها به این بخش است. 
توال خاطرنشان کرد: زمانى مى توان ادعا کرد که بازار 
از رکود خارج شده اســت که متقاضى واقعى، براى 

مصرف، خرید کند. 

صدور شناسنامه هاى
 بین المللى صنایع دستى 

با صدور 90 شناسنامه بین المللى براى صنایع دستى 
اصفهان، این محصوالت وارد بازار هاى جهانى شدند. 
رییس اتحادیه صنایع دســتى شهرستان اصفهان 
گفت: براى صدور این شناسنامه ها کمیسیون هاى 
تخصصــى تشــکیل مى شــوند و کارشناســان و 
متخصصان محصوالت صنایع دســتى را ارزیابى 
مى کنند. مجدالدین تاج با بیان اینکه در صورت تایید 
اصالت، اثر شناســنامه بین المللى براى آن هنرمند 
صادر مى شود، افزود: در شناسنامه بین المللى نشان 
اصالت هنرمند، معرفى نامــه محصول به بازار هاى 
جهانى و ارزشگذارى محصول قید مى شود. وى در 
ادامه گفت: هنرمندان مى توانند آثار فاخر خود را به 
این اتحادیه تحویل دهند تــا پس از مراحل ارزیابى 

شناسنامه بین المللى براى آنان صادر شود. 

خبر

ســخنگوى شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: 
همکارى هاى این کالن شهر و َسن پترزبورگ روسیه در 
زمینه هاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، علمى، فناورى 
و گردشــگرى افزایش مى یابد. على صالحى افزود: این 
افزایش مراودات در پى امضاى یادداشت تفاهم اخیر بین 
رییس شوراى اسالمى شــهر اصفهان و رییس مجلس 
قانونگذارى َسن پترزبورگ روسیه محقق و پیگیرى خواهد 
شد. وى افزود این یادداشت تفاهم در زمینه اداره امور محلى 
و شهرى، شهرســازى، عمران و فنى مهندسى، بودجه 
و سیاســت هاى مالیاتى، فرهنگ و آموزش و نیز بهبود 

ارتباطات بین دو منطقه منعقد شده است. 

سخنگوى شوراى شــهر اصفهان ادامه داد: گردشگرى، 
انتقال تجربه در حمل و نقل عمومى، جمع آورى پسماند، 
شهر هوشــمند و فناورى هاى نو ، زمینه هاى مورد توجه 
دو طرف اســت و بر این اســاس همکارى در زمینه امور 
نمایشگاهى هر دو شهر نیز افزایش خواهد یافت و مکانى 
براى استقرار نمایشگاه هاى مختلف در نظر گرفته خواهد 

شد.
وى تصریح کــرد: نگهدارى از آثار ارزشــمند تاریخى و 
موزه ها، فناورى هاى نــو، حفاظت از محیط زیســت و 
طرح هاى انتقال آب مواردى اســت که در این یادداشت 

تفاهم بررسى شد و مورد پذیرش قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان در خصوص 
دستاوردهاى ســفر فعاالن اقتصادى استان اصفهان به 
روسیه اظهار داشت: جلسات تخصصى با غرفه داران فوت 
سیتى مسکو داشتیم و مقرر شد جلسه اى تخصصى براى 

بررسى راهکارهاى موجود در اصفهان برگزار شود.
مهرداد مرادمند عنوان کرد: فعاالن اقتصادى در خصوص 
لزوم اصالح شبکه لجســتیک و حمل و نقل مواردى را 
مطرح کردند که نیاز است در این زمینه با توسعه خطوط 
کشتیرانى دریاى خزر و بهره گیرى از کشتى هاى مجهز 
به امکانات مورد نیاز همچون سردخانه به هموارتر شدن 

مبادالت میان دو کشور کمک کرد.

وى اظهار داشــت: در جلسات مشــترکى که با فعاالن 
اقتصــادى اتاق هــاى بازرگانى شــهرهاى مســکو و 
ســن پترزبورگ برگزار شــد، بخشى از دســتاوردها و 
توانمندى هاى بخش کشاورزى اســتان اصفهان براى 
تجار روس شرح داده شــد و راه هاى توسعه همکارى ها 

مورد بررسى قرار گرفت.
به گفتــه مرادمند در ســال گذشــته 794 تن محصول 
کشاورزى تولیدات استان اصفهان شامل حیوانات زنده، 
محصوالت نباتى، صنایع غذایى، روغن ها و اسانس ها و 
گالب به ارزش چهار میلیــون و 588 هزار و 887 دالر به 

روسیه صادر شد.

صدور 794 ُتن محصول 
کشاورزى به روسیه 

افزایش همکارى  شهر اصفهان 
و سن پترزبورگ 

با وجود آنکه چند ســالى بود در برخى از اســتان هاى 
کشور اطلسى تحت عنوان اطلس جرم شناسى یا همان 
جغرافیاى جرم تدوین شــده بود اما بــه تازگى معاونت 
اجتماعى و پیشگیرى از جرائم دادگسترى استان اصفهان 
هم از تدوین اطلس جرم شناسى در این استان خبر داده 

است.
به گفته محمد محســنى، رفتارهــاى مجرمانه نیازمند 
شــناخت اســت و دامنه جرائم و جغرافیاى جرائم براى 
پیشگیرى و مبارزه با آن اهمیت باالیى دارند و بنابراین این 
اطلس مى تواند درشناخت جرم هاى مختلف کمک کند.

تا پیش از ایــن در مقابله با پدیده بزهــکارى و جرم در 
اصفهان کمتر به جنبه هاى محیطى جغرافیایى، اجتماعى،  
اقتصادى و فرهنگى توجه مى شــد وبرداشت ها صرفًا 
انتظامى و قضایى بود و مجازات مجرم اولویت و اهمیت 

بیشترى داشت.
اما با تدوین این اطلس قرار اســت برنامــه ریزى هاى 
دقیق ترى در زمینه بروز جرم و انــواع جرم در اصفهان 
انجام شود و در شناســایى و برنامه ریزى براى محالت 

مختلف در شهرستان هاى استان تأثیرگذار باشد.
معاونت اجتماعى و پیشگیرى از جرائم دادگسترى استان 
اصفهان معتقد است نوع رفتارهاى مجرمانه در جغرافیاى 
استان اصفهان یک شــکل نیســت و نمى توان براى 
پیشگیرى و مبارزه با جرائم یک برنامه واحد و یک شکل 

تعریف کرد. از ســوى دیگر زمینه ها و عوامل منتهى به 
جرم نیازمند بحث هاى علمى و کارشناسى است و تدوین 
اطلس جرم شناسى در اصفهان مى تواند زمینه اى براى 
اقدامات پیشگیرانه در فراوانى جرم هایى باشد که در این 

استان  انجام مى شود.
در حال حاضر استان اصفهان همچون سایراستان هاى 
کشور در بحث سرقت خرد آمار باالیى دارد و 15 درصد 
جرایم استان مربوط به ســرقت خرد است. بنابراین اگر 
آمار صحیح و جامعى در دست داشته باشیم مى توانیم با 
برنامه ریزى دقیق پیشگیرى کارآمدترى داشته باشیم زیرا 
با تجزیه و تحلیل آمار مى توانیم اطالع مؤثرى در زمینه 

طراحى برنامه به دست آوریم.
به گفته کارشناسان تهیه و ارائه اطلس جغرافیایى جرم در 
امر آسیب شناسى و برنامه ریزى صحیح اقدامات مربوط 

به پیشگیرى از وقوع جرم بسیار مفید است.
به نظر مى رسد در کالنشهراصفهان به زعم کارشناسان 
در برخى از جرایم وضع نگران کننده ترى را شاهد هستیم 
که علت این امر را شاید بتوان خصوصیات خاص محیطى، 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، سیاســى و کالبدى این 
استان دانست که شرایط و فرصت هاى مناسب ارتکاب 

جرم را فراهم آورده است.
طى چند دهه اخیر، اصفهان، رشــد شــتابزده و سریعى 
در امر مهاجرپذیرى داشــته است که مهمترین نمود آن 
را در گســترش صنایع مى توان دید و همین امر به زعم 

کارشناسان افزایش جمعیت را نیز در برداشته که رابطه 
مستقیمى با میزان ارتکاب جرم دارد.

 همچنین از دیگر مسائل این استان، تراکم شدید جمعیت، 
نارســایى خدمات عمومى و زیربنایى، کمبود مسکن و 
حاشیه نشینى، آلودگى و هزینه هاى سرسام آور زندگى 
اســت که شــاید معلول آمار باالى جرم در اصفهان به 
حساب آیند که بالطبع باید هزینه ها و بودجه هاى کالنى 

را صرف کشف این جرایم و مبارزه با مجرمان کرد.
این در حالى اســت که در تمــام دنیا اطلــس جرم به 
مجموعه اى گفته مى شود که نشان مى دهد چه جرمى در 
چه زمانى و در چه مکانى و توسط چه افرادى با چه کیفیتى 
اتفاق افتاده اســت، بنابراین با این اطلس ما نســبت به 
بسیارى از جرایم امکان پیش بینى و رصد خواهیم داشت 
و با تعاملى که بین نیــروى انتظامى و قوه قضاییه ایجاد 
مى شود قطعا روند پیگیرى پرونده ها هم با فاصله کوتاه 

ترى اتفاق خواهد افتاد.
به گفته کارشناسان در حوزه پیشگیرى محیطى از وقوع 
جرم، با وجــود اطلس جرم اطالع دقیــق از محل وقوع 
انواع جرایم از قبیل ســرقت، خریدوفروش مواد مخدر، 
خرید و فروش مشــروبات الکلى، مراکز فســاد، محل 
وقوع تصادفات، مراکز اســتعمال مواد مخدر، تولید مواد 
روانگردان امکان نظارت، کنتــرل و مدیریت بر اماکن و 
محله هاى آلوده یا در معرض آســیب بیش از پیش مهیا 

مى شود.

اطلس جرم شناسى، مجرمین 
اصفهان را شناسایى مى کند

خانه خرابى داروخانه ها
نصف جهان   روزنامه «کیمیاى وطن» در یادداشتى 
در شــماره 19 آذرماه خود با عنوان ورشکســتگى 
داروخانه ها نوشــته: «اوضاع اقتصادى کشور طى 
سال هاى اخیر در وضعیت نابســامانى قرار دارد و 
بسیارى از مشاغل از دوران رونق فاصله گرفته اند 
و در رکود به سرمى برند و یا در حال ورشکستگى و 

تعطیلى هستند.»
در ادامه این گزارش آمده است: «یکى از این اصناف 
که این روزها با مشــکالت متعددى دست و پنجه 

نرم مى کند و از گزند فشــارهاى اقتصادى و تورم 
مصون نمانده داروخانه ها هستند. در بخش دیگرى 
از این گــزارش آمده که برخــالف تصور مردم که 
تمام داروسازان را جزو اقشــار پردرآمد مى پندارند 
اما در واقعیت اینگونه نیست و اقتصاد داروخانه ها 
خراب است و بسیارى از آنها در آستانه ورشکستگى 
و تعطیلى هســتند. برخى از داروخانــه داران نیز با 
واگذارى داروخانه مجبورند از فعالیت در این حرفه 

انصراف بدهند.»

مریم محسنى
بسیارى از درمانگاه ها و مراکز درمانى اصفهان هنوز هم 
به شکل مناسبى مناسب سازى نشده اند و این موضوع در 
کنار درد درمان درد دیگرى است که هم براى معلوالن و 
هم براى آسیب دیدگان به وجود آمده است. این در حالى 
است که مناسب سازى فضاى فیزیکى بیمارستان ها و 
مراکز درمانى به عنوان نخستین مراجع ارائه خدمات به 
اقشارى که معموًال آسیب دیده و یا معلول هستند باید 

یکى از دغدغه هاى مسئوالن باشد. 
نمونه این معضل در بیمارستان صدوقى اصفهان است که 
به شکل واضحى دردى مضاعف براى بیماران شده است. 
در این بیمارستان افرادى که دچار شکستگى هستند باید 
به اتاق گچ که در یکى از طبقه هاى زیرین این بیمارستان 

است مراجعه کنند اما براى رفتن به این طبقه به خصوص 
اگر داراى معلولیت و یا شکســتگى از ناحیه پا باشند با 
مشــکالت زیادى روبه رو خواهند شد. به این خاطر که 
باید ازچندین پله پایین بروند و سپس براى خروج هم باید 
از همان پله ها باال بیایند. در این رابطه این سئوال پیش 
مى آید که آیا مسئوالن بیمارستان به فکرشان نرسیده 
که یک فرد معلول و یا فردى که دچار شکستگى از ناحیه 
پاست چطور مى تواند از پله پایین یا باال برود؟ و آیا این 
بیمارستان تا این حد از لحاظ فضاى فیزیکى محروم است 
که بخش پررفت و آمد را در این نقطه جانمایى کرده اند 
و آیا نباید براى این موضوع یک رمپ براى عبور ویلچر 
یا یک آسانسور تعبیه مى شد تا مراجعان تا این حد دچار 

مشکالت عدیده در تردد نشوند؟

عدم مناسب سازى در بیمارستان صدوقى

همه با هم براى زاینده رود
نصف جهــان   با توجه بــه جایگاه قلم و نوشــتن، 
همچنین نقش مانــدگار آن در اندیشــه کودکان 
و نوجوانان، بــراى اولین بار و به همــت دبیرخانه 
فرهنگــى زاینــده رود، دوره آمــوزش مقدماتى 
نویسندگى ویژه مقطع ســنى 8 تا 16 سال برگزار 

مى شود.
این دوره آموزشــى با هدف توجه به اینکه خشکى 
زاینده رود و مطالبه آب مى بایســت تبدیل به یک 
مطالبه  ملى شود و حتى با جارى شدن آب این دغدغه 
در راستاى حفظ و نگهدارى آن به فراموشى سپرده 

نشود، برگزار مى شود و کودکان و نوجوانان به عنوان 
امین ترین الگوى رسانه اى در جامعه با شرکت در این 

دوره مى توانند همه با هم براى زاینده رود بنویسند.
این کالس هــا به صورت حضــورى و مجازى به 
همراه آموزش داستان نویسى، مســابقه همراه با 
اهداى جوایز، همچنین برپایى کارگاه هاى جنبى، 
فن بیان، ذهن برتر و آموزش تولید پادکست برگزار

 مى شــود که عالقه مندان مى توانند تا 30 آذرماه 
جهت ثبت نام با شماره دبیرخانه 09333092262 

تماس حاصل کنند.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

شــهردار اصفهان در ارتباط با اقدامات شهردارى اصفهان 
در راستاى بازآفرینى بافت فرســوده تصریح کرد: قرارگاه 
بازآفرینى که وظیفه آن احیاى بافت هاى فرســوده است 
در استان تشکیل شده و متناظر آن نیز در شهردارى شکل 
گرفته است؛ مهم ترین نهادى که مى  تواند در بازآفرینى نقش 
داشته باشد شهردارى ها هستند و بر این اساس به مناطق 15 
گانه شهر اصفهان اعالم شده که محله هاى فرسوده خود را 

بررسى و پهنه هایى براى بازآفرینى معرفى کنند.
على قاسم زاده  ادامه داد: طى فرآیند بازآفرینى بافت هاى 
فرسوده داراى خانه هاى کوچک مخروبه که بدون سکنه، 

محل زندگى مهاجران یا داراى شــرایط زندگى ســخت 
و ناایمن اســت شناسایى مى شــوند و طرح هاى جدیدى 
براى آنها برنامه ریزى مى شود تا تجمیع و تفکیک مجدد و 

خیابان کشى درست در آنها انجام شود.
وى افزود: براى این کار شــهردارى، مردم ســاکن و یک 
سرمایه گذار در مشارکتى سه  جانبه فرآیند بازآفرینى را انجام 
مى دهند و طى آن سکنه این محالت به نقاطى دیگر رفته، 
بافت تخریب شده و با مهندســى جدید طرح شهرسازى 

جدید در آن نقطه اجرا مى شود.
وى بیان کرد: پس از احداث خانه هاى جدید همان ساکنان 

به این محالت بازمى گردند و ســاکن مى شوند؛ به دلیل 
آپارتمان سازى معموال مساحتى که تحویل داده مى شود 
بیش از سرمایه گذارى است و خانه اى محکم با مهندسى 
و شهرسازى درست و توزیع عادالنه منابع در دسترس در 

اختیار افراد قرار مى گیرد.
شــهردار اصفهان عنوان کرد: بازآفرینى در اصفهان آغاز 
شده و دو طرح از مناطق 7 و 9 در محالت شاهد و سودان 
آماده شده و براى اخذ مجوز به کمیسیون ماده 5 رفته است؛ 
تشریفات قانونى از جمله شناسایى پهنه و طراحى شهرى و 

شهرسازى این دو طرح طى شده است.

جزئیات بازآفرینى بافت هاى فرسوده شهر اصفهان

آغاز ایمن سازى حاشیه زاینده رود در 
ورنامخواست

نصف جهــان   حریــم رودخانه در حاشــیه پارك 
ساحلى ورنامخواست ایمن ســازى شد. شهردار 
ورنامخواســت با اعالم این خبر گفــت: همواره 
شاهد وقوع حوادث غرق شــدگى در نقاط تالقى 
اماکــن تفریحى بــا رودخانه زاینــده رود زمانى 
کــه آب در آن جریــان دارد، بوده ایــم و ایجاد 
فیلتر ایمن در مــرز رودخانــه در جایى که محل 

آمد و شــد و حضور خانواده ها مى باشــد، بسیار 
ضرورى است.

 غالمحســین جوهرى عنوان کرد: در راســتاى 
تحقق جامعه ایمن و ارتقاى شاخص هاى ایمنى، 
با شناســایى و بررســى نقاط خطر همواره سعى 
کرده ایم پیشــگام و جلوتر از وقایع و حوادث قدم 

برداریم تا شهرى ایمن را براى مردم بسازیم.

اضافه شدن 13 دستگاه خودروى نو 
به ناوگان حمل و نقل آران

نصف جهان   شــهردار آران و بیــدگل از خرید 13 
دستگاه خودروى نو براى ناوگان حمل و نقل عمومى 
شهردارى آران و بیدگل تا پایان سال جارى خبر داد.

محسن صانعى با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل 
و نقل همگانى شــهردارى گفت: از همان روزهاى 
آغازین مدیریت جدید شــهرى رایزنى هایى براى 

ساماندهى و نوسازى ناوگان حمل و نقل انجام شد 
که خرید 13 دستگاه خودرو براى ورود به حمل و نقل 

عمومى آران و بیدگل انجام شده است.
وى افزود:براى اضافه شدن13 دستگاه ون، اتوبوس 
و مینى بوس نو به خطوط حمل و نقل عمومى آران 

و بیدگل، بالغ بر 300میلیارد ریال هزینه شده است.

بهره بردارى از مرکز توزیع میوه و تره بار در 
گلپایگان

نصف جهان   مرکز توزیع میوه و تره بار در گلپایگان 
در زمینى به مساحت 500 مترمربع به بهره بردارى 
رســید.فرماندار گلپایگان گفت: این مرکز را بخش 
خصوصى در زمینى به مســاحت 500 مترمربع، با 
هدف افزایش عرضه و کاهش قیمت میوه و تره بار 
در شهرســتان گلپایگان با یک میلیارد ریال هزینه 

ساخته است.

محمدرضا عسگریان با اشاره به راه اندازى دوشنبه 
بازار در کنــار این بــازار افزود: در آینــده نزدیک 
محصوالت دامى و زراعى شهرستان و گوشت و مرغ 
هم در این مرکز توزیع مى شود.وى ادامه داد: توزیع 
میوه وتره بار و محصوالت زراعى و پروتئینى در این 
مرکز با نرخ پایین تر، بازار رقابتى ایجاد مى کند که به 

سود مصرف کنندگان خواهد بود.

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهرى 
شــوراى شــهر اصفهان حفاظت از درختان را در اولویت 

مدیریت شهرى دانست.
سید امیر سامع با تأکید بر اینکه هر درختى در زندگى مردم و 
محیط زیست تأثیر بسزایى دارد و ما وظیفه داریم از درختان 
حفاظت کنیم، گفت: در این راستا حتى در اجراى پروژه هاى 

شــهرى حفظ درختان مدنظر مســئوالن است. بعضى از 
طرح ها چندین بار بررسى مى شــود تا در کنار نتایج مثبت 

طرح، در مرحله اجرا درختى را از بین نبرد.
سامع با اشــاره به اینکه گاهى مردم در ساخت وسازهاى 
خودشان نیاز دارند فضاى سبز و یا درختان جابجا شود و یا 
تغییر پیدا کند، گفت: به فرض مثال وقتى خانه اى قدیمى 

بازسازى مى شود ممکن است مساحت درب ورودى زیاد 
شود و با درختى برخورد کند، اما کارکنان معاونت شهرسازى 
شهردارى اصفهان زمانى که نقشه ها ارسال مى شود وضع 
موجود را بررسى مى کنند و ممکن است براى حفظ درخت 
درخواست تغییر نقشه ها و طرح را داشته باشند که در بیشتر 

مواقع این کار انجام مى شود.

حفظ درختان در ساخت و سازها رعایت مى شود  
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با چند روش ساده از عکس و فیلم هاى شخصى 
خود در گوشى محافظت کنید.

تلفن هاى همراه قابلیــت اتصال به اینترنت در 
هر زمان و مکان را دارنــد؛ از این رو با توجه به 
اینکه احتمال مفقودى و به ســرقت رفتن آن 
زیاد است، مى تواند امنیت سایبرى کاربر را در 

معرض خطر قرار دهد.

ذخیــره و نگهــدارى عکس هــا، فایل هاى 
خصوصــى، محرمانــه و حتــى کارى در 
تلفن هــاى همراه توصیه نمى شــود و یکى از 
مهمترین مواردى اســت کــه مى تواند زمینه 
نقــض حریم خصوصــى کاربــران را فراهم 

کند.
با توجه به ایــن که تلفن هاى همــراه قابلیت 

اتصال به اینترنت در هر زمان و مکان را داشته 
و یکى از ابزار هایى است که احتمال مفقودى و 
به سرقت رفتن آن بیشتر است، وجود هرگونه 
اطالعات در آن مى تواند امنیت سایبرى کاربر 
را در معرض خطر قرار دهد؛ بنابراین الزم است 
هموطنان براى افزایش امنیت خود موارد زیر را 

در نظر داشته باشند.

1- از ذخیره کردن اطالعات مهم و خصوصى 
در تلفن هاى همراه خوددارى کنید.

2- در صورت نیاز به ذخیره ســازى اطالعات، 
حتمًا از برنامه هاى رمزنگارى اســتفاده کرده 
و با انتخاب رمز هاى عبــور پیچیده و ترکیبى 
مجرمان سایبرى را در رســیدن به اهدافشان 

ناکام بگذارید.

3- از آنتى ویروس هاى معتبر و به روز استفاده 
کنید.

4- در نصب و اســتفاده از برنامه هاى موبایلى 
دقت و هوشیارى داشته و از نصب برنامه هاى 

غیرضرورى خوددارى شود.
5- برنامه هاى مــورد نیــاز را از مارکت هاى 

داخلى و مورد تأیید دانلود و نصب کنید.

گوگل در مهر گذشته از گوشى هاى پیکسل 7 و 
پیکسل 7 پرو به عنوان جدیدترین پرچمداران خود 

رونمایى کرد.
هنگام عرضه گوشى جدید گوگل اعالم شد که این 
دستگاه ها به VPN داخلى رایگان براى مشترکین 
سرویس Google One VPN مجهز خواهند شد 
و اکنون این ویژگــى در دســترس کاربران قرار 

گرفته است.
غول موتور جســتجو در 
زمان معرفى پرچمداران 
خود اعــالم کــرد که 
پیکســل 7 و پیکسل 7 
 Google پرو به زودى به
One VPN دسترســى 

رایگان خواهند داشــت؛ 
 VPN یــک ســرویس
که به مشــترکین سطح 
 Google One پریمیوم
با اشتراك 9.99 دالر در 

ماه ارائه مى شــود. اکنون این ویژگى در دسترس 
 How-To Geek قرار گرفته و گوگل به وب سایت

گفته است:
«کاربران پیکســل 7 و پیکســل 7 پرو مى توانند 
 VPN بدون هیچ هزینه اى از Google One توسط
اســتفاده کنند و بدون توجه به برنامه یا مرورگرى 
که از آن اســتفاده مى کنند، از فعالیت آنالین خود 

محافظت کنند.»

کاربــرد و محدودیت هــاى 
سرویس VPN داخلى پیکسل 7

 VPN by Google» ســرویس گوگل که
One» نیــز نامیده مى شــود، 

تقریبًا تا حد امکان ساده 
اســت؛ پس از اجراکردن 
 ،VPN ایــن ســرویس
ترافیک اینترنت کاربران 
از طریق سرورهاى گوگل 
هدایت مى شود. همچنین 

در درجه اول، ایــن ســرویس به عنوان یک 
ویژگى امنیتى براى شبکه هاى واى فاى عمومى 
و راهى بــراى پنهان کــردن آدرس IP کاربران 
از برخى ردیاب هاى شــخص ثالث تبلیغ شــده 

است.
 VPN عالوه بر این، باید اشــاره کرد که ســرور
گوشى هاى پیکسل گوگل در همان کشور دستگاه 
شما قفل شده است، بنابراین نمى توان از آن براى 
تماشاى سرویس هاى استریم از سایر نقاط دیگر 
جهان یا بســیارى از کاربردهاى ســایر VPNھا 

استفاده کرد.
درنهایت، در این گزارش اشــاره شــده است که 
چند ویژگــى نرم افــزارى دیگر نیــز هم اکنون 
بــراى گوشــى هاى پیکســل در حال توســعه

 هستند. 
 Clear» از جملــه آن هــا مى توان بــه قابلیــت
Calling» در تماس هــاى تلفنى اشــاره کرد که 

صداى پس زمینه فردى که با آن در حال صحبت 
هستید را کاهش مى دهد.

نکاتى درباره مرورگر ایرانى

چگونه از عکس و فیلم هاى شخصى در گوشى محافظت کنیم؟

گوشى هاى سرى پیکسل 7 به VPN داخلى گوگل مجهز شدند

موتورهــاى جســتجوى بومى ســهم بســیارى در 
اقتصاد فناورى اطالعات کشــورها دارند؛ طرح و ایده 
جســت وجوگرهاى بومى در ایران از ســالهاى گذشته 
مطرح و یکى از علت هاى آن هم حلقه محدودیت هاى 
بین المللى بود که بعضا در ایــن حوزه علیه ایران مطرح 
مى شد و از این دریچه طراحى و تقویت یک جستجوگر 

بومى توجیه پذیر و حتى ضرورى به نظر مى رسید.
موتور جستجو، جویشگر یا جست وجوگر به طور عمومى 
به برنامه اى گفته مى شود که کلمات کلیدى را در یک 
سند یا بانک اطالعاتى جست وجو مى کند؛ همچنین در 
اینترنت به برنامه اى گفته مى شــود که کلمات کلیدى 
موجود در فایل ها و ســندهاى وب جهانى، گروه هاى 
خبرى، منوهاى گوفر و آرشیوهاى FTP را جست وجو 

مى کند.
در حال حاضر گوگل، موتور جست وجویى است که نه تنها 
در کشور مادر خود آمریکا بلکه در بسیارى از کشورهاى 
دیگر و حتى در ایران هم مورد اســتفاده قرار مى گیرد 
اما کشورهایى هم هســتند که از موتورهاى بومى خود 
اســتفاده مى کنند، از جمله چین با بایدو، کره جنوبى با 
نیور و روسیه با یاندکس که هر کدام کاربران خود را دارند 
و ســهمى از پرس وجوهاى روزانه را به خود اختصاص 
داده اند. همین موضوع موجب شــد در ایران هم داشتن 
یک موتور جست وجوى بومى مطرح شود به گونه اى که 
رئیس سابق سازمان فناورى اطالعات در سال 1394 از 
فعالیت هفت تا هشت موتور جست وجوى ایرانى خبر داده 
و گفته بود الزم است این جویشگرها نسبت به نمونه هاى 
خارجى مزیت هایى داشته باشند تا کاربران به استفاده از 

آنها ترغیب شوند.
در این میان بعد از موتورهاى جســتجوى داخلى مثل 
پارسى جو و یوز، "ذره بین" نام یکى از این مرورگرهاى 
ایرانى نیز مطرح شــده بود؛ موتور جســت و جوى ذره 
بین در ســال 1399 آغاز به کار کرد و سیدابوالحســن 
فیروزآبادى - دبیر شوراى عالى فضاى مجازى، در همان 
زمان در مراسمى گفته بود: پروژه اى که همراه اول از چند 
ماه پیش آغاز کرده بود و ما در جریان بودیم، امروز مراحل 
نهایى را براى اعالم عمومى طى کرد که آن آماده سازى 
یک اپلیکیشن مرورگر و موتور جســت جو است که از 
قابلیت هاى محلى خوبى برخوردار اســت و امیدواریم 
بخش بزرگى از نیازهاى مردم را به مراتب از مرورگرهاى 

خارجى بهتر تامین کند.
وى  همچنین بیــان کرده بود به دنبال این هســتم که 
اپلیکیشــن هاى ایرانى، در حوزه پیام رسان ها،  vod ها، 
مرورگرها، موتورهاى جست وجو از مزیت هاى سرزمینى 
اســتفاده کنند و سرویس بهترى از مشــابه خارجى به 

شهروندان ارائه دهیم.

ذره بین چطور عمل مى کند؟
در قســمت معرفى این مرورگر اعالم شده که تالش 
مى کند تجربه کاربرى بهترى را در دسترسى به محتوا 
و خدمات دنیاى وب و نیز جســت وجو به زبان فارسى 
فراهم کند. براى نیــل به این هــدف، ذره بین عالوه 

بر ارائه پاســخ هاى هوشــمند در زمینه هاى مختلف 
(براى مثال روند قیمت هاى طــال و ارز، پیش بینى آب 
و هواى شهرهاى مختلف، دستورهاى آشپزى و غیره)، 
موتورهاى جستجوى موضوعى هوشمندى در حوزه هاى 
گوناگونى همچون موسیقى، ویدیو، خرید و فروش، خبر 
و سرگرمى و غیره را توسعه داده است. شعار این مرورگر 
دسترسى آســان به خدمات دنیاى وب است که سعى 
مى کند با ایجاد بســترى یکپارچه از جســتجوگرهاى 
موضوعى در زمینه هاى مختلف به آن دست یابد و بدون 
نیاز به نصب انواع اپلیکیشــن ها، تجربه خوبى را براى 

کاربر خود ایجاد کند.

جستجوگر موضوعى چیست؟
جستجوگرهاى موضوعى به صورت تخصصى در یک 
حوزه اطالعات مربوطه را از ســطح وب و شبکه هاى 
اجتماعى جمع آورى مى کنند و با جســتجوى پیشرفته 
از طریق فیلترهاى مختلف، دسترســى به خدمت مورد 

نیاز کاربــر در آن موضوع تخصصى 
را فراهم مى ســازند. براى مثال در 
حوزه خرید کاال، هرگونه کاالى نو 
و دســت دوم را که در بیش از هزار 
وبســایت مجاز فارسى موجود است 
و از تخفیف خوبى برخوردار اســت، 
به کاربر نشان مى دهد. برخى از این 
امکانات (مثال مرتب سازى بر اساس 
میزان تخفیف) حتــى در صفحات 
وب ســایت هاى اصلى فروش این 

کاالها وجود ندارد. بنابراین کاربر رسیدن به پاسخ صحیح 
و مناسب را با کمترین کلیک و کمترین مصرف وقت و 

هزینه تجربه مى کند.

ارتباط ذره بین با موتورهاى جســتجوى 
دیگر مانند گوگل چگونه است؟

طبق اعالم، ذره بین براى پاســخ به جســت وجوهاى 
عمومى از معمارى رایج در موتورهاى جســتجو به نام 
متاسرچ (یا همان فراجستجو) استفاده مى کند که مانند 
خیلى از موارد مشابه خارجى، عالوه بر خزش و رتبه بندى 

صفحات توسط موتور جســتجوى خود، از نتایج سایر 
موتورهاى جستجو نیز استفاده مى کند.

در دنیاى وب، خدمات و محتواى بســیار گســترده و 
روزافزونى تولید مى شود که دسترسى به آنها براى همه 
کاربران کار ساده اى نیست. سرویس دهنده هاى بزرگى 
در دنیا براى بهبود دسترسى به این محتوا در حال ارائه 
انواع سرویس ها هستند. با این حال از یک سو بسیارى از 
این خدمات براى کاربر فارسى زبان فعال نیست و از سوى 
دیگر هنوز هم مى توان خدمات بسیار متنوعى براى ایجاد 
سهولت دسترسى کاربر به این خدمات و محتواى گسترده 
توسعه داد؛ به همین علت شرکت هاى بزرگى در دنیا در 

این مسیر پیش مى روند.
طبق اطالعات سایت مرورگر ذره بین، این مرورگر تالش 
مى کند با ایجاد بســترى یکپارچــه از انواع موتورهاى 
جستجوى موضوعى، در دو سطح، به سهولت دسترسى 
فارسى زبانان به خدمات و محتواى وب و انواع شبکه هاى 
اجتماعى کمک کند. در سطح اول، محصوالت متنوعى 

وجود دارند که با تمرکــز در حوزه هاى مختلف از جمله 
موسیقى، فیلم و سریال، خرید کاال یا خدمات و غیره به 
این امر کمک مى کنند و در سطح باالتر، ایجاد پلتفرمى 
یکپارچه از این محصوالت متنوع است که کاربر با نصب 

یک اپلیکیشن، به همه این محصوالت دسترسى دارد.
گفتنى است چشم انداز مرورگر ذره بین تسهیل دسترسى 
به اطالعــات و خدمات دنیاى وب براى همه فارســى 
زبانان در گروه هاى ســنى و دانشــى مختلف است؛ به 
همین منظور ماموریت ذره بین ارائه بســترى یکپارچه 
از جستجوگرهاى موضوعى هوشمند، جهت دسترسى 

متمرکز به همــه اطالعات و خدمــات فضاى مجازى 
فارسى است.

بهاى اینترنت «ذره بین» نصف گوگل است
آمار و ارقام دقیق و جدیدى از میزان استفاده کاربران از 
این مرورگر اعالم نشده اما سال گذشته عیسى زارع پور - 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات- درباره ویژگى هاى 
موتور جست وجوى ذره بین توضیح داد که این مرورگر 
عالوه بر نمایش نتایج موتورهاى جست وجو نظیر گوگل 
از طریق فراجستجوگر خود، امکانات و خدمات ویژه اى 
ارائه مى دهد که وب گردى در اینترنت را بهبود مى بخشد.
 این موتور جســت وجو دسترســى کاربران بــه انواع 
محتواهاى ویدئویى، صوتى و آموزشى در دنیاى وب و 
شبکه هاى اجتماعى را به راحتى امکان پذیر مى کند. حتى 
بخش آوا در ذره بین انواع محتواها از موسیقى و پادکست 
گرفته تا مداحى و کتاب هاى صوتى را بدون نیاز به دانلود 
در اختیار کاربران قرار مى دهد که مشــابه آن در موتور 

جستجو گوگل هم وجود ندارد.
به گفته زارع پور، جســت وجو و دسترســى ســریع به 
فروشــگاه هاى اینترنتى، اطالع از بازار ملک و خودرو، 

طال و... از دیگر ویژگى هاى ذره بین است. 
عالوه بر امکانات مناسب ذره بین، استفاده از این موتور 
جست وجو، مزیت هاى ترافیکى مثل ترافیک رایگان در 
قالب بسته اینترنتى و اینترنت نیم بها را هم دارد؛ همچنین 
ارائه پاسخ هاى هوشمند، امکان جستجو و گشت وگذار در 
محتواى شبکه هاى اجتماعى، پیام رسان ها، دسترسى به 
خدمات تصویرى، متنــى و ویدئویِى داخلى و خارجى از 

دیگر امکانات این موتور جست وجوى ایرانى است.
برخى تحلیل ها مى گویند که در ســال هاى گذشــته 
موتورهاى جستجوگر بومى مثل پارسى جو و یوز موفق 
عمل نکرده اند، چرا که اصال کاربردى نبودند بعنوان مثال 
مطالب به روز در خروجى هایشان اصال 
مشاهده نمى شد حتى براى سایت هاى 
داخل کشور و براى همین کاربران اولین 
انتخاب شان براى جست وجوى مقاالت 
و مباحث و موارد دیگر ، ســایت گوگل 
بوده است.اما بررسى ها نشان مى دهد 
قدرت موتور جستجوگر ذره بین بیشتر 
از دو مورد قبلى است و کاربران (اعم از 
کاربران معمولى و دانشجویان و اقشار 
مختلف و متخصصیــن و ...) مى توانند 
مبتنى بر گوگل جست وجوهاى خودشان را انجام دهند 
و هیچ چالشــى از بابت به روز بودن منابع و ... نداشــته

 باشند.
اکنون این ســوال وجــود دارد که سرنوشــت موتور 
جستجوى بومى ذره بین چه خواهد بود؟ هرچند کارکرد 
اولیه ى آن نشان مى دهد که مى تواند برترى هایى نسبت 
به نمونه هاى بومى دیگر داشته باشــد، اما اینکه چقدر 
مى تواند به نمونه هاى بین المللى نزدیک شده و اساسا چه 
ارزش افزوده اى براى کاربران ایجاد مى کند، سواالتى 

است که باید براى کاربران پاسخ داده شود.

اپل مى گوید ازاین پس ساکنان هشت کشور دیگر 
نیز درکنار مشتریان آمریکایى مى توانند برخى از 

دستگاه هاى این شرکت را در خانه تعمیر کنند.
 Apple سرویس تعمیر در خانه ى اپل (موسوم به
Self Service Repair) که چند ماه پیش  صرفًا 

در ایاالت متحده راه اندازى شده بود، ازاین پس 
دردسترس ساکنان هشــت کشور دیگر نیز قرار 
دارد. این طرح به مشتریان اپل امکان دسترسى به 
آموزش دقیق تعمیر و خرید قطعات رسمى و اجاره  

ابزارهاى موردنیاز براى تعمیر را فراهم مى کند.
اپــل مدت هــا تــالش مى کــرد تــا از تعمیر 
دستگاه هایش به دست کاربران عادى جلوگیرى 
کند؛ اما درنهایت اوایل امســال دربرابر خواسته  
کاربران تســلیم شد و ســرویس تعمیر در خانه 

را راه انــدازى کرد. این ســرویس در ابتدا براى 
آیفون 12 و آیفون 13 راه اندازى شــد و سپس، 
به مک هاى مجهز به پردازنده  M1 گســترش 

پیدا کرد.
در همــان زمان، اپــل گفته بود که تــا پیش از 
پایان ســال جارى میالدى، تعداد کشــورهاى 
تحت پشتیبانى را افزایش مى دهد. طبق بیانیه ى 
اپل، کشورهاى جدید زیر پوشش پروژه ى تعمیر 
در خانــه عبارت اند از: بلژیک، فرانســه، آلمان، 

ایتالیا، لهستان، اسپانیا، سوئد و بریتانیا.

خالفکاران ســایبرى روزانه صدها هزار بدافزار 
جدید منتشــر مى کنند که بخش بزرگى از آنها، 

فقط کاربران ویندوز را هدف مى گیرند.
بررســى محققان شــرکت "اطلس وى پى ان" 
نشان داد در 9 ماهه سال 2022، مجموعا 62.29 
میلیون نوع بدافزار جدید معادل 228 هزار و 164 
بدافزار در روز شناسایى شدند. از این رقم، 59.58 
میلیون معادل 95.6 درصــد بدافزارهاى  جدید، 
براى هدف گرفتن سیستم عامل ویندوز طراحى 
شده بودند. بدافزارهاى لینکوس با 1.76 میلیون 
نمونه معادل 2.8 درصد در رتبه دوم و بدافزارهاى 

اندروید در رتبه سوم قرار گرفتند.
طبق این گزارش، این سیستم عامل موبایل در 
فاصله سه ماهه اول تا سه ماهه دوم سال 2022، 
با 938 هزار و 379 تهدید جدید روبرو شد و براى 
سیستم عامل macOS، محققان 8329 بدافزار 

جدید شناسایى کردند.

محققان امنیتى مدعى هستند دلیل اصلى تمرکز 
خالفکاران سایبرى روى ویندوز، محبوبیت آن 
بوده است. سیستم عامل ویندوز مایکروسافت، 
حدود 30 درصد ســهم از بازار جهانى سیســتم 
عامــل را در اختیار دارد. بنا بر آمــار جهانى وب 
سایت استات کانتر، سهم اندروید 43.47 درصد، 
iOS اپل، 17.25 درصد و لینکوس 1.08 درصد 

است.
با وجود این آمار ترســناك، اوضاع آن طور که 
به نظر مى رسد، بد نیســت. محققان مى گویند 
در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته، شمار 
بدافزارهاى جدید در واقع به میزان قابل توجهى 

(34 درصد) کاهش پیدا کرده است.
بر اســاس گزارش وب ســایت تِــک رادار، از 
میان انــواع مختلف بدافزار، جاســوس افزارها 

مخرب ترین و فراگیرترین تهدید مانده اند.

اطالعات ارائه شــده نشــان مى دهد کــه تبلت 
Doogee T۲۰ بــا نمایشــگر ۲K و تراشــه

 Unisoc T۶۱۶ این ماه عرضه خواهد شد.
 Doogee شرکت چینى تولیدکننده لوازم الکترونیکى 
که بیشتر به دلیل تولید گوشى هاى هوشمند مقاوم 
خود شناخته شده است، اخیراً تبلت Doogee T۲۰ را 
معرفى کرده است. این محصول تا قبل از پایان سال 

میالدى در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.
تبلــت Doogee T۲۰ داراى صفحه نمایش 10.4 

اینچى با رزولوشــن ۲K خواهد 
بود، در حالى کــه تبلت T۱۰ با 
رزولوشــن +FHD عرضه شده 
است. تراشــه مورد استفاده در 
 Unisoc تبلت جدید ذکر شده
Tiger616 اســت کــه با 256 
گیگابایت حافظه ذخیره سازى 
UFS2,1 همراه شده است. یک 

دوربین سلفى هشت مگاپیکســلى روى نمایشگر 
قرار گرفته شده اســت در حالى که یک دوربین 16 

مگاپیکسلى در پنل پشتى تعبیه شده است.
تبلت Doogee T۲۰ با اســتفاده از سیستم عامل 
 WiFi اجــرا مى شــود و از اتصاالت Android12
a/b/g/n/ac ۸۰۲٫۱۱، بلوتــوث 5.0 و GPS بهره 

مى برد. انرژى مــورد نیاز این محصــول از طریق 
یــک باتــرى 8300 میلى آمپــر ســاعتى تأمین 
مى شود و از فناورى شارژ ســریع 18 وات نیز بهره

 مى برد.
 دستگاه ذکر شده از یک کیبورد مجزا 
پشتیبانى مى کند، البته کاربران باید 

آن را جداگانه تهیه کنند.
 Doogee 22 دســامبر، 500 تبلت
T۲۰ با قیمت ویژه 149 دالر در آمریکا 
عرضه مى  شود، پس از آن قیمت به 

179 دالر افزایش پیدا مى کند.

تعمیر محصوالت اپل در خانه

حمله 95 درصد بدافزارهاى جدید به ویندوز

تبلت Doogee T۲۰ به زودى عرضه مى شود

خانه ل ى

در خانــه عبارت اند از: بلژیک، فرانســه، آلمان،
ایتالیا، لهستان، اسپانیا، سوئد و بریتانیا.
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از طر
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8230 مورخ 1401/08/29 به شماره کالسه 0812 مالکیت آقاى/ خانم ریحانه 
حاجیان به شناسنامه شــماره 1741003814 کدملى 1741003814 صادره فرزند عباس در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 38,20 مترمربع پالك شماره 579 فرعى از 122 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 1423 به موجب صفحه 145 و 151 و 157 
دفتر 115 و ســند وکالت 34821 مورخ 99/3/20 دفتر 322 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 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 نماید بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05- م الف: 1423748 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر– سیدمحمدحسن مصطفوى/9/282

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
 برابر راى شماره9701 مورخ 1401/09/09  به شماره کالسه 1137 مالکیت  آقاى / خانم مهدى 
قدیرى به شناسنامه شماره 1130238512 کدملى 1130238512 صادره فرزند قدمعلى در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 319 فرعى از 
82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 16462 مورخ 
94،10،1 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره9699 مورخ 1401/09/09  به شماره کالسه 1135مالکیت  آقاى / خانم رسول 
قدیرى به شناسنامه شماره 1130398994 کدملى 1130398994 صادره فرزند قدمعلى در نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 319 فرعى از 
82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 16462 مورخ 
94،10،1 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

برابر راى شماره 9700 مورخ 1401/09/09  به شماره کالسه 1136 مالکیت  آقاى / خانم زهرا 
فاتحى خوزانى به شناسنامه شماره 1130503895 کدملى 1130503895 صادره فرزند جعفر 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 
319 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
16462 مورخ 94،10،1 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهدشد.تاریخ انتشارنوبت اول:1401/09/20-تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/10/05-م 
الف: 1423762 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر-سید محمد حسن 

مصطفوى/9/284

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

شــماره: 140160302026013843-  تاریــخ: 1401/08/30- برابــر راى شــماره 
140160302026009084 مــورخ 1401/07/05 هیات دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم سمانه حضرتى به 
شناسنامه شماره 321 کدملى 1286096367 صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 27/10 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 15017 اصلى واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواســت به موجب سند 25755- 1390/10/21 
دفتر 186 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/09/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 1415327- ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - قائم مقام رئیس واحد ثبتى – مجید حیدرى/9/149
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سیر ناشــتا چیزى مى دانید؟ بى شک خوردن ســیر با معده خالى خواص غذاها و ترشى است. اما آیا سیر را با معده  خالى میل کرده اید؟ آیا از خواص سبزى ها به شــمار مى رود. از جمله مصارف سیر به صورت خام، چاشنى در همه شما از خواص سیر آگاهید و مى دانید سیر یکى از پر خاصیت ترین 
مصرف به صورت خام و صبح ناشــتا یا است. ارزش غذایى باالى سیر در صورت و پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، آهن، کلسیم و... در آن به راحتى و هرچه بیشتر جذب بدن شما شود. سیر سرشار از ویتامین ها کنند. همچنین مصرف سیر به صورت ناشتا باعث مى شود مواد مغذى موجود بیوتیک آن ها را از پا در مى آورد و باکترى ها نمى توانند از خود به خوبى دفاع باکترى ها مقاومت کمترى دارند؛ بنابراین مصرف ســیر همچون یک آنتى بیمارى ها مصون مى کند، اما چرا ناشتا؟ در صبح زمانى که معده تان خالى است  سیر یکى از آنتى بیوتیک هاى طبیعى است که خوردن آن انسان را از بسیارى بسیارى دارد.

با معده خالى بســیارى از مشکالت را 
رفع مى کند و یا به تقویت سالمت 
مى پردازد. در زیر تعدادى از 
خواص سیر ناشتا را با 
هم مرور مى کنیم.

کمبود چربى بدن چه عالئمى دارد؟ چرا با اینکه به اندازه مى خوابم اما همیشه خسته هستم؟

درمان سرفه در خانه با راهکارهاى جادویى

خیلى از افراد سوال مى پرسند چرا با اینکه به اندازه 
کافى مى خوابم اما همیشه احساس خستگى دارم؟

 اگر با احســاس شــادابى از خواب بیدار مى شوید و 
قادر به انجام فعالیت هاى روزانه خود بدون خستگى 
هستید، این مساله نشــان مى دهد شما از سالمت 

خواب برخوردار هستید.
«مــارك بولــوس»، متخصص مغــز و اعصاب و 
متخصص سالمت خواب در بیمارستانى در تورنتو، 
مى گوید اگر وقتى از خواب بیدار مى شوید احساس 

مى کنید کــه انگار به 

اندازه یک ماراتــن دویده اید یا تمام شــب را بیدار 
بوده اید (و شاید هم بوده اید)، این یک پرچم قرمز و 

عالمت هشدار است.
بولوس مى گوید دالیل زیــادى وجود دارد که افراد 
احساس خســتگى مى کنند و هم عوامل پزشکى و 
هم عوامل روان شــناختى ممکن است در آن نقش 
داشته باشند. پزشک ممکن است براى شما چندین 
آزمایش خــون مختلف از جمله 
بررسى فریتین (آهن) و سطوح 
مختلف ویتامین را تجویز کند.

اگر متوجه شــدید کــه کمبود 
آهن دارید، پزشــک شــما 
مى تواند انــواع مختلفى از 
مکمل هاى آهن را براى کمک 
به رسیدن به ســطح مناسب با 
حداقل عوارض جانبى توصیه 

کند. 
پزشک همچنین ممکن است 
شما را از نظر مشکالت بالقوه 
تیروئیــد، ماننــد کم کارى 

تیروئید، که مى تواند باعث خســتگى به عنوان یک 
عالمت اصلى شــود، بررســى و برایتــان آزمایش 

تجویز کند.
عالوه بر این دالیل، ممکن اســت شما اساسا دچار 
اختالل خواب باشــید،  بولوس مى پرسد: اگر شما با 
خروپف و پر ســر و صدا مى خوابید یا در خواب نفس 
نمى کشید، مى تواند آپنه خواب باشد.(آپنه یا وقفه ى 
تنفسى خواب به شــرایطى گفته مى شود که فرد در 
هنگام خواب دچار وقفه تنفسى مى شود. تنفس افراد 
مبتال به آپنه هنگام خواب دچار وقفه هاى مکرر شده 

و قطع مى شود.)
تمایل به حرکت دادن مداوم پاها، مى تواند نشانه اى 
از سندرم پاى بیقرار باشــد - وضعیتى که تقریبًا در 
هفت تا 10 درصد از افــراد رخ مى دهد و با اضطراب 
و افسردگى مرتبط است- نیز مى تواند روى کیفیت 

خواب شما اثر بگذارد.
همچنین افرادى که با کووید طوالنى مدت سر و کار 
دارند نیز ممکن است مشکالت خواب را تجربه کنند، 
زیرا این ویروس مى تواند بخشى از مغز را که خواب را 

مدیریت مى کند، تحت تاثیر قرار دهد.

این روزها سرفه امان بسیارى از ما را بریده، با چند 
روش خانگى مى توانید سرفه را درمان کنید. در این مطلب با 
7 درمان خانگى براى سرفه آشنا مى شوید. همچنین پاسخى 
براى سوال پرتکرار « براى سرفه خشک چى خوب است؟ » 

پیدا خواهید کرد.
سرفه کردن اتفاقى طبیعى است که در پاکسازى بدن از مواد 
محرك و عفونت نقش دارد؛ اما چطور باید با آن مقابله کرد؟

همیشه بهترین اقدام مشورت با پزشــک است اما قبل از آن 
مى توانید درمان هاى خانگى را هم انجام دهید. در این مطلب 
بیشتر روى ســرفه هاى خشک ناشى از ســرما تاکید داریم؛ 
هرچند روش هایى که بیان شــده به دلیل بى ضرر و خانگى 

بودن مى تواند براى انواع سرفه ها موثر باشد.

چاى عسل یا عسل و آویشن
براى درمان سرفه با عســل، دو قاشق چاى خورى از آن را در 
یک فنجان آب یا چاى بسیار کمرنگ و ولرم یا دمنوش آویشن 
حل کنید. این مخلوط را یک یا دو بار در روز بنوشید. فراموش 
نکنید خوردن عسل براى کودکان زیر یک سال ممنوع است 
و پیش از مصرف دمنوش آویشــن هم مطمئن شــوید به آن 

حساسیت ندارید.

بخار
سرفه خلط دار با بخار بهبود مى یابد. حمام را از بخار پر کرده و 
دوش آب داغ بگیرید. چند دقیقه در این بخار بمانید تا شــدت 
عالیم فروکش کند. بعد از حمام یک لیوان آب هم دماى اتاق 

بنوشــید تا دماى بدنتان پایین بیاید و از کم آبى آن جلوگیرى 
شود.

روش دیگر درمان سرفه، درست کردن یک کاسه بخور است. 
براى این کار، یک کاسه بزرگ را با آب داغ پر کنید. گیاهان یا 
اسانس هاى روغنى مانند اکالیپتوس یا رزمارى را که باعث رفع 
گرفتگى مى شوند، به آب اضافه کنید.روى کاسه خم شوید و 
یک حوله روى سرتان قرار دهید تا بخار در فضاى زیر حوله به 

دام بیفتد. به مدت 5 دقیقه بخار را تنفس کنید. 

غرغره آب نمک
این درمان ساده، یکى از موثرترین روش هاى درمان گلودرد 
و سرفه مرطوب اســت. آب نمک مخاط پشت گلو را کاهش 

مى دهد و باعث کاهش سرفه مى شود. نصف قاشق چاى خورى 
نمک را در یک فنجان آب گرم حل کنید. قبل از استفاده، اجازه 

دهید محلول کمى خنک شود. 
هنگام غرغره، آب نمک را چند لحظه در انتهاى گلو نگه دارید 

و سپس آن را بیرون بریزید.

آب هویج
وجود انــواع ویتامین  و مواد مغذى در هویج باعث شــده این 
خوراکى به  عنوان آنتى اکســیدان قوى عمل کند و ســرفه 
خشک و خس خس را کم مى کند. آب ســه یا چهار هویج را 
بگیرید، کمى آب و عسل هم به آن اضافه کنید و در طول روز 

3 تا 4 بار بنوشید.

لیمو
دو قاشــق ســوپ خورى آب لیموى تــازه را با یک قاشــق 
سوپ خورى عســل و کمى آب ولرم مخلوط و به صورت گرم 
چند بار در طول روز مصرف کنید. اضافه کردن فلفل ســیاه 
به این ترکیب یکى دیگر از روش هاى درمان خانگى ســرفه 

خشک است.

دمنوش ریحان
تأثیر دمنوش گیاهى ریحان براى سرماخوردگى و سرفه مثل 
آب روى آتش اســت. قدرى ریحان خشــک را با آب جوش 
ترکیب کنید و رویش را بپوشــانید تا دم بکشد. پس از صاف 

کردن، آن را همراه عسل سه بار در روز میل کنید.

 رفع مشکالت معده
مصرف ســیر با معده خالى باعث تحریک 
هضم و اشتها مى شــود و مى تواند استرس 
را کنترل کند. کنترل استرس، باعث توقف 
ترشح اســید معده که ناشى از عصبى شدن 
است مى شود. مصرف ســیر خام به صورت 
ناشــتا با توجه به تجربیات بعضى از مردم، 
توانسته است مشــکالت عصبى را در آن ها 
درمان کند. همچنین ســیر درمان مؤثرى 

براى اسهال است.

 کاهش فشار خون 
مصرف سیر براى افرادى که مبتال به فشار 
خون باال هســتند، گزینه مناســبى است. 
مصرف ســیر نقش مفیدى در گردش خون 
بدن دارد و مى تواند به خوبى از شما در برابر 

بیمارى هاى قلبى نیز محافظت کند.

ضد باکترى
همان طــور کــه 
گفته شد با توجه 
بــه مطالعات و 
که  تحقیقاتــى 
انجام گرفته، نشان داده شده است 
که مصرف سیر با معده  خالى برابر 
با عمل یک آنتى بیوتیک طبیعى و 
بسیار قوى است. این اثر به مصرف 
سیر به صورت ناشــتا برمى گردد، 
به این دلیل که باعث مى شــود باکترى 

در معرض آن قرار گرفتــه و با آن 
مواجه شــود، در نتیجه باکتــرى از دفاع از 
خود باز مى مانــد و نمى تواند مقاومت کند و 

از بین مى رود.

 دفع سموم از بدن
سیر ناشتا بدن را سم زدایى کرده و کرم ها و 

انگل هاى موجود در بدن را از بین مى برد.

 جلوگیرى از بروز بیمارى ها
خوردن ســیر صبح ناشــتا مى تواند باعث 
پیشگیرى از بروز بیمارى هایى مانند دیابت، 

تیفوس، انواع سرطان ها و افسردگى شود.

 رفع بیمارى هاى تنفسى
سیر بیمارى هاى تنفسى حاد و مزمن را رفع 
مى کند. از جمله بیمارى هاى قابل درمان به 
وسیله سیر آسم، زکام، سیاه سرفه، برونشیت، 

احتقان ریه، پنومونى و سل است.

 رفع جوش و آکنه 
اگر صبح ناشــتا یک حبه سیر خام مصرف 
کنید، با توجه به آلیسین فراوان موجود در سیر 
که خواص ضد التهابى و ضد باکترى دارد، 
مى تواند کبد را پاکسازى کرده و عملکرد کبد 

را بهبود بخشد. 
در نتیجه داشتن کبد سالم مى توانید پوستى 
سالم داشته باشــید و از بروز جوش و آکنه 

صورت به دور بمانید.

 مفید براى دوران باردارى
لزوم مصرف اسید فولیک در دوران باردارى 
در علم پزشکى اثبات شده است. مصرف سیر 
خام به صورت ناشتا در طى دوران باردارى، 
به دلیل داشــتن میزان باالى اسید فولیک 
موجود در خود، باعث پیشــگیرى از نقص 
سیستم عصبى در جنین مى شود. همچنین 
سیر خام به صورت ناشــتا به دلیل داشتن 
خواص ضــد عفونى و ضــد التهابى باعث 
محافظت از زنــان باردار در برابــر ابتال به 

آنفلوانزا و سرماخوردگى مى شود.
یکى دیگر از خواص ســیر ناشــتا در زنان 
باردار این است که فشار خون باال را کاهش 
مى دهد. به خاطر داشــته باشــید مصرف 
سیر خام ناشــتا احتمال دارد زنان باردار را 
با سوزش ســر دل، واکنش هاى آلرژیک و 
معده درد مواجه کند. همچنین در سه ماهه 
آخر باردارى، مصرف سیر خام، کیفیت شیر 

مادر را پایین مى آورد.

 کاهش وزن و الغرى
مصرف سیر در اول صبح و به صورت ناشتا 
اشتها را کم مى کند و منجر به رفع پرخورى 
در طول روز مى شود. همچنین مصرف سیر 
خام با معده خالى نــور اپى نفرین را که یک 
انتقال دهنده عصبى است افزایش مى دهد 
و باعث باال رفتن متابولیسم بدن مى شود. با 
خوردن یک حبه سیر خام در صبح از تجزیه 

چربى هاى ذخیره شــده در بدن ممانعت به 
عمل مى آید.

درمان روماتیسم و آرتروز
گفتیم که سیر خاصیت ضد التهابى دارد؛ این 
به دلیل وجود چهار ترکیب گوگردى مختلف 
در سیر است. با توجه به این ویژگى یکى از 
خواص سیر ناشتا درمان روماتیسم، آرتروز 
و واریس است. خوردن ســیر خام آن هم به 
صورت ناشتا با تاثیربخشى بیشتر مى تواند 
باعث دفع ســنگ کلیه و همچنین سنگ 

کیسه صفرا شود.

عملکرد مثانه را بهبود مى بخشد
خوردن سیر ناشــتا باعث ضدعفونى شدن 
دستگاه هاى ادرارى و عفونت هاى واژینال 

و مثانه مى شود.
قبل از مصرف ســیر، به بررســى وضعیت 
ســالمت بدن خود بپردازید. اگر از افرادى 
هستید که به سیر حساسیت دارید از مصرف 
ســیر به صورت خام خــوددارى کنید و در 
صورتى که مصرف سیر باعث سردرد شدید، 
بروز جوش صورت و بــاال رفتن دماى بدن 
شما شد، ســریعا مصرف ســیر را متوقف 

کنید. 
همچنین نتایج حاصــل از برخى مطالعات 
حاکى از این اســت که مصرف سیر در افراد 
مبتال به ایــدز باعث بروز عــوارض جانبى 

مى شود.

D ویتامین
ویتامین D، یکى ویتامین هایى ســت که بــه راحتى در 
دسترس شماســت. بدن شــما با قرار گرفتن در معرض 
نور خورشــید به راحتى مى تواند ویتامین D مورد نیاز را 

تأمین کند.
ویتامین D در مواد غذایى مختلفى مانند تن ماهى، جگر 
گاو، پنیر، زرده تخم مرغ، غالت و شــیر نیز موجود است. 
با مصرف مکمــل ویتامین D نیز مى تــوان کمبود آن را 

جبران کرد.

B۱۲ ویتامین
اگر دچار کمبــود ویتامین B۱۲ باشــید، بدنتان تصمیم 
مى گیرد تا به جاى ســوزاندن مواد مغذى، آنها را به بافت 

چربى تبدیل کند!
شما مى توانید براى پیشگیرى از این اتفاق، این ویتامین 
را از طریــق مصــرف مکمل ها و محصــوالت حیوانى 
دریافت کنید.[ویتامیــن B۱۲ در مــواد غذایى گیاهى 

یافت نمى شود].

C ویتامین
این ویتامین براى کاهش وزن مفید است؛ طبق تحقیقات، 
افرادى که بدنشان داراى ویتامین C بیشترى است، [نسبت 
به افرادى که دچار کمبود این ویتامین هستند]، با سرعت 

بیشترى الغر مى شوند.
مصرف مکمل مى تواند راهى مناسب براى باال نگه داشتن 
سطح ویتامین C باشد، اما مصرف میوه و سبزیجاتى که 
 ،C سرشار از این ویتامین هستند، عالوه بر تأمین ویتامین

باعث افزایش سالمت شما مى شود.

هر بیمارى قبل از حاد شدن نشانه هایى در بدن بروز 
مى دهد که با تشخیص سریع تر عالمت ها مى توانید 

مانع از آسیب دیدن تان شوید.
این روزها افراد بیشتر به دنبال رژیم هاى غذایى فاقد 
چربى یا کم چرب مى گردنــد و مى دانند که مصرف 
زیاد چربى هاى اشباع براى سالمت قلب آن ها مفید 
نیست؛ اما جالب است بدانید که چربى دشمن نیست، 
بلکه چربى مى تواند دوست بدن شما هم باشد و بدوِن 
آن نمى توانید زندگى کنید؛ بنابراین باید مراقب باشید 
که این ماده مغــذى را به اندازه کافى بــه بدِن خود 
برسانید و در مصرِف آن افراط و تفریط نداشته باشید. 
به خاطر همین در این قسمت عالئمى را به شما معرفى 
مى کنیم که نشــان مى  دهد بدن تان به اندازه کافى 

چربى دریافت نمى کند.

همیشه گرسنه هستید
گرســنگى مداوم عالمت کمبود چربى در بدن است. 
چربى نقش زیادى در سیر نگه داشتن بدن دارد، زیرا 
فرآیند گوارشى آن ُکند و آرام است و طول مى کشد تا 

بدن بتواند آن را گوارش کند.

درد مفاصل دارید
درد مفصلى و استخوان هایى که حالت شکننده دارند، 
یعنى با کمبود چربى ســالم در بدن مواجه هستید و 
التهابات بدن علت اصلى ایــن درد هاى مفصلى مى 
باشد. پس ســعى کنید به اندازه کافى چربى به بدن 
تان برســانید تا میزاِن این التهابات کاسته شود و درد 

از بین برود.

خیلى زیاد بیمار مى شوید
شاید باور نکنید؛ اما اگر چربى به اندازه کافى به بدن تان 
نرسد، خیلى زیاد بیمار مى  شوید. مصرف نکردن چربى 
به اندازه کافى باعث مى  شود تا مواد مغذى به بدن تان 
نرسد. بعضى از ویتامین ها فقط داخل چربى ها هستند 
و فقط از طریق مصرف چربى جذب مى شوند؛ بنابراین 
اگر این ویتامین ها در بدن نباشند، بیمار مى شوید که 
یکى از آن ها ویتامین E است که آنتى اکسیدان بسیار 

مهمى محسوب مى شود.

ریزش مو دارید
اگر موى شما خشک و شکننده است؛ یعنى به اندازه 

کافى چربى مصرف نمى کنید. مو نیاز به بعضى از مواد 
مغذى خاص دارد تا محکم و سالم بماند و اگر چربى 
به اندازه کافى به آن نرسد، خشک و شکننده مى شود.

توهم ذهنى دارید
اگر احساس شادابى ندارید و توهمات ذهنى به شما 
غلبه کرده اســت؛ یعنى چربى به اندازه کافى به بدن 
تان نمى رسد. مصرف رژیم غذایى با چربى تک رشته 
هاى غیر اشباع مانند روغن زیتون، آجیل و آووکادو 

انتقال دهنده عصبى براى باعث مى شود که تولید 
قدرت  افزایــش 
حافظــه در بدن 

یــش  ا فز ا
کرده  پیــدا 
و اگــر آن را 

مصرف  کــم 
کنید، قطعًا دچار 
مشکالت ذهنى 

خواهید شد.

با نزدیک شدن زمستان، هوا سردتر مى شــود و نیاز به افزایش دماى محیط و 
پوشیدن لباس بیشــتر را مى طلبد. اما راهکار خوشمزه اى نیز وجود دارد که به 

باالبردن دماى درونى بدن کمک مى کند.
 با نزدیک شدن زمستان، هوا ســردتر مى شود و نیاز به افزایش دماى محیط و 
پوشیدن لباس بیشــتر را مى طلبد. اما راهکار خوشمزه اى نیز وجود دارد که به 
باالبردن دماى درونى بدن کمک مى کند و توصیه مى شــود خوراکى هایى با 

تاثیر گرمابخش در رژیم غذایى جاى گیرد.
در ادامه این مطلب به معرفى مواد غذایى خواهیم پرداخت که مصرف مرتب آنها 

در روزهاى سرد به گرم شدنمان کمک مى کند.

 فلفل:  کپسایسین مولکولى در انواع فلفل و عامل طعم تندى آن است. البته 
این مولکول جریان خون را نیز تحریک مى کند و احساس گرما در بدن به وجود 
مى آورد. در واقع، این مولکول به گیرنده هایى که در دماى معمولى به وسیله گرما 
فعال مى شوند، متصل شده و مغز مکانیسم هاى اتساع عروق، تعریق، افزایش 

ضربان قلب و... که در شرایط گرما اتفاق مى افتد را اِعمال مى کند. 

دارچین: اگر احساس سرما در قســمت هاى انتهایى بدن مانند انگشتان و 
گوش ها ایجاد شود، بدن نیاز به صرف انرژى بیشترى براى گرمابخشى دارد. 
دارچین در این زمینه موثر اســت و با تحریک جریان خون به خصوص در این 

قسمت ها به مقابله با سرما کمک مى کند.

قارچ: قارچ به مکانیسم تولید و تنظیم دماى درونى بدن کمک مى کند. مصرف 
قارچ باعث تولید ترشحات آنزیمى موثر بر تسهیل گوارش پروتئین ها مى شود و 

در تنظیم قند خون نقش دارد. 

کدو حلوایى:  کدوحلوایى در بهبود جریان خون نقش دارد و در نتیجه باعث 
افزایش دماى درونى بدن مى شود. عالوه بر این، کدوحلوایى یکى از سبزیجات 
حاوى کربوهیدرات است که طى روز موجب تامین انرژى شده و در حفظ دماى 

مطلوب بدن موثر است.

 زنجبیل: تاثیر این ادویه در بهبود گوارش و رفع حالت تهوع شــناخته شده  
اســت اما گنجاندن آن به باال بردن دماى بدن نیز کمــک مى کند. این تاثیر 

زنجبیل ناشى از ترکیب فعالى به نام جینجرول است 
که خواص محرك جریان خــون را دارد و 

خونرسانى به اندام ها را بهبود مى بخشد.

با مصرف 3 ویتامین چربى ها را به راحتى آب کنید!

فواید شگفت انگیز
 خوردن سیر با معده خالى

 خوراکى هایى که به گرم  شدن 
بدن کمک مى کنند

ویتامین D، ویتامین B۱۲ و ویتامین C، باعث کاهش وزن مى شوند.
 بدن انسان مدام در حال انجام واکنش هاى شیمیایى بسیارى است که تعدادى از آن ها 
در مراحل مختلف به ویتامین ها نیاز دارند. اگر ویتامین هاى مورد نیاز در این واکنش ها 
تأمین نشود، ممکن است فرآیند انجام آن ها دچار اختالل شود و عملکرد بدن را با مشکل 

مواجه سازد.
اگر بدن نتواند به درستى فعالیت کند، تالش شما براى کاهش وزن بى ثمر خواهد ماند. با 
مصرف ویتامین هاى ضرورى، به بدن این امکان را مى دهید تا با حداکثر پتانسیل خود کار 

کند و بازدهى بهترى در حذف چربى هاى اضافه داشته باشد.
ویتامین هایى که مى توانند به کاهش وزن کمک کنند: 

کربوهیدرات، فیبر، آهن، کلسیم و... در آن به راحتى و هرچه بیشتر جذب بدن شما شود. سیر سرشار از ویتامین هادر آن به راحتى و هرچه بیشتر جذب بدن شما شود. سیر سرشار از ویتامین ها  وتئین، پ رف به صورت خام و صبح ناشــتا یا است. ارزش غذایى باالى سیر در صورتوووو پروتئین، کربوهیدرات، فیبر، آهن، کلسیم و...و مصرف به صورت خام و صبح ناشــتا یام
با معده خالى بســیارى از مشکالت را
ررفع مى کند و یا به تقویت سالمت

د. در زیر تعدادى از  ىىىىىىىىممممىمىمىمى پردازد. در زیر تعدادى ازمممم
خواص سیر ناشتا را باخواص سیر ناشتا را با 

هم مرور مى کنیم.ه

درمان
این روزها سرفه امان بسیارى از ما را بریده، با چند 
مطلب با این روش خانگى مى توانید سرفه را درمان کنید. در
پاسخ ن چن ه ید ش آشنا فه اىس ب خانگ ان د 7

چاى عسل یا عسل و آویشن
براى درمانسرفه با عســل، دو قاشق چاى خور
د ا ل نگ ک ا ا ا آ ا کفن

براى اسهال است.

 کاهش فشار خون
مصرف سیر براى افرادى ک
خون باال هســتند، گزینه م
مصرفســیر نقش مفیدى
دارد و مى تواند به خوبى بدن
بیمارى هاى قلبى نیز محافظ

ضد باکترى
هم
گ
بـ
تح
انجام گرفته، نشان
با که مصرفسیر
با عمل یک آنتى بی
بسیار قوىاست. ای
سیر به صورت ناشـ
به این دلیل که باعث مى

ک قاشــق
ورت گرم
ل ســیاه
ى ســرفه

سرفه مثل
ب جوش
س از صاف

 به باال بردن دماى بدن نیز کمــک مى کند. این تاثیر 
تاست  فعالى به نام جینجرول 

ووووووود و ان خــون را دار
هبود مى بخشد.

ی ر ور ببر و
«مــارك بولــوس»، متخصص مغــز و اعصاب و 
متخصص سالمت خواب در بیمارستانى در تورنتو، 
مى گوید اگر وقتى از خواب بیدار مى شوید احساس 

ب به مى کنید کــه انگار

ن ر ن ى ن رو ل و م
چ داشته باشند. پزشکممکن است براى شما
آزمایش خــون مختلف ا
نننآهن) و بررسىفریتین (
مختلف ویتامین را تجوی
متوجه شــدید کــه اگر
دارید، پزشــک آهن
مى تواند انــواع مخت
را براى مکمل هاى آهن
به رسیدن به ســطح منا
حداقل عوارض جانبى

کند. 
پزشک همچنین ممکن
شما را از نظر مشکالت
تیروئیــد، ماننــد کم

و و رى ى ل
قدرت ـش 
ــه در بدن 

یــش 
کرده  

ـر آن را 
مصرف  

 قطعًا دچار 
ىهنى الت ذ

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تأیید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  15 روز آگهى 
مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شماره 140160302027008937 مورخ 1401/08/25 محمود عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1236 صادره از اصفهان به شماره ملى 1286470242 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
2ـ راى شماره 14016030202700836 مورخ 1401/08/25 مسعود برنجیان فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 1745 صادره از اصفهان به شماره ملى 1286922526 در 
1/15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد مترمربع. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
3ـ راى شماره 140160302027008939 مورخ 1401/08/25 مهناز برنجیان فرزند 
غالمعلى بشماره شناسنامه 76443 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281858031 در 
0/58 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
4ـ راى شــماره 140160302027008938 مــورخ 1401/08/25 على عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 815 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286861330 در 
5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
5ـ راى شــماره 140160302027008985 مورخ 1401/08/25 احمد عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1258 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286438330 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشد. خریدارى مع الواسطه به 

صورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
6ـ راى شــماره 140160302027008986 مورخ 1401/08/25 مجید عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 60828 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281706256 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشد. خریدارى مع الواسطه به 

صورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
7ـ راى شماره 14060302027008987 مورخ 1401/08/25 منیژه عالفچیان فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 60829 صادره از اصفهان بشماره ملى 12817106248 در 
2/88 مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
8ـ راى شــماره 140160302027008992 مورخ 1401/08/25 کریم عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 761 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286746841 در 
5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
9ـ راى شــماره 140160302027008993 مورخ 1401/08/25 رسول عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 2475 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286795826 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
10ـ راى شــماره 140160302027008995 مورخ 1401/08/25 اکبر عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1529 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286314690 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
11ـ راى شماره 140160302027008996 مورخ 1401/08/25 ابوالقاسم عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 52224 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281619310 
در 5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
12ـ راى شماره 140160302027008997 مورخ 1401/08/25 محسن عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 633 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286515564 در 
5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
13ـ راى شماره 140160302027008991 مورخ 1401/08/25 اصغر پدرام آرا فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 27500 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282202111 در 
5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
14ـ راى شماره 140160302027008998 مورخ 1401/08/26 سعید عالفچیان 
فرزند غالمعلى بشماره شناسنامه 51 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286796520 در 
1/15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
15ـ راى شماره 140160302027008999 مورخ 1401/08/26 فرشته عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 56343 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281660442 

در 2/88 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
88040 مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه 

بصورت عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
16ـ راى شماره 140160302027009000 مورخ 1401/08/26 حمید عالفچیان 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 645 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286554772 در 
5/76 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 41 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88040 
مترمربع که میزان 575 مترمربع آن حریم مى باشــد. خریدارى مع الواسطه بصورت 

عادى از مالک رسمى عفت پورسخى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- 
م الف: 1416280- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/9/131

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 6960 مورخ 1401/08/21 به شماره کالسه 0672 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا بدیعى خوزانى به شناســنامه شماره 12127 کدملى 1140374291 
صادره خمینى شهر فرزند حسینعلى در ششدانگ یک قطعه در حال ساخت به مساحت 
138,65 مترمربع پالك شماره 567 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 1670 مورخ 1336/11/20 دفتر 61 و 
قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 1414542 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/133

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4932 و 
4931 مورخ 1401/07/24 آقاى امیر حمزه ایرجى فرزند عباسعلى نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم فاطمه شفیعیان نجف آبادى فرزند یداهللا به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 221/25 متر مربع قسمتى از  پالك شماره 486 اصلى واقع در 
قطعه 6 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان- متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/09/5  تاریخ انتشــار نوبت دوم :1401/09/20-م 
الف:1415382 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد -ازطرف آفرین میرعباسى/9/135

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 4213 مورخ 1401/06/10 به شماره کالسه 1928 مالکیت آقاى/ 
خانم رضاعلى عسگرى فروشانى به شناسنامه شماره 44 کدملى 1141579294 صادره 
فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 75,00 مترمربع پالك شماره 548 
فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل 
سند شماره 85228 مورخ 1400/11/4 دفترخانه 172 و مالحظه نقشه ملک گزارش 
کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20- م 
الف: 1414511 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى -از طرف سید امیرحسین حسن زاده/9/137

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5135 و 5134 مورخ 1401/08/04 آقاى محمد محمودیان فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم مهناز قربانى جالل آبادى فرزند على نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 267/25 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 837 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان- متقاضى مالک 
رسمى مشاعى میباشد.تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/09/20-م الف:1415681 -حجت اله کاظم زاده اردســتانى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/139

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره  5035 مورخ 
1401/07/27 آقاى على امیرپور نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 45/12 متر مربع قسمتى از پالك شماره 840  اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/09/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/20/ 1401- م الف:1415672حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین 

میرعباسى/9/141

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

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

تقدیم نمایند.
 راى شماره 5131 مورخ 1401/08/04 آقاى علیرضا صالحى نجف آبادى فرزند حسنعلى 
ششدانگ یکباب ســاختمان در حال ســاخت به مســاحت 71/82 متر مربع قسمتى از 
پالك شــماره 871 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى مشاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/5 تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1401/09/20-م الف: 1415660- حجت اله کاظم زاده اردســتانى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/143

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند 
و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027008071 مورخ 1401/08/12 محمدرضا حسن زاده به 
شناسنامه شماره 38337 و شماره ملى 1282310828 370 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12/93 مترمربع قسمتى از پالك شماره 8 فرعى 
از 10354 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریدارى به صورت 
عادى و مع الواسطه از غالمعلى احمدى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/05 – تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 1415117- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى/9/151

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

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

تقدیم نمایند. 
راى شــماره4520 مورخ 1401/07/16 آقاى صادق مومنى فرزند حشمت اله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 175/90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 350 فرعى از 391 اصلى 
واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان ( که به پالك 10139اســتاندارد سازى گردیده 
است) متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/5  تاریخ 
انتشــار نوبت دوم :1401/09/20-م الف:1415300- حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/145

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

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

تقدیم نمایند.
 راى شماره 4905 و 4903 مورخ 1401/07/24 آقاى محمد نادى فرزند حسینعلى نسبت 
به ســه دانگ مشــاع و خانم خدیجه حقیقى نجف آبادى فرزند اصغر نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190 متر مربع قسمتى از پالك شماره 2 فرعى از 
209 اصلى  واقع در قطعه 3 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى 
مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/5تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20 
-م الف:-1415712 حجت اله کاظم زاده اردستانى -سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد -ازطرف آفرین میرعباسى/9/147

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6885 مورخ 1401/08/21 به شماره کالسه 0588 مالکیت آقاى/ خانم 
فاطمه احمدى پزوه به شناسنامه شماره 125 کدملى 1284230929 صادره فرزند نعمت اله 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190,78 مترمربع پالك شماره 506 فرعى از 84 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 68690 مورخ 
1400/11/20 دفتر 139 و  مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/20- م الف: 1414593 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/153

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 6225 مورخ 1401/08/12 به شــماره کالســه 0271 مالکیت آقاى/ 
خانم علیرضا عمادى به شناســنامه شــماره 68 کدملى 1141622807 صــادره فرزند 

رجبعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 266 مترمربع پالك شــماره 506 و 507 
فرعى از 111 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
قولنامه عادى و دفتر 93 صفحــه 435 و صفحه 429 و مالحظه مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- 
م الــف: 1414647 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/155

اخطار اجرایى
محکوم علیه سید محمدرضا حسینى مهر مجهول المکان و محکوم له مجتبى حاجى فرزند 
کریم نشانى گز خ فردوسى ك غفارى بن بســت توانگر پ 23 محکوم به ، به موجب راى 
شماره 153 تاریخ 20 / 04 / 1401 حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان شاهین 
شهر(گز) محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 10 ریال بابت31 / 1 / 
1401 تا زمان اجراى حکم در حق محکوم له پرداخت مبلغ 500/000 ریال نیم عشر اجرایى 
درحق صندوق دولت  ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید.تاریخ 
انتشار:1401/09/20-م الف:1423729-  قاضى شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف 

شاهین شهر/9/271

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه:140185602006009186-تاریخ ارســال نامه :1401/09/14-زهرابیگم 
امیر یوســفى ورنوســفادرانى فرزند یداله به کد ملى 1141006219 به استناد یک برگ 
استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسما گواهى شــده مدعى است که سند سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ مالکیت پالك شــماره (659) فرعى (118) اصلى که در دفتر 
الکترونیک 139720302006003999 به نام ایشــان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
است و معامله دیگرى نیز انجام نگردیده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده )نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشــود المثنى سند مالکیت مرقوم  
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد-رونوشت به ستاد اجرایى فرمان حضرت امام -تاریخ 
انتشــار:1401/09/20-م الف:1423701—رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر– سیدمحمدحسن مصطفوى- از طرف زهره عموشاهى خوزانى/9/273

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9160 مورخ 1401/09/05 به شماره کالسه 0497 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدجواد رحمتى به شناسنامه شــماره 19 کدملى 1141671697 صادره فرزند رجبعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,74 مترمربع پالك شماره 167 فرعى از 107 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند 
79922 مورخ 1399/5/8 دفتر 172 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/05- م الف: 1423725 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/276

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6228 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 0722 مالکیت آقاى/ خانم 
نازنین کریمى به شناسنامه شماره 14332 کدملى 1140142070 صادره فرزند رمضان در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175,01 مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 173 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 419 دفتر 283 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/05- م الف: 1423575 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/278

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7332 مورخ 1401/08/24 به شماره کالسه 0217 مالکیت آقاى/ خانم 
ســید مرتضى ابطحى به شناسنامه شــماره 10933 کدملى 1140485563 صادره فرزند 
حسن در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 200,54 مترمربع پالك شماره 457 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 43627 
مورخ 1401/2/10 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/05- م الف: 1423736 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/280

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى صنایع معدنى صدران اوره نطنز به شناسه ملى 10260110867 و به شماره ثبت 559 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/06/12 و نامه شماره 2181 مورخ 1401/8/21 اداره تعاون نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدمحمدحسین شجاعت الحسینى به شماره ملى 1239886594 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى سیدمحمدباقر شجاعت الحسینى به شــماره ملى 1239954719 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند آقاى سید محمود شجاعت الحسینى به شماره ملى 1239075138 و خانم فاطمه شجاعت الحسینى به شماره ملى 1239074026 و خانم صدیقه سادات شجاعت 
الحسینى به شماره ملى 1239529295 به عنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره و خانم معصومه على زاده طباطبائى به شماره ملى 1239708114 و آقاى سید حسن شجاعت 
الحسینى به شماره ملى 1239652348 به عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نطنز (1422621)
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01

تیم ملى  فوتبال آرژانتین در بــازى یک چهارم نهایى جام 
جهانى قطر به مصــاف تیم ملى فوتبــال هلند رفت و در 
ضربات پنالتى حریف قدرتمند خود را شکست داد. در این 
مسابقه لیونل مسى بازوبند کاپیتانى را در اختیار داشت. مسى 
براى هفدهمین بار کاپیتان آرژانتین در جام جهانى است و 
به عنوان بیشترین حضور به عنوان کاپیتان، در تاریخ جام 

جهانى رکورددار شد.

تاریخ سازى مسى
 در جام جهانى

02

طالیى پوشــان اصفهان که اردوى آمادگى خود را براى 
حضور در ادامه لیگ برتر در تهران برپا کردند، عصر روز پنج 
شنبه 17 آذرماه 1401 در یک دیدار تدارکاتى موفق شدند 
مس رفسنجان را با حساب 2بر1 شکست دهند. گل نخست 
سپاهان در این دیدار را شهریار مغانلو به ثمر رساند و در ادامه 
فرشاد احمدزاده از روى نقطه پنالتى گل دوم طالیى پوشان 
را وارد دروازه مس کرد. تک گل مس در این دیدار را على 

زارع به ثمر رساند.

برترى سپاهان مقابل مس 
رفسنجان

05

نیمار، مهاجم تیم ملى فوتبال برزیل بعد از دیدار با کرواسى 
که منجر به حذف این تیم از جام جهانى شــد گفت: فکر 
مى کنم اکنون زمان مناسبى براى صحبت کردن نیست چرا 
که من پر از احساسات هستم. چیزى را تضمین نمى کنم. 
باید ببینم چه چیزى رخ مى دهد. درهاى تیم ملى را به روى 
خودم نمى بندم اما صد درصــد نمى گویم که برمى گردم. 
او در ادامه گفت: نمى توانم باور کنــم که این اتفاق افتاده 
است. درد شکست طوالنى خواهد بود براى همین خیلى 

غمگین است. 

خداحافظى نیمار
 از بازى هاى ملى؟

غمگین است. 

03

بر اســاس اعالم فیفا تیم ملى فوتبال بانــوان ایران با دو 
پله صعود به مکان شصت و هشــتم جهان رفت. تیم ملى 
فوتبال بانوان ایران به تازگى در دو بازى دوســتانه میزبان 
تیم بالروس در اســتادیوم آرارات بود که در مسابقه اول 
پیروز و در دیدار دوم به نتیجه مســاوى دست یافت. با این 
جایگاه تیم ملى فوتبال ایران دو پلــه صعود کرد. رده تیم 
ملى فوتبال بانوان ایران در آسیا هم سیزدهم است. آمریکا، 
آلمان و سوئد سه تیم اول جهان بشمار مى آیند. در آسیا هم 
کره شمالى، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبى در رتبه هاى 

اول تا پنجم قرار دارند.

صعود 2پله اى
 فوتبال بانوان ایران

سرمربى تیم فوتبال هال سیتى با ابراز رضایت از روند بازگشت 
مهاجم ایرانى خود از مصدومیت، دلیل حضور صیادمنش را در 

اردوى آنتالیا تشریح کرد.
«لیام رسینیر» سرمربى تیم فوتبال هال سیتى آخرین وضعیت 
مصدومیت دو بازیکــن این تیم از جملــه اللهیار صیادمنش 

مهاجم ایرانى خود را تشریح کرد.
صیادمنش و «بنجامین تته» دو بازیکنــى بودند که باوجود 
آسیب دیدگى، همراه با هال سیتى به آنتالیا رفتند تا در اردوى 

آماده سازى حضور داشته باشند.
رسینیر در این خصوص گفت: آنها با سطح آمادگى جسمانى 
خود پیشــرفت مى کنند. آنها عالى کار مى کنند و روى چمن 
هســتند. براى اولین بار آنها را با کفش هاى فوتبالشان دیدم 

و خوشحال شدم.
وى دلیل حضور دو بازیکن مصدوم در اردوى آنتالیا را انطباق 
پذیرى آنها با سایر نفرات دانست و افزود: سازگارى و انطباق 
با گروه براى آنهــا عالى خواهد بود و امیــدوارم زمانى که به 
ترکیب برگردند براى آنها مثبت باشــد. سرمربى هال سیتى 
احتمال کنار گذاشــتن صیادمنش و تته را در نقل و انتقاالت 
زمستانى از تیمش رد کرد و درباره خریدهاى جدید گفت: آنها 
هستند، هســتند، (مانند خریدهاى جدید). در اصل براى من، 
آنها مانند خریدهاى جدید خواهند بود و به همین دلیل است 
که مى خواهم به آنها فرصت بدهم. وى ادامه داد: نمى خواهم 
وارد زمین شوم و بگویم که به 10 بازیکن جدید نیاز داریم، زیرا 
من واقعًا این را باور ندارم. ممکن است به دو نفر، حداکثر سه 
نفر نیاز داشته باشیم. من به این گروه از بازیکنان اعتقاد دارم و 
فقط احساس مى کنم که با کمى سازماندهى و هدایت، کمى 
اعتقاد و اعتماد به نفس، آنها واقعــًا مى توانند عملکرد خوبى 

داشته باشند.

سرمربى هال سیتى: صیادمنش براى من مثل خرید جدید است

الهیار در چمپیونشیپ ماندنى شد

بازگشت از جام جهانى براى گلر ایرانى پونفرادینا 
با ارائه یک نمایش فوق العــاده در لباس این تیم 

همراه شد.
امیر عابدزاده، گلر ملى پوش تیم فوتبال پونفرادینا 
اسپانیا، موفق شد تیمش را از یک بازى یک طرفه 

با امتیاز خارج کند.
عابدزاده که مدت زیادى پیش از جام جهانى هم 
در ترکیب پونفرادینا نیمکت نشــین شده بود و در 
بازى هایى هم که به میــدان مى رفت موفق به 
کلین شیت نشده بود، ســرانجام بعد از نزدیک به 
شصت روز موفق شد دومین کلین شیت خودش در 
دوازدهمین بازى این فصل را براى پونفرادینا در 

هفته نوزدهم مقابل لوانته رده پنجمى ثبت کند.
امیر که بعد از جام جهانى و بازى نکردن در دومین 
دوره متوالــى در حالى کــه جایگاهش به عنوان 
یکى از دو گلر هم سطح تیم ملى را از دست داده 
و حسینى، جاى او را در تیم ملى گرفته و نخستین 
دیدار تیمش را هم از روى نیمکت دنبال کرده بود، 
در هشتمین دقیقه مسابقه ضربه محکم بازیکن 

حریف از پشت محوطه را در آغوش گرفت.
نکتــه جالب بعد از ایــن مهار، دســت زدن امیر 
عابدزاده براى خــود و همبازیانش بود آن هم در 
شرایطى که توپ را هنوز رها نکرده بود تا به این 
صورت بعد از اولین مهــار، به خودش و بازیکنان 

روحیه بدهد.
دقیقه 35 بار دیگر عابدزاده با یک مهار تماشایى 

ضربه والى بازیکن لوانته را دفع کرد.
بعد از یک مهار زیبا در دقیقه 53، نقطه اوج بازى 
براى عابدزاده در دقیقه 57 فرا رســید و او ضربه 
بازیکن حریف را در موقعیت تک به تک از روى 
خط شــش دروازه دفع کرد تا به ماننــد بازى با 
اروگوئه در لباس تیم ملى، یک سیو مشابه دیگر 

ثبت کند.
عابدزاده بعد از این سیو تماشایى، در یک حرکت 
موروثى، با دست کشیدن روى سر مهاجم حریف، 
یاد و خاطره پدرش، احمدرضــا عابدزاده را زنده 

کرد.
در نهایت این بازى بــراى عابدزاده با هفت مهار 
و تبدیل شــدن به عنوان برتریــن بازیکن زمین 
به پایان رسید تا این گلر 29 ســاله پونفرادینا در 
بازگشــت از جام جهانى شــروعى دوباره براى 

درخشش در اللیگا دو داشته باشد.
گفتنى است تیم فوتبال پونفرادینا در رده بیستم 
جدول 22 تیمى لیگ دســته دوم فوتبال اسپانیا 
قرار دارد و شانســى براى صعود به اللیگا ندارد 
و الس پالماس، بورگــوش، آالوز، ایبار، لوانته و 
کارتاگنا تیم هاى اول تا ششــم جدول هستند و 

براى رسیدن به اللیگا تالش مى کنند.

درخشش بچه عقاب
 با شمه هایى از پدر

لژیونر ایرانى تیم ملى فوتسال و باشگاه پالما اسپانیا، به دلیل مشکالت 
ویزا به ایران بازگشته است و احتماال دو بازى حساس پالما را از دست 
مى دهد. مسلم اوالدقباد بازیکن تیم ملى فوتسال ایران که مشکالتى 
براى خروج از کشور داشت، در نهایت با موافقت مسئوالن و با ویزاى 

سه ماهه عازم اسپانیا شد تا به تیم پالما اضافه شود.
مهلت سه ماهه ابتدایى ویزاى اوالدقباد در حال حاضر به پایان رسیده 
است و این بازیکن در شرایطى که پالما در بحبوحه مسابقات لیگ دسته 

اول اسپانیا حضور دارد، مجبور به بازگشت به کشور شده است.
قرار است اوالدقباد بعد از تمدید مجوز خود مجدداً به اسپانیا برگردد و 
پالما را در مسابقات پیش رو همراهى کند اما طبق اعالم سایت باشگاه 
پالما، زمان دقیق بازگشت او مشخص نیست. باشگاه اسپانیایى درباره 
وضعیت لژیونر ایرانى خود نوشــت: «تاریخ مشخصى براى بازگشت 

اوالدقباد وجود ندارد، هرچند پیش بینى مى شود که او 
ظرف چند روز آینده بازگردد. در حال حاضر بازى با رئال 
بتیس از دست رفته و سفر هفته آینده به نابارا (براى بازى 

در هفته چهاردهم لیگ اسپانیا) مورد تردید قرار دارد.»
پالما در حال حاضر با کســب 24 امتیاز در رده سوم 

لیگ اسپانیا قرار دارد.
حسین طیبى دیگر بازیکن ایرانى پالما این تیم را در 

مسابقات پیش رو همراهى مى کند.

مشکل لژیونر ایرانى براى 
حضور در اسپانیا

همراهى تیم استقالل در دربى از سوى ملى پوش 
این تیم در هاله اى از ابهام قرار دارد.

اگر چه ابوالفضل جاللى اعــالم کرده تا زمان آغاز 
دربى به شرایط ایده آل بدنى خواهد رسید اما هنوز 
پزشک تیم اســتقالل مجوز حضور این بازیکن در 

تمرینات گروهى را صادر نکرده است.
او در جریان همراهى تیم ملى در بازى با آمریکا به 
دلیل برخورد با بازیکن حریف از ناحیه زانو آســیب 
دیده است. ابوالفضل جاللى به همین خاطر نتوانست 
تیم اســتقالل را در مصاف دوستانه با نفت مسجد 
سلیمان همراهى کند. البته در روزهاى اخیر به طور 
جدى تمرینات اختصاصى از سوى کادر پزشکى و 
بدنســازى تیم را دنبال کرده تا هر چه زودتر مجوز 

حضور در تمرینات تیم را به دست بیاورد.
اســتقالل در هفته جارى و احتماال سه شنبه یعنى 

دقیقا یک هفته پیش از دربى بازى دوستانه جدیدى 
را برگــزار خواهد کرد و تکلیــف ابوالفضل جاللى 
در این مســابقه مشخص مى شــود. او اگر در این 
بازى به میدان بیاید، بدین معنى است که مى تواند 
مقابل پرسپولیس آبى ها را همراهى کند و در غیر 
اینصورت باید براى حضور در ترکیب استقالل باز 

هم منتظر بماند.
در غیاب ابوالفضل جاللى ریکاردو ساپینتو از جعفر 
سلمانى در ترکیب استقالل اســتفاده خواهد کرد. 
البته در هفته هاى منجر به تعطیلى لیگ برتر جعفر 
سلمانى مهره ثابت اســتقالل در پست دفاع چپ 
بود. ابوالفضل جاللى در مصاف استقالل با نساجى 
در ســوپر جام که در کرمان برگزار شــد، به دلیل 
سرماخوردگى شــانس همراهى تیم استقالل را از 

دست داد.

وضعیت مبهم ملى پوش استقالل براى دربى

هافبک ذوب آهنى پس از توافــق دو طرفه از جمع 
شاگردان تارتار جدا شد.

مهمترین خبر این روزهــاى ذوب آهن خبر جدایى 
هافبک تاجیکستانى این تیم است. کادرفنى باتوجه 
به عملکرد احسون پنج شنبه، هافبک گاندوها، نظر به 
جدایى این بازیکن داشتند و همین مساله باعث شد 

این بازیکن با توافق دو طرفه از ذوب آهن جدا شود.
از پیروزى 5 بر یک و روحیه بخش شــاگردان تارتار 
در هفته یازدهم لیگ برتر، تمرینات این تعطیل شد و 
پس از 15 روز مجددا استارت خورد. آن ها چهار روز بعد 
از شروع تمرینات خود در اولین دیدار دوستانه مقابل 
سپاهان نوین به تساوى یک بر یک دست پیدا کردند.

در ادامه شاگردان تارتار 3 آذر در اصفهان به مصاف 
سپاهان رفتند و در این دیدار مقابل شاگردان سپاهان 
به تســاوى بدون گل رســیدند. تارتار براى محک 
بازیکنانش و حفظ روحیه رقابت ســعى در برگزارى 
بازى دوستانه داشت و بر همین اساس اردوى تیم خود 
را در تهران برگزار کرد. آن ها در این اردو یک دیدار 
دوستانه مقابل گل گهر نیز برگزار کردند و توانستند 
شاگردان قلعه نویى را با 2 گل شکست دهند تا آمادگى 

خود را به رخ حریفان شان بکشانند.
ذوب آهنى ها اکنون در اصفهان تمرین مى کنند و در 
ادامه یک بازى دوستانه دیگر مقابل ون پارس برگزار 
خواهند کرد. ذوب آهنى ها در اولین دیدار خود 28 آذر 

در خانه باید به مصاف آلومینیوم اراك بروند.
هم چنین طى روزهاى اخیــر اخبارى مبنى بر توافق 
سینا اسدبیگى و با باشگاه ذوب آهن منتشر شده بود که 
محمد مهدى رمضانى، سخنگوى باشگاه ذوب آهن 
این خبر را تکذیب کرد و عنــوان کرد پرونده جدایى 
سینا اسدبیگى به مرحله نهایى نرسیده است. وکالى 
دو باشگاه ذوب آهن و پرســپولیس مذاکراتى با هم 

داشته اند اما هنوز توافقى صورت نگرفته است.

از سبز و سفیدهاى 
اصفهان چه خبر؟

گل دوم تیم ملى ایران به ولز که مدافع سپاهانى آن 
را به ثمر رساند همچنان دیرهنگام ترین گل تاریخ 

ادوار جام جهانى است.
در حالى که همه چیز رو به اتمــام بود و هواداران 
آرژانتینى خودشان را براى یک جشن بزرگ آماده 
کرده بودند، این ووت وگهورســت هلندى بود که 
توانست در دیرترین زمان ممکن دروازه یاران مسى 
را باز کند تا دیــدار در نهایت ناباورى به وقت هاى 

اضافه کشیده شود.
نکنه قابل ذکــر ، دقیقه به ثمر رســیدن این گل 
تاریخى الله هاى نارنجى بود کــه در ابتدا تصور 
مى شد که به عنوان دیرترین گل ادوار جام جهانى 
فوتبال حتى دیرتر از گل دوم ایران به ولز به ثبت 
رسیده اســت ، اما دقایقى پس از پایان این دیدار 
سایت اپتا با انتشار ثانیه هاى لحظه به ثمر رسیدن 
گل مشخص کرد که گل رامین رضاییان به تیم ملى 
ولز هنوز دیرترین گل ادوار جام جهانى است و  گل 
دوم هلند به آرژانتین در رتبه دوم فهرست دیرترین 

گل هاى تاریخ جام جهانى قرار میگیرد.
به طور دقیق در خصوص این رکــورد باید گفت 
گل رامین رضاییان در دقیقه 100:35 زده شــده 
و گل وت وگهورســت در دقیقه 100:32 به ثمر 

رسیده است.

رکورد ستاره 
ملى پوش سپاهان 
هنوز هم پابرجاست

رسانه انگلیسى ســتاره ایرانى پورتو را ناجى چلسى 
معرفى کرد.

مهدى طارمى ســتاره ملى پوش کشورمان و عضو 
باشگاه پورتو از تابستان گذشــته در رادار تیم هاى 

انگلیسى از جمله آرسنال و چلسى قرار دارد.
ســایت «تیم تاك» انگلیس در گزارشــى درباره 

مشــکالت خــط حمله 
چلسى این طور نوشت: در 
سال هاى اخیر چلسى در 

خط حمله با مشکالت 
زیــادى مواجــه 
شده است. این 
باشــگاه لندنى 

براى جذب لوکاکو 
و تیمو ورنر هزینه هاى 
هنگفــت کــرد ولى در 
نهایت به نتیجه مطلوب 

نرسید.
بعد از آن بازیکنانى از داخل 
تیم ظهور کردند تا چلسى 
امیدوار به درخشــش آنها 

باشــد. تامى آبراهام یکى از این ســتاره ها بود ولى 
درخشــش او زیاد طول نکشید. در شــرایط کنونى 
چلسى در خط حمله اش اوبامیانگ، بروخا و هاورتس 
را دارد. اوبامیانگ را نمى تــوان مهاجمى آینده دار 
براى چلسى دانســت. بروخا هم نتوانسته خودش را 
ثابت کند. هاورتس در اصل هافبک تهاجمى است و

 نمى توان او را به عنوان یــک مهاجم نوك و گلزن 
دانست.

به همین خاطر چلسى در سال 2023 به دنبال جذب 
مهاجمى تمام کننده و خوب اســت. مهدى طارمى 
ســتاره ایرانى پورتو با آمار فوق العــاده اش با اژدها 

مى تواند گره گشاى چلسى باشد.
طارمى ســومین فصل حضــورش در پورتو را 
تجربه مى کند. ملى پــوش ایرانى در این 
مدت 115 بازى براى پورتو انجام 
داده و 62 گل زده 

است.
بــا پورتو تا ســال قرارداد طارمى 

ولى او رویاى بازى در 2024 اعتبــار دارد 
لیگ برتر انگلیس را دارد و چلسى مى تواند این 

آرزوى ستاره ایرانى را برآورده کند.

ستاره ایرانى در نقش ناجى چلسى

04

سرخپوشان پایتخت که در وقفه بازى هاى لیگ برتر با انجام 
بازى هاى تدارکاتى خود را در شرایط بازى نگه داشتند در 
آخرین دیدار دوستانه،  به مصاف سپاهان مى روند. این دیدار 
سه شنبه پیش رو در زمین اصلى ورزشگاه آزادى و پشت 
درهاى بسته برگزار مى شود. پرسپولیس و سپاهان پیش تر 
در دوره محرم نویدکیا یک بازى دوستانه انجام دادند و حاال 

براى دومین بار به مصاف هم مى روند.

الکالسیکو 
سه شنبه در آزادى

ود که او 
ى با رئال 
ى بازى 

 دارد.»
سوم 

را در 

رسیده است.

اك انگلیس در گزارشــى درباره 
ــط حمله 
 نوشت: در 
چلسى در 

شکالت 
ـه 
ن
ى

کو
نه هاى 
د ولى در 
ه مطلوب 

ى از داخل 
د تا چلسى 
شــش آنها 

ثابت کند. هاورتس در اصل هافبک
او را به عنوان یــک مه  نمى توان

دانست.
3به همین خاطر چلسى در سال 23
مهاجمى تمام کننده و خوب اســ
ســتاره ایرانى پورتو با آمار فوق الع
مى تواند گره گشاى چلسى باشد
طارمىســومینفصلحضـ
تجربه مى کند. ملىپــ
5مدت115 بازى
داد
اس

بـقرارداد طارمى
ولى2024 اعتبــار دارد

لیگبرتر انگلیس را دارد و چ
آرزوى ستاره ایرانى را برآورده
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ــا نیکــوکارى بدانجــا  ــان مهلتــى تعییــن شــده، ب هــر کــدام از شــما عاقبــت و پای
ــا آن هدایــت شــوید  ــراى شــما برافراشــتند، ب ــا پرچــم هدایتــى ب برســید. همان
ــد و  ــدا کنی ــه آن دسترســى پی ــز هــدف و نتیجــه اى اســت ب ــراى اســالم نی و ب
بــا انجــام واجبــات، حقــوق الهــى را ادا کنیــد کــه وظایــف شــما را آشــکارا بیــان 
کــرده و مــن گــواه اعمــال شــما بــوده و در روز قیامــت از شــما دفــاع مــى کنــم و 

موال على (ع)بــه ســود شــما گواهــى مــى دهــم. 
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به گزارش واحد روابط عمومى نمایشــگاه بین المللى 
اصفهان، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللى تاسیسات 
و تجهیزات سرمایشــى و گرمایشى در اصفهان برگزار 

مى گردد.
این نمایشگاه از تاریخ 22 تا 25 آذرماه در ساعت بازدید 
10 تا 18 میزبان کارشناســان، متخصصان، صاحبان 

کسب و کار و تولیدکنندگان خواهد بود.
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللى تاسیسات و 
تجهیزات سرمایشى و گرمایشــى در فضاى بالغ بر 8 
هزار متر مربع فضاى مفید نمایشــگاهى با حضور 85 
شرکت تولید کننده و صاحب فن آورى در اصفهان آغاز 

به کار خواهد کرد. 
در این نمایشگاه استان هاى اصفهان، آذربایجان شرقى، 
تهران، خراسان رضوى، فارس، مازندران و خوزستان 
حضور دارند. همچنیــن شــرکت هاى خارجى مانند 
میتسوبیشى الکترونیک، ویزمن، هیتاچى، آتگ و میدیا 
نیز در این رویداد نمایشــگاهى حاضر هستند و آخرین 

محصوالت و تکنولوژى هاى استفاده شده در تجهیزات 
سرمایشى و گرمایشى را در معرض دید مخاطبان قرار 

خواهند داد.
از برندهاى مطرح ایرانى که در این نمایشــگاه حضور 

دارند مى توان به نام واحدهاى تولیدى لورچ، بوتان، تابان 
تهویه، سار اول، فنى و مهندسى آسا انرژى، رهاورد نوین 
سازه، صدرا پلیمر، تهویه دماوند، میراب، آسان دما، ایران 
مشعل، شوفاژ کار و گروه صنعتى سانا عایق اشاره کرد.

طبق برنامه ریزى هاى انجام شده انجمن صادرکنندگان 
تجهیزات سرمایشى و گرمایشى ترکیه (ISIB) در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت و نیز هیات  تجارى کشور 
تاجیکستان متشکل از رییس اتاق بازرگانى و دبیر اول 
سفارت این کشور و رییس اتاق بازرگانى مشترك ایران 
و تاجیکستان و جمعى از تجار تاجیک و هیات تجارى از 
کشور بالروس از این رویداد قابل توجه بازدید به عمل 

خواهند آورد.
بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللى تاسیسات و 
تجهیزات سرمایشى و گرمایشى از تاریخ 22 تا 25 آذرماه 
واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت 
میزبان عموم عالقه مندان، دانشجویان و کارشناسان 

خواهد بود.

تولید کنندگان تجهیزات سرمایشى و گرمایشى 
در اصفهان گرد هم مى آیند

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در نخســتین همایش فعاالن صنعت بیمه 
که به مناسبت بزرگداشــت روز ملى بیمه، با شعار «صنعت بیمه آینده اى 
مطمئن، آرامشــى پایدار» برگزار شــد، مبناى صنعت بیمه را صداقت و 

پشتیبانى بیان کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهــان، رئیس پارلمان بخش 
خصوصى اصفهــان در این همایش بــا تاکید بر اینکه توســعه، محقق
 نمى شود مگر اینکه تمامى چرخ هاى توسعه بایکدیگر به گردش درآیند 
افزود: با یک چرخ چرخه نمى چرخد و بیمه آرامش خاطر و آینده مطمئن 
براى آحاد جامعه ایجاد خواهد کرد و از آنجا که صنعتگران، کارآفرینان و 
صاحبان کسب و کار نیازمند دور کردن ریسک از کسب و کار خود مى باشند، 

صنعت بیمه براى اطمینان بخشى به فعالیت ها بسیار حایز اهمیت است.
مسعود گلشیرازى بر ضرورت پوشش ریسک نوســانات نرخ ارز تاکید و 
تصریح کرد: باید ساز و کارهاى این حوزه مشخص شود و نگاه عمیق تر به 

صنعت بیمه در استفاده حداکثرى از فرصت ها بسیار مهم است.
وى همچنین بر نقش بیمه در تعیین راهبرد تعامــل فعاالن اقتصادى با 
همتایان خود در کشورهاى مختلف تاکید کرد و گفت: با توجه به بحران 
سیاسى روســیه در تعامل با اروپا باید از بازار این کشور براى ارتقاء سطح 
تولید ناخالص داخلى و سرانه درآمد مردم استفاده کرد که در این میان اتاق 
بازرگانى اصفهان از طریق امضاء توافقنامه ایجاد دفاتر تجارى مشترك در 
اتاق هاى بازرگانى سن پترزبورگ و مسکو و متقابال دراصفهان به منظور 

تســهیل برقرارى تعامالت فعاالن اقتصادى دو کشــور، به ایفاى نقش 
پرداخته و الزم است صنعت بیمه نیز در این حوزه به ایفاى نقش بپردازد.

رئیس پارلمان بخش خصوصى اصفهان در ادامه صداقت را ضامن تحقق 
آینده مطمئن دانســت و افزود: در بازار رقابتى امروز جذب مشــترى به 
هر نرخى موجب ایجاد خســارت بین نســلى و عدم تداوم فعالیت خواهد 
شــد. مبناى صنعت بیمه صداقت و پشتیبانى اســت و نباید رقابت میان 
بیمه ها وجهه بیمــه را در بین فعــاالن اقتصادى خدشــه دار کند. وى 
ابراز امیدوارى کرد با دقت نظر شــرکت هاى بیمه شــاهد تقویت تعامل 
فعاالن اقتصادى با ایــن صنعت به عنوان یکــى از مهم ترین چرخ هاى

 توسعه اى باشیم.  

مبناى صنعت بیمه صداقت و پشتیبانى است

بازدید مدیر مخابرات اصفهان
 از اداره مخابرات آران و بیدگل

میز خدمت آبفاى لنجان در محله قلعه قاسم برپا شد

مدیر مخابــرات منطقه اصفهان بــه اتفاق معاون 
تجارى و مدیر دفتر خود، از اداره مخابرات شهرستان 

آران و بیدگل بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اســماعیل قربانــى در ایــن بازدید بــا حضور در
 قسمت هاى مختلف ادارى و فنى این اداره از نزدیک 
در جریان روند امور اجرایى قرار گرفت و در فضایى 

صمیمانه با کارکنان این اداره به گفتگو نشست.
در این دیدار رضا بذرافشــانى رئیس اداره مخابرات 
شهرســتان آران و بیدگل ضمن تشــریح آخرین 
وضعیت مخابراتى این حوزه، گزارشــى از چشــم 
اندازهاى آتى شهرســتان در عرصه ارتباطى ارائه 

نمود.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان همچنین با حضور در 
فرماندارى شهرستان آران و بیدگل با فرماندار این 
شهرستان و شهردارهاى آران و بیدگل، نوش آباد و 

سفید شهر دیدار و گفتگو کرد.
قربانى در این دیدار که ضمن ارائه گزارشى از آخرین 
وضعیت ارتباطى شهرســتان و طرح ها و چشــم 
اندازهاى آتى مخابراتى به استماع بیان مشکالت و 
دغدغه هاى مسئولین در باب توسعه شبکه مخابراتى 

نشست و در پایان نیز تفاهم نامه پایش تصویرى بر 
بســتر فیبر نورى بین مخابرات و شــهردارى هاى 

مذکور امضا گردید.
همچنین محمد هیبتیان معاون شــبکه مخابرات 
منطقه اصفهان به همراه یکى از اعضاى شــوراى 
روســتاى یزدل از روســتاهاى یزدل و محمدآباد و 
على آباد بازدید کرد و با توجه به موارد مطرح شده در 
جلسه فرماندارى مقرر شد با کمک دهیارى و شوراها 
طرحهاى توسعه مقطعى کابل در این روستاها اجرا 

گردد.

در ســفرهاى شهرســتانى فرمانــدار و مدیــران 
دستگاه هاى اجرایى شهرستان لنجان براى بررسى 
و حل مشکالت شهرها و روستاهاى شهرستان، میز 

خدمت آبفاى لنجان در محله قلعه قاسم برپا شد.
به گزارش روابط عمومــى آبفاى لنجان، حمیدرضا 
محمدى فرماندار شهرستان لنجان به همراه على 
ناظمى مدیرآبفاى لنجان وتعدادى از مدیران ادارات 
اجرایى شهرستان ضمن بازدید از محله قلعه قاسم، 

به بررسى مشکالت و نیازهاى این محله پرداختند.
ناظمى گفت: احداث حوضچه کنترل فشار بر روى 
خط انتقال آبرسانى دو محله مهر آباد و قلعه قاسم، 
اصالح شبکه، همچنین اصالح انشعابات فرسوده 
و داراى شکســتگى محله، طبــق اولویت بندى و 
متناسب با اعتبارات انجام مى شود و اجرایى شدن 
طرح فاضالب محله قلعه قاسم منوط به همکارى 

در آزاد سازى اراضى طرح و درحال پیگیرى است.

تندیس کنفرانس بین المللى بررسى صنعت فوالد و مواد اولیه به خاطر تالش هاى 
قابل توجه فوالد مبارکه براى تأمین پایدار مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین ایفاى 
نقش مؤثر در ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد به نماینده مدیرعامل فوالد مبارکه 

علیرضا رضایى مدیر ارزیابى و اکتشاف معادن این شرکت اهدا شد.
کنفرانس بین المللى «بررســى صنعت فوالد و مواد اولیه» با حضور نمایندگانى از 
کشورهاى چین و هند و مدیران، متخصصان و کارشناسان صنعت فوالد کشور در 
روزهاى 15 و 16 آذرماه ســال جارى با موضوع بررسى چشم انداز صنعت فوالد در 
ایران و جهان و نحوه تأمین مواد اولیــه موردنیاز این صنعت در مرکز همایش هاى 

بین المللى کیش برگزار شد.
علیرضا رضایى مدیر ارزیابى و اکتشاف معادن شرکت فوالد مبارکه که به نمایندگى 
از مدیرعامل فوالد مبارکه در این کنفرانس حضور داشت، پس از دریافت این تندیس 
گفت: در این گردهمایى دو محور اساســى توازن زنجیره تولید فوالد و تولید فوالد 

سبز بررسى شــد و ازآنجایى که فوالد مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد و به تبع 
آن بزرگ ترین مصرف کننده مواد اولیه در صنعت فوالد کشــور اســت و باتوجه به 
این که براى تداوم تولید خود ناچار به حضورى مؤثر و قوى در فعالیت هاى معدنى 
و اکتشــافى روى آورده و دراین خصوص تمهیدات الزم را ایجاد نموده است، این 

تندیس را دریافت کرد.
وى با اشــاره به اهمیت برگزارى چنین همایش هایى گفت: در چنین فرصت هایى 
متخصصان و فعاالن صنعت فوالد و معدنى کشــور گرد هم جمع مى شــوند و با 
هم افزایى هدفمند و به اشتراك گذاشــتن دانش، اطالعات و تجارب ارزشمند خود 
راهکارهاى حل بحران و تسریع حل مشکالت زنجیره تولید فوالد را ارائه مى نمایند.

به گفته رضایى ازآنجایى که فوالد مبارکه بزرگ ترین مصرف کننده مواد اولیه سنگ 
آهنى کشور اســت، تالش هاى زیادى براى تأمین پایدار مواد اولیه موردنیاز خود و 

همچنین نقش مؤثرى در ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد داشته و دارد. 

در سفرهاى شهرستانى فرماندار و مدیران دستگاه هاى اجرایى شهرستان لنجان 
براى بررسى و حل مشکالت شهرها و روستاهاى شهرســتان، میز خدمت آبفاى 

لنجان در محله قلعه قاسم برپا شد.
به گزارش روابط عمومــى آبفاى لنجان، حمیدرضا محمدى فرماندار شهرســتان 
لنجان به همراه على ناظمى مدیرآبفــاى لنجان وتعدادى از مدیران ادارات اجرایى 
شهرستان ضمن بازدید از محله ى قلعه قاسم، به بررسى مشکالت و نیازهاى این 

محله پرداختند.
ناظمى گفت: احداث حوضچه کنترل فشــار بر روى خط انتقال آبرسانى دو محله 
مهر آباد و قلعه قاسم، اصالح شــبکه، همچنین اصالح انشعابات فرسوده و داراى 
شکستگى محله، طبق اولویت بندى و متناسب با اعتبارات انجام مى شود و اجرایى 
شدن طرح فاضالب محله قلعه قاسم منوط به همکارى در آزاد سازى اراضى طرح 

و درحال پیگیرى است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از جلب مشارکت و اجراى بهینه سازى بیش 
از 6 هزار واحد موتورخانه در طرح بهینه سازى موتورخانه ها در سطح استان اصفهان 

خبر داد.
ابوالقاسم عسکرى در نشستى که با مدیرکل سازمان تامین اجتماعى استان اصفهان 
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکارى با موضوع فرهنگ ســازى مصرف ایمن و 
بهینه گازطبیعى داشت، از صرفه جویى 30 درصدى مصرف گاز با اجراى طرح بهینه 

سازى موتور خانه هاى سطح استان خبر داد.
عسکرى گفت: شرکت گاز استان اصفهان همســو با سیاست هاى کالن شرکت 
ملى گاز ایران در راستاى بهینه سازى مصرف گاز طبیعى و در نتیجه کاهش آلودگى 
هوا و هزینه مشترکین، همچنین ایجاد اشتغال در کشور، از سال 1400 طرح بهینه 
سازى موتورخانه هاى واحد مسکونى، تجارى و ادارى را به صورت رایگان در دستور 

کار قرار داد.
او اظهار داشت: بهینه سازى مصرف گاز را مى توان یکى از پاسخ هاى مناسب براى 

حداقل رساندن هدر رفت انرژى که نتیجه آن کاهش مصرف گاز است، بیان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، اضافه کرد: این شرکت یکى از شرکت هاى 

پیشرو درراستاى افزایش کارایى سیستم هاى گرمایشى موتورخانه ها مى باشد.
او، گفت: بر اساس برآورد انجام یافته، مصرف گاز مشــترکین مشارکت کننده در 
این طرح، که فعالیت بهینه سازى موتورخانه هاى آن ها تکمیل شده است، به طور 
میانگین 30 درصد مصرف گاز آن ها نســبت به دوره هاى مشابه سال قبل کاهش 

پیدا کرده است.
عسکرى، افزود: بر اســاس روش اجرایى تدوین شده در این طرح، همه مشترکین 
 www.nigc.ir مسکونى، تجارى، ادارى و آموزشى مى توانند با مراجعه به سایت
در این طرح شرکت کرده و از مزایاى رایگان طرح تا سقف مبلغ بهینه سازى پیش 

بینى شده برخوردار شوند.
گفتنى است، در این نشست هم اندیشى تفاهم نامه اى بین دو مجموعه شرکت گاز 

استان و تامین اجتماعى استان منعقد گردید. 

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان، 
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مرتضى حاجى کاظمى مدیرکل تأمین اجتماعى 
استان اصفهان و ابراهیم طبالى فرمانده پایگاه مقاومت بسیج غدیر اداره کل تأمین 
اجتماعى اســتان اصفهان به اتفاق جمعى از همکاران بسیجى در جمع بسیجیان 

پایگاه مقاومت بسیج شــهید مطهرى و پایگاه مقاومت بسیج کوثر منطقه گورت 
در گلزار شــهداى امامزاده میر عماد با گرامیداشــت یاد و خاطره شهداى گرانقدر 
این منطقه از تعدادى از جوانان بسیجى پایگاه شــهید مطهرى با اهدا لوح یاد بود 

تقدیر کردند.

اختصاص تندیس کنفرانس بین المللى پلنکس به فوالد مبارکه 

میز خدمت آبفاى لنجان در محله قلعه قاسم برپا شد

بهینه سازى 6000 واحد موتورخانه در اصفهان

تقدیر از بسیجیان


