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۳

گرانی های سلیقه ای 
در فروشگاه ها 

سازه هایی که به زیبایی 
شهر کمک می کند

۳

کوپن به جای یارانه! 

مراقب باشید 

گول آنالین ها را نخورید

۳

       

فواید نارگیل برای 
کاهش وزن و 
درمان کم خونی

وزیر نیرو سریعًا به اصفهان سفر کند
۳

خرچنگی که به 
جان اصفهان
افتاده است 

رئیس اداره پیشگیرى سرطان وزارت بهداشت ایران 
در تازه ترین آمارهایى که ارائه داده است، از 135 هزار 
مورد جدید ابتال به ســرطان در کشــور خبر داده که 
باالتر از میانگین جهانى محسوب مى شود. بر اساس 
آمارهاى وزارت بهداشت، سرطان دومین علت مرگ 
ایرانى هاست که در حال حاضر شامل کالنشهرهایى 
مى شود که از لحاظ آلودگى هوا و مشکالت محیطى 
در وضعیت بدترى قرار دارنــد. خرچنگى که اکنون 
به جان اصفهانى هــا هم افتــاده و اصفهان یکى از 
کالنشــهرهایى اســت که در این رابطه رتبه باالیى 

داشته و ابتال به ...

کاهش کاهش 7070 درصدى تماشاگرسینما در اصفهان درصدى تماشاگرسینما در اصفهان
مدیر پردیس سینمایى اصفهان: به دلیل نبود استقبال مخاطبان، هیچ فیلمى نمى تواند تماشاگر را به سالن سینما بکشاند

۳

عضو شوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز در راستاى حل مشکل آب اصفهان خواستار شد

ستاره ایران در رادارستاره ایران در رادار
تیم های نامدارتیم های نامدار

عملکرد درخشان ملى پوش ایرانى پورتو در طول دو سال و 
نیم حضورش به عنوان شاگرد سرجیو کونسیسائو باعث 
شــده تا در رادار تیم هاى نامدارى قرار بگیرد. اگرچه 
مهدى طارمى به عنوان امید اول گلزنى تیم ملى ایران 

در رقابت هاى جام جهانى قطر نامش...
۸

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه 

شیوع باالی سرطان در استانشیوع باالی سرطان در استان

میزبانی اصفهان از

نشست شهرداران و رؤسای 

شوراهای کالنشهرها 

و مراکز استان ها

۵

انتقال غیرمنتظره مهاجم انتقال غیرمنتظره مهاجم 
محبوب سرخ ها؟

میــوه نارگیــل داراى خــواص و فوایــد 
شگفت انگیزى اســت و مصرف آن براى 
درمان بســیارى از بیمارى هــاى مزمن، 
کم خونى، مشکالت پوســت و مو و تقویت 

سیستم ایمنى بدن مفید است...

وضعیت قرمز در بازار گوشت قرمز 
قیمت قیمت ۳۳ برابری از دامداری تا قصابی  برابری از دامداری تا قصابی 

۲

۷

مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه 

استان اصفهان خبر داد؛استان اصفهان خبر داد؛

۱۰۰۰۱۰۰۰ زندانی  زندانی 
جرایم غیرعمد در بندجرایم غیرعمد در بند

۳

محبوب ترین ماشین ایران ۲ میلیون گران شد صدور کیفرخواست برای ۵۱۲ متهم به اغتشاشجهان نما مرگ توییتر نزدیک استاستان عالئم تیروئید کم کار در کودکان و نوجوانانتکنولوژی سالمت

۲

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد اقالم اســقاطى مازاد خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با
 بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 1001094734000005 به صورت 

الکترونیکى واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/09/03

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/17
تاریخ بازدید: 1401/09/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 27//1401/07
زمان بازگشایى :1401/09/28

زمان اعالم به برنده :1401/09/29
ضمنا رعایت موارد زیر الزامى است:

1.برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده  

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

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

نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه : 021-41934

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

 آگهی مزایده شماره ۱۸۳۴۳(نوبت دوم)

 م.الف:۱۴۱۶۸۲۸

چاپ  اول

سعید ابریشمی راد-شهرداری شاهین شهر

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی  
شماره ۴۰۱۰/۶۰۰۳ و ۴۰۱۰/۶۰۰۴ 

(شماره  ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۴۸و۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۴۹ در سامانه ستاد)

 م.الف:۱۴۱۱۹۸۸

نوبت دوم

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوع شماره 

طراحى ،تامین تجهیزات و انجام عملیات نصب و تست و راه اندازى مربوط به 4010/6003
توسعه پست هاى فوق توزیع شرکت برق منطقه اى اصفهان

دارا بودن گواهى رتبه 5 پیمانکارى نیرو از سازمان 
برنامه و بودجه 

احداث پست 400/230 و 400/63 کیلوولت GIS اصفهان 1 به صورت 4010/6004
تأمین مالى پیمانکار

دارا بودن گواهینامه طرح و ساختار (EPC) یا  رتبه 1 
نیرو از سازمان برنامه و بودجه

نحوه دریافت استعالم  ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى فراخوان ارزیابى کیفى از دریافت 
و تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس 
«سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت 
گواهى امضاء الکترونیکى(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات ادارى روزهاى کارى با شماره 031-36270820)
مهلت دریافت اســناد: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1401/08/28 تا ساعت 16:00 روز 

پنجشنبه مورخ 1401/09/10
مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابى کیفى: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد 
مناقصه بایستى حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/09/28 در «سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت(ستاد) بارگذارى گردد.
شرایط فراخوان ارزیابى: 

1- پس از بررسى اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاى 
واجد شرایط براى دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراى 
پروژه هاى مشابه استفاده نماید. 

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابى کیفى، موجود مى باشد.
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

اصفهان- چهارباغ باال- صندوق پســتى   948-81465   کــد پســتى 8173751387  دور نویس 6244022- 
تلفن6244002-9

Email: info@erec.co.ir    website: erec.co.ir

رببوببب خرخخخخربب رخروو بوب

۷

لول ول و
ثث

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
بــا اســکن کادر QR code از روزنامه و یا بــا کلیک بــر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

گردش گوزن قطبی زیر نور شفق قطبی

استخراج مروارید طبیعی از دل صدف

آخرین شانس رونالدو و مسی

قدرتمندترین آبشار اروپا

۳

مدیر پرمدیر پر اص و فوایــد 
آن براى  ف
ـاى مزمن،
و تقویت  مو

۲

https://nesfejahan.net/fa/news/261173/
https://nesfejahan.net/fa/news/261171/
https://nesfejahan.net/fa/news/261170/
https://nesfejahan.net/fa/news/261169/
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آلودگى هوا 
سومین علت مرگ ومیر 

محبوب ترین ماشین ایران 
2 میلیون گران شد

خبرخوان
 خواننده مشهور 
زیر تیغ جراحى

  ایران آرت |اکبــر گلپایگانــى، خواننده 
شناخته شده و باسابقه ایرانى در روزهاى گذشته 
در بیمارســتان جم تهران بسترى بوده و عمل 
قلب باز انجام داده است. صفحه رسمى گلپا در 
اینستاگرام، ویدیویى از این آوازخوان در بستر 
بیمارى منتشر کرده و ضمن تشکر از پزشکان 
او، خبــر داده که ایــن هنرمند از بیمارســتان 

ترخیص شده است.

هشدار سازمان سینمایى
بهمن حبشى، مدیرکل دفتر تولید    ایلنا|
سازمان سینمایى در واکنش به خبر فیلمبردارى 
برخى آثار ســینمایى در دو شکل بى حجاب و 
با حجاب گفت: چنین خبــرى صحت ندارد و 
هیچیک از فیلم هاى ســینمایى در حال تولید 
دست به چنین اقدام قانون شکنانه اى نزده اند. 
وى افزود: بدیهى است در صورت صحت چنین 
خبرى، فیلم موردنظر در هر مرحله اى از ساخت 
و تولید، متوقف و تبعات جبران ناپذیرى را براى 
سازندگان اثر در پى خواهد داشت. حبشى ادامه 
داد: توصیه ما به عنوان ســازمان سینمایى به 
سرمایه گذاران، تهیه کنندگان و کارگردانان این 
است که مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند 
چرا که تبعات هرگونه تخطى از قوانین رسمى 

کشور متوجه عوامل اصلى خواهد بود.

فقط 75 فیلم
 ثبت نام کردند 

  فیلم نیوز | با ثبت نــام 75 فیلم براى 
شرکت در چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر، 
میزان تقاضاى حضور در جشنواره به کمترین 
میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. این 
در حالى است که اســامى فیلم هاى متقاضى 
اعالم نشده است. سال گذشــته بعد از ثبت نام 
94 فیلم ســینمایى براى حضور در جشــنواره 
فیلم چهلم، 74 اثر در اختیار هیئت انتخاب قرار 
گرفت. درواقع میزان ثبت نام کنندگان امسال 
با آثارى که در جشــنواره چهلــم براى داورى 
در اختیــار هیئت انتخاب قــرار گرفت برابرى 
مى کنند. نکته قابل توجه اینجاســت که سال 
گذشته با 94 متقاضى ثبت نام، میزان استقبال 
از جشنواره به نسبت سال هاى قبل به کمترین 

میزان رسیده بود.

چه کتاب هایى سال آینده 
تغییر مى کنند؟

حجت االسالم على لطیفى،  رئیس    مهر|
سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى با بیان 
اینکه مسئله اسناد النه جاسوسى از موضوعاتى 
اســت که به میزان کافى در کتب درسى به آن 
پرداخته نشده است گفت: کار گروه ویژه اى را 
تشــکیل دادیم که کلیه اســناد را مجدداً مرور 
کنند و آن بخش از اســناد را که متناســب با 
فضا و روحیه دوره کودکى و نوجوانى اســت به 
مطالب درسى اضافه کنند. وى افزود: تاکنون 
در مورد النه جاسوســى 14 مطلــب در کتب 
درسى به نگارش در آمده است. این مطالب در 
مقطع متوســطه دوم عمدتًا در کتاب مطالعات 
اجتماعى یا تاریخ است اما در کتاب هاى رشته 
فنى و حرفه اى در کتب غیر از تاریخ و مطالعات 

اجتماعى هم این مباحث را داریم.

رقابت کمدى و انیمیشن 
  فیلم نیوز | دو فیلــم «بخارســت» 
و «لوپتــو» در یک هفته اخیر بــا وجود تفاوت 
در میزان مخاطب، فروشــى یکسان را تجربه 
کرده اند. طــى هفت روز، فیلم «بخارســت» 
به کارگردانى مســعود اطیابى، یــک میلیارد و 
450 میلیون تومان فروخته و فیلم «لوپتو» به 
کارگردانى عباس عسکرى، یک میلیارد و 470 

میلیون تومان فروش داشته است.

مسئوالن نباید گرفتار 
ناشنوایى شوند

وزیر اســبق امــور خارجه    اعتمادآنالین |
کشورمان گفته اســت: ما هم معتقدیم که ریل اداره 
کشور غلط است و باید اصالح شود و به همین دلیل در 
قالب شوراى وحدت براى پیروزى آقاى رئیسى تالش 
کردیم. منوچهر متکى از مسئوالن خواست تا مطالبات 
مردم را بشنوند، اگر چه برخى از آنها قابل تحقق نباشد 
اما شنیدن آنها مهم است و مى تواند براى مسئوالن 
نقشه راه ایجاد کند. نباید بگذاریم که مسئوالن گرفتار 

ناشنوایى شوند.

نامه شکست 
  انتخاب| ســردار غالمرضا ســلیمانى، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین گفت: آمریکایى ها نامه اى 
در 30 شهریورماه از منطقه غرب آســیا به پنتاگون 
نوشتند که ما در این توطئه شکست خورده ایم و مردم 
ایران با مــا همراهى نکرده اند، در میان دشــمن هم 
اختالف نظر است و برخى از آنها گفته اند که تکلیف 

این همه پولى که خرج شده چه مى شود؟

سرنوشت سرمایه ها 
در ونزوئال

  آفتاب نیوز | سرنوشــت چند میلیارد دالر از 
سرمایه گذارى هاى ایران در ونزوئال در هاله اى از ابهام 
قرار دارد، بسیارى از این پروژه ها نیمه تمام رها شده اند 
و یا پولى بابت آنها پرداخت نشده است. بانک ایران و 
ونزوئال در سال 1400 بیش از 1200 میلیارد تومان وام 
را تنها از طریق دریافت چک و سفته پرداخت کرده است. 
در حالى که مردم عادى براى دریافت حداقل وام باید 
سنگین ترین وثائق را تأمین کنند، این بانک چگونه به 
خود اجازه داده که چنین مبلغى را آن هم از بیت المال 

دولت، چنین آسان پرداخت کند؟ 

مردودى ها از نظر «کیهان»
آن نماینده اى که به صدا و    روزنامه کیهان |
سیما آمد و بدون تحقیق سخن از کشته شدن آن خانم 
در مقابل دیدگان میلیون ها بیننده گفت، در آزمون الهى 
مردود شده است. آنها که سکوت کردند و یا مواضع دو 
پهلو گرفتند، در آزمون مردود شدند... ورزشکاران قلیلى 
که ســر در برف کردند... رفوزه در این آزمایش شدند. 
هنرمندانى که به هر دلیلى در روزهــاى ابتدایى این 
حوادث راه کج را انتخاب کردند... آنها نیز مردود در این 
آزمون بودند. عده  اندکى از دانشجویان که بر امواج این 
فتنه سوار شدند... نمره صفر گرفتند. آن حزب و گروهى 
که برموج وحشیگرى اراذل و اوباش... سوار شد، مردود 

این امتحان بود.

نباید بازى بخوریم
  تسنیم |ســیداحمد عبودتیــان، دســتیار 
رئیس جمهور در امر مردمى سازى دولت گفت: امروز 
ما حزب اللهى ها باید مراقب باشیم که بازى نخوریم؛ 
چون خیلى از انقالبى ها و متدینان مــا در این جنگ 
ترکیبى از نظر ذهنى جا زدیــم؛ چون بزرگ تر هاى ما 
دهه 60 را براى ما خــوب روایت نکردند. یعنى ما بچه 
بودیم و بزرگ تر ها هم براى مــا این اتفاقات دهه 60 

را کمتر گفتند.

دلقک
  روزنامه «کیهان»|  در هفته هاى گذشــته 
یکى از خوانندگان لس آنجلســى- که به اعتیاد شدید 
به موادمخدر نیز مشهور است- از یکى از سلبریتى هاى 
وطن فــروش که به کانــادا گریخته اســت با عنوان 
«زلنســکى ایران» نام برده بود. این در حالى اســت 
که اوکراین امروز به یک کشــور جنــگ زده و درجه 
چندم تبدیل شده است. چرا که ســال ها قبل عرصه 
سیاست ورزى را به یک سلبریتى دلقک به نام زلنسکى 
واگذار کرد. دشمن به خیال خام خود تصور مى کرد که 
با «میدان دار کردن دلقک هــا» مى تواند به جمهورى 

اسالمى ایران و ملت بزرگ ایران آسیب برساند.  

آذر که مى آید، آسمان رنگ عوض مى کند، تیره مى شود. 
ذرات معلق هوا به ریه ها ســرازیر مى شوند. کودکان و 
سالخوردگان به ســرفه مى افتند. مدرسه ها تعطیل و 
بیماران تنفسى راهى مراکز درمانى مى شوند که نتیجه 
چرخه تکرارى قوانین بر زمین مانده، نبود «خودرو هاى 
با سوخت غیرفسیلى و استفاده از فناورى هاى نوین» 
است.آلودگى هوا از آن دست مشکالتى است که حق 
حیات انسان را به خطر مى اندازد. معضلى که در ایران و 
به خصوص کالنشهر ها دیگر هیچ مدیرى را زیر سئوال 
نمى برد. خودرو هاى غیراستاندارد، موتورسیکلت هاى 
از رده خارج، کارخانه هاى آالینده، بنزین و سوخت هاى 

فسیلى دست به دست اینورژن یا وارونگى هوا در فصل 
پاییز داده اســت تا آلودگى هوا در ایران سومین علت 
مرگ و میر باشد.مســئوالن وزارت بهداشت هر سال 
آمار 20 هزار مرگ منتســب به آلودگى هــوا را تکرار 
مى کنند.  وزارت بهداشــت هر سال اعالم مى کند: 54 
درصد مرگ هاى زودرس به دلیل بیمارى «ایسکمیک 
قلبى» و سکته مغزى است که آلودگى هوا نقش مهمى 
در آن دارد. 7  درصــد از مرگ و میر زودرس ناشــى از 
سرطان ریه و 19 درصد مرگ و میر هاى زودرس ناشى 
از بیمارى مزمن انسداد ریوى مربوط به آلودگى هوا در 

فضاى آزاد است.

قیمت هاى ثبت شده در سایت هاى آگهى خودرو پس 
از گذشــت هفته ها از سقف شــکنى دالر، حکایت گر 
بالتکلیفى و سردرگمى بازار است. گرچه ثبات نسبى به 
بازار دالر بازگشته است. اما خودرو همچنان با نوسان 
قیمتى همراه است. بررسى ها نشان مى دهد بازار درگیر 
یک بالتکیلفى اســت. چراکه قیمت ها پس از چند روز 
ثبات، اکنون مجدداً با افزایش قابل توجهى همراه شده 
است.برخالف ماه هاى گذشــته که قیمت پراید ثابت 
مانده بود، اما باالخره سقف شــکنى تاریخى دالر این 
ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه 
کرد. پراید پس از چند روز مقاومــت مجدداً با افزایش 

قیمت همراه شد.
پراید 111 روز چهارشنبه دو میلیون تومان گران شد و 
اکنون در قیمت 212 میلیون تومان به فروش مى رسد. 
اما پراید 131 نیز دو میلیون تومان گران شد و اکنون به 

نرخ 193 میلیون تومان عرضه مى شود.
پژو 207 اتومات که روزها با افزایش قیمت همراه شده 
بود، اما با کاهش پنج میلیون تومانى خود نسبت به روز 

گذشته، به قیمت 645 میلیون تومان رسید.
خودروى  دنا معمولى هم که روزها بود که با ثبات قیمت 
همراه شــده بود، با پنج میلیون افزایش، با قیمت 435 

میلیون تومان در بازار عرضه شد. 

خورشید کیایى
قاچاق دام و ســودجویى دالالن دو عاملى اســت که 
باعث شده گوشت از مبدأ تا مقصد افزایش سه برابرى 
قیمت ها را به خود ببیند. در حال حاضر قیمت یک کیلو 
گوشت دام زنده براى دامدار بین 70 تا 80 هزار تومان 
برآورد مى شــود اما این قیمت تا رسیدن به پیشخوان 
قصابى ها 240 تا 250 هزار تومان برچسب مى خورد؛ 
افزایش قیمتى که به گفته رئیس کمیته دام کمیسیون 
کشاورزى مجلس شوراى اسالمى دلیل آن این است 

که دالالن افسار بازار گوشت را به دست گرفته اند.
التهابات کاذب بازار گوشت هم نتیجه همین موضوع 
اســت؛ دالالن اتفاقاتى را رقم زده اند که باعث شده 

گوشت از سفره طبقات پایین جامعه کوچ کند.
احد آزادى خواه با اظهار تأسف از قاچاق افسارگسیخته 
دام چندى پیش از ورود جدى ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به این مسئله خبر داده و گفته بود با وجود این، این 
ستاد هنوز موفق نشده که مبارزه جدى و 100 در صدى 
با قاچاق دام داشته باشد. او  همچنین از پیشنهاد کرسى 
نشــینان مجلس به دولت مبنى بر آزاد شدن صادرات 
دام که یکى از راه حل هاى منع قاچاق گوشــت است 

خبر داده بود. 
به گفته رئیس کمیته دام کمیسیون کشاورزى مجلس 
شوراى اسالمى با توجه به اینکه گوشت قرمز ایران در 
کشورهاى عربى خواهان بسیار زیادى دارد، اگر صادرات 
دام آزاد شود به همان اندازه که ما بتوانیم صادرات دام 
داشته باشیم، حتمًا قاچاق دام به حداقل خواهد رسید و 

این کار به تعادل در بازار کمک خواهد کرد.
در کنار دالیلى که این کرســى نشــین مجلس براى 
گرانى گوشــت مطرح مى کند، یک کارشناس صنعت 
دامپرورى، ناتوانى دامداران در خرید نهاده را منجر به 
پیش فروش دام به سلف خران مى داند و مى گوید: این 
موضوع عامل دیگرى براى گرانى مواد پروتئینى است.

به گفته سعید سلطانى، اگر برنامه ریزى درستى براى 
تولید باشد و دولت از تولیدکنندگان و تشکل هاى آنها 
حمایت کند آنــان ناچار به فروش محصــول خود به 
واســطه ها و دالالن نخواهند بود و دالالن نمى توانند 
کنترل بازار را بر عهده بگیرنــد و از این طریق به تولید 

کننده و مصرف کننده اجحاف نمى شود.
این تولید کننده با اشــاره به وابستگى کشور به واردات 
نهاده هاى دامى، بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراك 
دام نیز از جمله کارهایى مى داند که باید معاونت امور 
دام وزارت جهاد کشاورزى، آن را به طور جدى در دستور 

کار قرار مى داد.
وى در توضیح این طرح پیشنهادى گفته؛ براساس این 
طرح بین اتحادیه سراسرى دامداران کشور، دامدارانى 
که پروانه فعالیت و آمادگى داشــتند و یک دســتگاه 
دولتى مثل شرکت پشتیبانى امور دام یا وزارت صمت، 
قراردادى منعقد مى شد که در درجه اول نقدینگى مورد 
نیاز دامداران با ارائه تسهیالت به آنان تأمین مى شد و در 
ازاى این کار، دامداران نیز متعهد مى شدند که گوشت 
تولیدى خود را با قیمت مشــخص تحویل دهند و  این 
تحویل گوشت زمانى که دام به وزن واقعى مى رسید، 
انجام مى شد تا عرضه در وزن کم صورت نگیرد و دامدار 

متضرر نشود یا اینکه وزن دام به اندازه اى باال برود که 
کیفیت آن کاهش یابد.

بدقولى دولت تا بدرفتارى دالالن
احســان یکى از تأمین کنندگان مواد پروتئینى از جمله 
دیگر افرادى است که پیامدهاى بدقولى دولت را گرانى 
گوشــت مى داند و مى گوید دولــت به عنوان صاحب 
ســرمایه به تعهدات خود نمى تواند عمل کند: «دولت 
قرار بود در قالــب خرید تضمینى دام مــازاد دامداران 
را خریدارى و ما بــه ازاى آن را نهاده هاى دامى براى 
پرواربندى دام بدهد و از ســوى دیگر نهادهاى دامى 
موردنیــاز پرواربندى را تأمین و پــول آن را به صورت 
دامدار کارت بعد از فروش دام پروار شــده تقریبًا حدود 
چهار ماه دریافت و یا به ازاى آن دام از دامداران تحویل 
بگیرد اما طرح در همیــن گام اول هم با بدقولى دولتى 
روبه رو شد تا دامداران به ادامه آن بى اعتماد باشند. در 

حال حاضر دولت صرفًا تولیــد دام و نهاده ها را در نظر 
مى گیرد درحالى که دامداران معیشت هم دارند و باید از 
مکانى ارتزاق کنند لذا طرح تهاتر دام با خوراك دردى 

از آن ها دوا نمى کند.»
توزیع ناعادالنه و نامناســب محصــوالت در صنعت 
دامپرورى باعث شــده اکنون اتفاق ناخوشــایندى در 
قیمت گوشت رقم بخورد و شاهد اختالف قیمت گوشت 
از دامدارى تا خرده فروشــى باشــیم؛ قیمت هاى غیر 
منطقى که به گفته دانیال طبسى، دکتراى تغذیه دام و 
طیور از دانشگاه تهران به دلیل آشفتگى است که در این 
صنعت وجود دارد. به گفته او صنعت دام پرورى در ایران 
بدون تعارف با آشفتگى بسیارى همراه است که حتى 
ابزارهاى دولتى مانند سامانه بازار گاه نیز نتوانسته به آن 
سامانى بدهد و لذا نباید از دولت سیزدهم در این راستا 
انتظار معجزه و یا رفع مشکالت را در زمان کوتاه داشته

 باشیم.

قیمت 3 برابرى از دامدارى تا قصابى 

وضعیت قرمز در بازار گوشت قرمز 

الدن ایرانمنش
این روزها خریدهاى آنالین به یک جذابیت تبدیل شده است؛ جذابیتى که 
در پس فشردن یک کلید و وارد شدن به دنیاى آنسوى پیکسل ها مى تواند 
انواع و اقسام اجناسى را پیش روى شما بگذارد که شاید با خرید حضورى 

نتوانید همه آنها را رصد کنید.
آنالین ها براى همین موضوع به گفته خیلى ها بهترند و از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد را مى توانى در این فروشگاه ها پیدا کنى. پلتفرم هاى پر مخاطبى 
که البته گاهى باعث نارضایتى هم مى شوند. به این خاطر که در پس این 
فروش هاى اینترنتى گاهى کالهبرداران نیز مخفى شــده اند و در کمین 
نشسته اند تا جیب هایتان را به شــکل مجازى بزنند. بنابراین نمى توانید 

همیشه هم روى یک خرید آسان، ایمن و بدون دردسر حساب کنید.
اکنون به همان ســادگى مــى توانید از یــک فروشــگاه آنالین خرید 
کنید به همان آســانى هم از شما ممکن اســت کالهبردارى بشود. این

 کالهبردارى ها حاال اینقدر زیاد شده که معاونت اجتماعى و پیشگیرى از 
وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکى خطاب به شهروندان هشدار داده است 
که براى پیشگیرى از کالهبردارى در خرید اینترنتى، قبل از خرید به رتبه 

اعتماد کسب و کار توجه کنند. 
هرچند آخــر و عاقبت کالهبردارى روشــن اســت اما اگــر در دام این 

کالهبرداران بیافتید مجبورید براى رسیدن به حق تان، دردسرهاى زیادى 
را متحمل شوید؛ بنابراین، بهتر است قبل از خرید آنالین، مطمئن شوید 
فروشگاه موردنظر معتبر اســت. این کار را مى توانید با بررسى مجوزها و 
نمادهاى فروشگاه، جستجوى نام شرکت در اینترنت و بررسى سوابق آن 
انجام دهید. تجربه خرید دوستان و آشــنایان از یک فروشگاه آنالین نیز 

مى تواند به شما در این زمینه کمک کند.
همانطور که معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه اعالم 
کرده اگر حواستان نباشد کالهتان پس معرکه خواهد بود. البته نمى خواهیم 
بگوییم هر فروشنده اى که از طریق شبکه هاى اجتماعى اقدام به عرضه 
محصوالت خود مى کند غیرقابل اعتماد اســت. امــا در حالت کلى یک 
فروشگاه اینترنتى رسمى داراى سایت در مقایسه با یک پیج ساده در یک 
شبکه اجتماعى قابل اعتمادتر است. به عالوه داشتن درگاه پرداخت معتبر 
و فعال نه تنها کار را براى شــما به عنوان خریدار راحت تر مى کند بلکه به 

نوعى مى تواند خیال شما را بابت فعالیت قانونى فروشنده مطمئن کند.
با توجه به این موارد سعى کنید همواره خریدهاى اینترنتى خود را از طریق 
سایت رسمى فروشــگاه و درگاه پرداخت آن انجام دهید. در چنین حالتى 
حتى در صورت بروز مشــکل، پیگیرى آن آسان تر از زمانى است که وجه 
خرید را به صورت کارت به کارت یا واریز به حســاب بانکى فروشــنده 

پرداخت کرده اید.
در این رابطه البته نظر خریداران مختلف متفاوت اســت برخى نظرشان 
نسبت به کاالهاى اینترنتى مثبت اســت و در عین حال برخى هم نظرى 
برخالف مثبت گرایان دارند و مى گویند این نوع خرید کاال معیوب است 
و در بســیارى از موارد کاالیى که به دست مشترى مى رسد با کاالیى که 
دیده و پسندیده یکسان نیست و بنابراین بعد از یک بار خرید از آن منصرف 

مى شوند.
اما به هر حال به گفته کارشناسان، مهمترین تأثیر تجارت درست آنالین 
را مى توان رونق تولیدات داخلى کشــور با اســتفاده از فضاى دیجیتال 
نام برد. به طور کلى کســب و کارهــاى اینترنتى ســرمایه آنچنانى نیاز 
ندارند ولى ســود نهایى و بازده بى نظیرى ایجاد مى کنند؛ این موضوع را 
مى توان نقطه عطفى براى حرکت به ســمت اقتصاد دیجیتال دانست. در 
آمارها نشان مى دهند که دیجیتالى شــدن اقتصاد تا اکنون فواید زیادى 
داشته است؛ چون اینترنت فضایى وســیع و نامحدود را در اختیارتان قرار 
مى دهد و در این محیط فرصت هاى زیادى دارید تا کســب و کار خود را 
تقویت کنید و مشتریان بالقوه و ســودآور را بشناسید. در فضاى مجازى 
مى توانید عالیق مشتریان را بشناسید و آگاهى آن ها را درباره محصوالت 

خود ارتقا دهید.

مراقب باشید گول آنالین ها را نخورید

ویدیویى در فضاى مجازى پخش شده است که در آن 
نگهبان بیمارستانى از یک روح استقبال مى کند و او را 

به عنوان یک بیمار پذیرش مى کند.
این تصاویر لحظه اى را نشان مى داد که درهاى اتومات 
بیمارســتان فینوچتیو در بوئنوس آیــرس آرژانتین در 
اوایل صبح روز 11 نوامبر باز مى شود و نگهبان را وادار 
مى کند که از جایش بلند شــود. نگهبــان که نامش 
مشخص نیست، سپس مانع تسمه اى متحرك را باز مى 
کند، گویى مى خواهد اجازه دهد شخصى وارد شود و به 
نظر مى رسد که چیزى را روى کلیپ بوردش مى نویسد.

نگهبان با دست راستش به شخص خیالى اشاره مى کند 
که حرکت کند. سپس دوربین مداربسته دوم نگهبان را 
نشــان مى دهد که یک ویلچر را گرفته و با دستانش به 
گونه اى اشاره مى کند که انگار به کسى مسیرى را نشان 

مى دهد. او بعداً ویلچر را سر جایش گذاشته و به سمت 
میزش برمى گردد.

خبرگزارى هاى محلــى آرژانتین گــزارش دادند که 
نگهبان نام زنى را که روز گذشــته در بیمارستان فوت 

کرده بود، ثبت کرده است.
با این حال، مدیر روابط رســانه اى این بیمارســتان، 
«گیلرمو کاپویا» ، ایــن ابهام را برطرف کــرد و تأیید 
کرد که درب ورودى مشــکل دارد که باعث شده است 
در مدت 10 ساعت 28 بار باز شــود. وى گفت: «رفتار 
عجیب مامور امنیتى که در دوربین ثبت شــده، ممکن 
است یک شوخى باشد. نمى دانم شوخى است یا چه.» 
او افزود کــه نگهبان امنیتى کــه از طریق یک آژانس 
خارجى استخدام شــده بود، هرگز نام هیچ بیمارى را 

وارد نکرده است. 

یک کانــال یوتیوبــى پرطرفــدار چنــدى پیش با 
انتشــار تصویرى مدعى سقوط یک بشــقاب پرنده 
در جزیــره اى نزدیک جنوبگان شــد. امــا واقعیت

 ماجرا چیست؟
اخبار و شــایعات مربوط به یوفوها و بیگانگان فضایى 
هوادار زیاد دارد و بخش مهمى از تئورى هاى توطئه 
را به خود اختصــاص مى دهد. در یکــى از تازه ترین 
نمونه ها یــک کانال یوتیوبى پرطرفــدار تصویرى از 
جزیره جورجیاى جنوبى در اقیانوس اطلس نزدیک به 
جنوبگان منتشر کرد و مدعى شد که بشقاب پرنده اى 

در آن سقوط کرده است.
تصویر به گونه اى است که با دیدنش احساس سقوط 
جسمى پرنده و کشیده شدنش بر دامنه کوه به بیننده 
القا مى شود. در نهایت هم انگار جسمى در برف از دیده 

پنهان شده است.
البته کــه حقیقــت ماجرا چیــز دیگرى اســت که 
به ســادگى با دیدن تصویرى بزرگ تــر قابل درك 
مى شــود. «ریچارد والر»، اســتاد جغرافى دانشگاه 
کیل در توضیح آن مى گویــد: «این تصویر مربوط به 
بهمن اســت. همراه با بهمن یک تکه یــخ بزرگ از 
کوه به  پایین غلتیده و کمى بیشــتر جلو رفته اســت. 
به راحتى با چشم غیرمسلح نیز مى توان این پدیده را 

تشخیص داد.»
هر چنــد با اندکــى دقت مى تــوان پى بــه حقیقت 
ماجرا برد اما شــایعات علمى طرفدار بیشــترى دارد 
و ویدئوى یاد شــده درباره سقوط بشــقاب پرنده تا 
زمان انتشــار این مطلب بیش از نیــم میلیون بازدید 

داشته است.

بشقاب پرنده، یخ از آب درآمد!ورود یک روح به بیمارستانى در آرژانتین؟!
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قاچاق کاال
 با اتوبوس

محموله کاالى قاچاق بــه ارزش 10 میلیارد ریال 
در شهرضا کشف و توقیف شــد. فرمانده انتظامى 
شهرســتان شــهرضا گفت: مأموران مســتقر در 
ایستگاه بازرسى شــهید امامى شهرضا در راستاى 
اجراى طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز حین 
کنترل خودرو هاى عبورى به یک دستگاه اتوبوس 
مشــکوك و جهت بررســى آن را متوقف کردند. 
سرهنگ ســهراب قرقانى افزود:در بازرسى انجام 
شده 1500 جفت جوراب زنانه ومردانه، 1200 ثوب 
انواع پوشاك، 64 عدد ساعت مچى، 150 دستگاه 
کارت خوان، 450 قلم انواع لوازم آرایشى بهداشتى، 
630 عدد کوله پشــتى وکیف، 12 دستگاه سشوار، 
9 دستگاه گوشى موبایل، یک دستگاه موتور کولر 
اســپیلت 24 هزار و 300 قطعه بدلیجات کشــف 

کردند.

تجمع اعتراضى 
در نجف آباد نداشتیم

فرماندار نجف آباد درباره تجمعات اعتراضى در این 
شهرســتان، گفت: در نجف آباد یک بازارچه و یک 
بازار وجود دارد کــه بازارچه در منطقــه مرکزى و 
کنار باغ ملى قرار دارد کــه روز 24 آبان مغازه داران 
این بازارچه بســته بودنــد و روز 25 آبان 50 درصد 
مغازه ها بسته بود، اما روز 26 آبان با تمام مغازه داران 
صحبت کردیم که فعالیت خود را از ســر بگیرند که 
در نتیجه در این روز هیچ مغازه اى بسته نبود. موسى 
مباشرى در گفت وگو با ایســنا خاطرنشان کرد: در 
شهر نجف آباد هیچ تجمع اعتراضى نداشتیم، چراکه 
اجازه شکل گیرى تجمع را ندادیم و تنها در یک شهر 
کوچک اطراف نجف آباد تجمع شکل گرفت که خیلى 

زود هم پایان یافت.

بزرگداشت سردار بى بى مریم
آیین بزرگداشت زنان ایثارگر بختیارى به خصوص 
سردار بى بى مریم بختیارى با حضور بختیارى ها در 
جوى آباد خمینى شهر برگزار شد. سردار بى بى مریم 
بختیارى از مبارزان دوران قاجــار بود که در جریان 
جنگ جهانى اول مقابل انگلیس ایســتادگى کرد و 
بخش هایى از خاك کشور را هم از چنگال انگلیس 
خارج کرد. وى از حامیان انقالب مشروطه بود که در 
سال 1316 سه سال پس از اعدام فرزندش درگذشت 
و در تخت فوالد اصفهان در تکیه میرفندرســکى به 

خاك سپرده شد.

واژگونى تانکر سوخت 
مدیــرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان از 
واژگونــى یک دســتگاه تانکر حمل نفــت کوره در 
اصفهان خبر داد. منصور شیشــه فروش بیان کرد: در 
ساعت 5 و 30 دقیقه صبح  روز پنجشنبه تانکر 30 هزار 
لیترى نفت کوره در اثر عــدم احتیاط و خواب آلودگى  
راننده در محور شاهین شــهر-مورچه خورت واژگون 
مى شود. در این حادثه تانکر انحراف پیدا مى کند و در 
الین مخالف به گاردریل ها برخورد مى کند و واژگون 
مى شود. وى ادامه داد: بالفاصله عوامل امدادى شامل 
اورژانس، هالل احمــر، پلیس راهور، آتش نشــانى 
و راهدارى به محل حادثه اعزام مى شــوند و جلوى 
نشــت مواد نفتى را مى گیرند و نســبت به پاکسازى 

جاده اقدام کردند.

1000 زندانى
 جرائم غیرعمد در بند

مدیرعامل نمایندگى ســتاد دیه اســتان اصفهان از 
آزادى 533 زندانى جرائــم غیرعمد از بند زندان هاى 
اصفهان طى 8 ماه امســال خبر داد و گفت: در حال 
حاضر هزار نفر به دلیل ناتوانى در تأمین دیه به علت 
جرائم غیر عمد در زندان هاى اســتان در بند هستند. 
اسدا... گرجى زاده گفت: از ابتداى سال جارى تا کنون 
533 نفر زندانى غیرعمد از بند زندان هاى اصفهان آزاد 
شده اند که از این تعداد 24 نفر زن و 509 نفر مرد بودند. 

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان جزئیات جدید درباره 
پرونده متهمان حادثه تروریستى اصفهان ارائه کرد.

حجت االســالم اســدا... جعفرى رئیس کل دادگسترى 
اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا روز سه شنبه 
کیفرخواست 512 نفر از متهمان اغتشاشات اخیر صادر شده 
که 53 مورد از آنان منجر به صدور راى شــده است که این 
راى در دادگاه بدوى صادر شده و امکان اعتراض وجود دارد.

وى افزود: در ارتباط با حادثه اخیــر اصفهان، همه 9 متهم 
آن دستگیر شده اند که شــامل عواملى هستند که سالح را 
حمل کردند و همچنین سالح را تحویل دادند و افرادى که 
2 بسیجى و یک نیروى فراجا را به شهادت رساندند در میان 

دستگیرشدگان هستند.
جعفرى ادامه داد: اتهــام  همه این 9 نفر محاربه افســاد 
فى االرض و اعترافات اولیه آن ها کامال در پرونده مشهود 
است که این افراد به صورت شــبکه اى و باندى و از پیش 
برنامه ریزى شده با همکارى یکدیگر دست به این جنایت 
زدند و 3 نفر از آنان نیز قصد فرار از کشــور را داشتند که با 
ســرعت عمل باالى نیروهاى اطالعات ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمى، این افراد دستگیر شدند.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
کیفرخواست این افراد به سرعت صادرخواهد شد و در آینده 

بسیار نزدیک نیز بقیه مراحل پرونده رسیدگى خواهد شد.

رییس اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان گفت: جنگل هاى این استان تنها چهار 
ُقرقبان دارد و براى رسیدن به مرز استاندارد به هشت قرقبان 

دیگر نیاز داریم.
امین حافظى افزود: بر اساس استانداردهاى جهانى براى هر 
12 هزار هکتار جنگل دست کم یک قرقبان الزم است، اما 
براى حدود 60 هزار هکتار جنگل واقع در اســتان اصفهان 

چهار قرقبان مشغول بکارند.
وى با بیان اینکه تامین نیروهاى مورد نیاز براى حفاظت از 
جنگل ها نیازمند اعتبارات است، اظهارداشت: افزایش شمار 

قرقبان حفاظت حداکثرى از منابع طبیعى را به دنبال دارد.

رییس اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان تصریح کرد: جنگل هاى استان اصفهان 
بطور عمده در 2 شهرستان فریدونشهر با 40 هزار هکتار و 

سمیرم با حدود 20 هزار هکتار قرار دارد.
وى با اشاره به حریق به عنوان یکى از مخاطرات منابع طبیعى 
گفت: ابتداى سالجارى تاکنون هیچ مورد آتش سوزى در 
جنگل هاى استان رخ نداد و از این حیث سال کم خطرى را 
داشتیم. حافظى ادامه داد: در سال هاى پر بارش با افزایش 
میزان رویش گیاهان در جنگل ها، همین گیاهان خود عامل 
بروز آتش سوزى مى شــوند، بنابراین در چنین سال هایى 

استفاده از قرقبان هاى بیشتر ضروریست.

جنگل هاى اصفهان با کمبود 
ُقرقبان روبه رو است

صدور کیفرخواست براى 
512 متهم به اغتشاش

رئیس اداره پیشــگیرى ســرطان وزارت بهداشت ایران 
در تازه تریــن آمارهایى که ارائه داده اســت، از 135 هزار 
مورد جدید ابتال به سرطان در کشــور خبر داده که باالتر 
از میانگین جهانى محســوب مى شود. بر اساس آمارهاى 
وزارت بهداشت، سرطان دومین علت مرگ ایرانى هاست 
که در حال حاضر شامل کالنشهرهایى مى شود که از لحاظ 
آلودگى هوا و مشــکالت محیطى در وضعیت بدترى قرار 
دارند. خرچنگى که اکنون به جان اصفهانى ها هم افتاده و 
اصفهان یکى از کالنشهرهایى است که در این رابطه رتبه 
باالیى داشته و ابتال به سرطان با شیب کم در این کالنشهر 

رو به افزایش است.
سرطان سینه و ســرطان کودکان و سرطان خون سه نوع 
سرطانى هستند که در اصفهان رتبه گرفته اند و با توجه به 
اینکه به گفته متخصصان 96 درصد موارد سرطان مربوط 
به عوامل محیطى، سبک تغذیه و رفتارهاى فردى و روش 
زندگى مربوط مى شود؛ بنابراین، چسبیدن این رتبه ها بر 
قلب اصفهان چندان جاى تعجب ندارد. در مجموع عوامل 

موروثى در ابتال به ســرطان تنها 4 درصد ســهم داشته و 
بیشترین سهم ابتال به سرطان مربوط به آلودگى هوا، عوامل 

محیطى و تغذیه نامناسب است. 
اصفهان با انواع آلودگى ها اعم از ریزگردها و کارخانه ها و 
صنعت دست و پنجه نرم مى کند. این همان موضوعى است 
که مریم طباطبایى، دبیر شــوراى سیاستگذارى سرطان 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم بر روى آن صحه گذاشته 
و تأکید مى کند که اکنون آلودگى هوا به طور قطع یکى از 
فاکتورهاى مهم در افزایش روند سرطان در اصفهان بوده و 

روند مرگ و میر این بیماران را افزایش مى دهد. 
به گفته این جراح و متخصص سرطان سینه، به این دلیل 
که اصفهان جزو شهر هاى صنعتى محسوب مى شود و با 
آلودگى هاى بسیارى در آن مواجه هستیم، در نتیجه جزو 
شهر هایى با شیوع باالى ســرطان به شمار مى رود و مثًال 
سرطان ســینه که اصفهان عنوان پایتختى را در زمینه آن 
گرفته، 10 سال زودتر از کشورهاى توســعه یافته بروز و 

ظهور پیدا کرده است.
در همین رابطه معاون فنى معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 

پزشــکى اصفهان نیز به آمار وزارت بهداشت تکیه کرده و 
گفته اســتان اصفهان از نظر بروز سرطان در خانم ها رتبه 
ســوم و در آقایان رتبه هفتم را در کشور به خود اختصاص 

داده است. 

ارمغان سرطان از خشکى گاوخونى 
هم اکنون واقعیتى که نمى توان از آن چشم پوشى کرد این 
است که خشکى گاوخونى غول سرطان را در اصفهان بیدار 
کرده و در حال وارد کردن لطمات جبران ناپذیرى در زمینه 
سالمت مردم است. ریزگردهاى سمى و خطرناکى که در 
بستر خشک این تاالب وجود دارند حاال توسط باد و انتقال از 
هوا به شهرها و روستاى اصفهان آمده و امراضى همچون 
سرطان ریه و انواع سرطان هاى دیگر را به همراه مى آورند.
به گفته متخصصان علوم پزشکى اگر این پدیده به همین 
منوال ادامه پیدا کند، در 10 سال آینده 10 هزار نفر سرطانى 
در یزد، 35 هزار سرطانى در اصفهان و 2500 نفر سرطانى 
در شــهرکرد تنها بر اثر ریزگردهاى برخاسته از گاوخونى 

خواهیم داشت.

شیوع باالى سرطان در استان

خرچنگى که به جان 
اصفهان افتاده است 

سازه هایى که به زیبایى شهر کمک مى کند
نصف جهــان    طراحــى و رنگ آمیــزى متفاوت 
ســطل هاى زباله در شــهر اصفهان که به عنوان 
یک شهر توریستى به شــمار مى رود نه تنها باعث 
نشاط شهرى مى شود بلکه به زیباتر شدن شهر هم 

کمک مى کند.
این سازه ها که معموًال در همه جاى شهر هستند؛ 
چند سالى هســت که چندان توجهى به آنها نشده 
اســت و برخى از آنها از قدمت زیادى برخوردارند 
و نه تنها کهنه و فرســوده شــده اند بلکه از نظر 
زیبایى شناسى هم چندان باب طبع نبوده و منظره 

نازیبایى دارند.
این در حالى است که این سطل ها عالوه بر جنبه 
کاربردى که براى زباله ها به کار مى رود مى تواند به 
عنوان سازه هایى در معمارى شهر نیز ایفاى نقش 
کند و عناصرى باشــد که از لحاظ بصرى جذاب و 

چشم نواز شوند.
به نظر مى رسد که در این رابطه شهردارى مى تواند 
با ابتکارى ویژه نسبت به این سطل هاى زباله کارى 
متفاوت انجام داده و به زیباتر شدن شهر با وجود این 

سازه ها کمک کند.

مریم محسنى
با وجود اینکــه رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنایع 
شوینده، بهداشتى و آرایشــى ایران اخیراً از گران نشدن 
شوینده ها سخن گفته و اعالم کرده که هیچ فروشگاهى 
نباید خودسرانه اقدام به گران کردن این مواد بکند اما در 
برخى از فروشگاه هاى اصفهان و هایپرمارکت ها شاهد 

افزایش قیمت این کاالها هستیم.
افزایــش خودســرانه قیمت مــواد شــوینده در حالى 
در فروشــگاه ها اتفاق مى افتد که یک مــاه پیش هم 

این گرانى ها اعمال شــده بود و حاال دوبــاره برخى از
 فروشنده ها به بهانه گران شدن دالر، اجناسشان را با قیمت 
واقعى ارائه نمى دهند و با پاك کردن قیمت درج شده بر 

روى کاالها به شکل سلیقه اى اعمال نظر مى کنند.
این موضوع با گالیه برخى از شهروندان اصفهانى روبه 
رو شده و آنها درخواست دارند که در این رابطه و در زمانى 
که مردم و به خصوص طبقه متوســط جامعه به واسطه 
گرانى هاى بى شــمار دچار مشکل شده اند به این مقوله 

رسیدگى شود.

گرانى هاى سلیقه اى در فروشگاه ها

کوپن به جاى یارانه!
نصف جهان    روزنامه «زاینده رود» در شــماره سوم 
آذرماه خود در گزارشى به بازگشــت دوباره کوپن و 
حذف یارانه نقدى از طرف دولــت پرداخته و با این 
عنوان که «وقتى دولت موافق هســت و نیست!» 
نوشته:«کوپن؛ راه حل امتحان شده 40 سال پیش 
براى کمک به اقشار آســیب پذیر بود که این روزها 
دوباره از ســوى مجلسى ها مطرح شــده تا درمانى 
موقت براى بهبود وضع معیشــت مردم باشد. دهه 
شصتى ها به خوبى با مفهوم کاالبرگ یا همان کوپن 
آشنا هستند، برگه هایى که با آنها مى توانستیم برخى 

از کاالهاى اساســى را با قیمت مصوب دولتى تهیه 
کنیم که معموال قیمتى به مراتب پایین تر از قیمت 
بازار داشت و در مکان هاى خاصى عرضه مى شد. اما 
حاال دولت تصمیم گرفته همان کوپن را به روز کند و 
در قالب طرح کاالبرگ الکترونیکى کاالهاى اساسى 
را به قیمت کمترى در بیــن مردم توزیع کند در واقع 
کوپن الکترونیکى، طرحى است که دولت آن را کمک 
کننده به طرح حذف ارز 4 هزار و 200 تومانى درنظر 
گرفت ولى اما و اگرها و انتقادات و باید و نبایدها درباره 

این طرح  زیاد است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

عضو شوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز از وزیر نیرو 
خواست به سرعت به اصفهان سفر کند و گفت: این سفر 
براى تنظیم و برنامه ریزى اجراى طرح ها ضرورى است 
زیرا پشــت اتاق هاى دربســته نمى توان براى رودخانه 
زاینده رود اصفهان تصمیم گرفت بلکه مسئوالن ملى و 

محلى باید در میدان حضور داشته باشند.
حجت االسالم احمد سالک با اشاره به لزوم استفاده از منابع 
آب درون استانى گفت: با مهار این منابع مى توان بخشى 
از نیاز شرب، کشاورزى، صنعت و حتى رودخانه زاینده رود 
را تأمین کرد، همچنین مسئوالن توزیع آب باید تدبیرى 
بیندیشند که حتى به اندازه 30 میلیون متر مکعب آب، کف 

رودخانه جارى باشد.
حجت االسالم سالک دومین گام براى احیاى زاینده رود را 
اجراى طرح هاى انتقال آب از خلیج فارس یا دریاى عمان 
به فالت مرکزى اعالم کرد و ادامــه داد: صنایع بزرگ 
استان باید روى طرح هاى انتقال آب سرمایه گذارى کنند.

وى گفت: موضوع مهم دیگر در این زمینه آن اســت که 
طرح هاى موجود انتقال آب در اســتان تکمیل شوند؛ از 
جمله سد کوهرنگ 3 که قرار بود 150 میلیون متر مکعب 
آب به زاینده رود منتقل کند اما هنوز ناتمام مانده و پیشرفت 

چندانى نداشته است.
عضو شــوراى مرکزى جامعه روحانیت مبارز با انتقاد از 

توقف طرح هاى انتقال آب اســتان در دســت اندازهاى 
قومیتى یا سیاســى اظهار کرد: بیش از 20 ســال است 
که تونل سد کوهرنگ 3 آماده است اما اکنون آب به آن 
پمپاژ مى شود، در حالى که آب باید به شکل ثقلى در تونل 

جارى شود.
وى یکى دیگــر از پروژه هاى انتقال آب را بهشــت آباد 
دانست و گفت: انتقال آب از تونل بهشت آباد به زاینده رود 
طرحى است که بیش از 16 ســال کار کارشناسى روى 
آن انجام شــده و مشــکالت این طرح نیز باید از طریق 
رایزنى هاى بین استانداران حل شود؛ محور اجراى همه 

این طرح ها وزیر نیرو است.

وزیر نیرو سریعاً به اصفهان سفر کند

آسفالت معابر بافت فرسوده نجف آباد
نصــف جهــان     در راســتاى اجــراى پروژه هاى 
محله محور منطقه 5 نجف  آباد، آسفالت معابر بافت 
فرســوده با هزینه اجرایى 35 میلیــارد ریال انجام 

شده است. 
شهرام آخوندى مدیر منطقه 5 شــهردارى نجف 
آباد در ایــن باره اظهار کرد: جریــان خدمت که در 
تمام مناطق شــهرى نجف آباد در حال پیشرفت و 
تکمیل پروژه هاى شهرى و عمرانى است، رضایت 

شهروندان این منطقه را به همراه داشته است.
وى با بیان اینکه عملیات اجرایى پروژه آسفالت معابر 
اصلى و فرعى سطح منطقه 5 شهردارى نجف آباد با 
هزینه اجرایى 105 میلیارد ریال به پایان رسیده است، 
افزود: پایان عملیات اجرایى پــروژه جدولگذارى 
خیابان شریعتى (حد فاصل خیابان طالقانى تا ورودى 
آرامســتان) با هزینه اجرایى 3 میلیارد ریال از دیگر 

پروژه هاى منطقه 5 به شمار مى رود.

تعریض پل هسا در شاهین شهر
نصــف جهــان   عملیــات تعریــض پل هســا در 

شاهین شهر به پایان رسید.
عملیات اجرایى پروژه تعریض پل هسا شاهین شهر 
در آبان ماه سال 1399 با هدف تسهیل عبور و مرور 
و کاهش ترافیک و تصادفات شــروع و در آبان ماه 
1401 با حضور معاون عمران و توســعه شهرى و 

روستایى وزیر کشــور با اعتبار 390 میلیارد ریال به 
بهره بردارى رسید.

از جمله مشــخصات این پروژه مى تــوان به 80 
هزار متر مربع فضاى ســبز، 100 عــدد پایه هاى 
روشنایى، 10000 متر مربع آسفالت، 400 متر طول 

جدولگذارى و دیگر مشخصات نام برد.

بیمارستان تأمین اجتماعى در کاشان احداث شود
نصف جهان    اســتاندار اصفهان با توجه به وجود 
جمعیت قابل توجه کارگرى در شهرســتان هاى 
کاشــان، آران و بیــدگل خواســتار ایجاد یک 
بیمارســتان توسط ســازمان تأمین اجتماعى در 
کاشان شــد. جمعیت نزدیک به 500 هزار نفرى 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل زیرپوشش 
خدمات بهداشتى و درمانى دانشگاه علوم پزشکى 

کاشان قرار دارد.
ســیدرضا مرتضوى در دیدار با مدیرعامل سازمان 

تأمیــن اجتماعــى کشــور افــزود: در بعضى از
 شهرستان ها مانند کاشان از گذشته یک بیمارستان 
تأمین اجتماعى موجود اســت کــه در دوره اى در 
دهه 60 تحویل دانشگاه علوم پزشکى شده و از ید 
مجموعه تأمین اجتماعى خارج شده و باوجود اینکه 
جمعیت کارگرى در این شهرستان قابل توجه است 
درخواست مى کنیم با ایجاد یک بیمارستان در آن 
منطقه به نیاز مردم این شهرستان و شهرستان آران 

و بیدگل نیز پاسخ داده شود.

مدیر پردیس ســینمایى اصفهان گفت: سالن هاى سینما 
دراصفهان نسبت به یک ســال اخیر با ریزش 70 درصدى 

تماشاگر و مخاطب، افت سنگینى را تجربه مى کند.
محمد پناهى نژاد با بیان اینکه کلیت فیلم هاى روى پرده 
مخاطب ندارد، گفت: گیشه سینما با فیلم هاى سه ماه قبل 

پیش رفته است.
او با اشــاره به اینکه در این شــرایط به دلیل نبود استقبال 
مخاطبــان، هیچ فیلمى نمى تواند تماشــاگر را به ســالن 
سینما بکشــاند، گفت: 2 فیلم کودك و کمدى هم اینک 

به فهرست فیلم هاى روى پرده اضافه شده اند، اما از طرفى 
این فیلم ها کشــش مخاطب ندارند و از طرف دیگر تبلیغ 
فیلم هاى سینمایى در شبکه هاى اجتماعى به طور تقریبى 
به صفررسیده اســت. او در توضیح بیشــتر اظهار داشت: 
همیشه گیشه سینما ها با کمدى ها پیش مى رود و فیلم هاى 
اجتماعى کم و بیش مى توانند خودى نشــان بدهند، اما در 
شرایط کنونى، حوصله اى براى فیلم هاى کمدى وجود ندارد 
و دیدگاه ذهنى مردم هم به این سمت است که کار کمدى 
نبینند. پناهى نژاد با اشاره به اینکه مخاطبان سینما نسبت به 

یک سال آخر همه گیرى کرونا هم افت زیادى داشته است، 
افزود: بعد از آنکه محدودیت هاى کرونا تمام شد، مردم بعد 
از مدت ها وارد سینما ها شــدند و استقبال کردند، اما در این 
شرایط خانواده ها فقط به خاطر بچه ها و دیدن فیلم کودك 

مجبور مى شوند به سینما بیایند.
مدیر پردیس سینمایى اصفهان گفت: هنوز مشخص نیست 
که تا چه اندازه متضرر شده ایم، اما نسبت به دو ماه قبل که 
شرایط عادى بود، باید چیزى حدود 80 تا 90 درصد فروش 

را کم کنیم.

کاهش 70 درصدى تماشاگر سینما در اصفهان
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به نظر مى رســد ایالن ماســک پس از خریــد توئیتر با 
اخراج انبوهــى از کارمنــدان و اقدامات دیگــر آرام آرام 
این شــبکه اجتماعــى را به لبــه پرتگاه نابودى ســوق 

مى دهد.
 به نظر مى رســد توئیتر در چنان گردابى گرفتار شده که 
خروج از آن به این آسانى نخواهد بود. ایالن ماسک چندى 
قبل این شبکه اجتماعى را به قیمت 44 میلیارد دالر خرید 

و از آن زمان روند نزولى شرکت آغاز شد.
در مرحله نخست ماسک تصمیم گرفت نیمى از کارمندان 
شرکت را اخراج کند و از سوى دیگر دورکارى را لغو کرد. 
در همین راستا 3700 کارمند اخراج شــدند. در این میان 
اولتیماتومى براى کارمندان ارسال کرد تا بین کار سخت 
و طوالنى و خروج از شرکت یک گزینه را انتخاب کردند. 
پس از این اولتیماتوم حدود 1200 نفر از کارمندان از شغل 

خود استعفا دادند.
از ســوى دیگر در بحبوحه اخراج نیروهــاى کار توئیتر و 
پس از اولتیماتوم ایالن ماســک براى انتخاب میان کار 
سخت یا استعفا، شــکایت جدیدى از این پلتفرم ثبت شده 

است.
دیمیترى بورودائنکو یکى از مدیران مهندســى در توئیتر 
مســتقر در کالیفرنیاى آمریکا که اعالم کرده بود که این 
شــرکت او را اخراج کرده زیرا از گزارش دادن به شرکت 
امتناع کرده است. در همین راســتا این کارمند سابق یک 
شکایت گروهى در دادگاه سانفرانسیسکو علیه توئیتر ثبت 

کرده است.
به گفتــه بورودائنکو فراخوان ماســک براى بازگشــت 
کارمندان بــه دفاتر یا اســتعفا از شغلشــان نقض قانون 
معلولیت ها (ADA)در آمریکا است که طبق آن کارفرمایان 
باید شرایط الزم را براى کارمندان معلول فراهم کنند. این 
کارمند نیز مبتال به نوعى معلولیت است که او را در معرض 

ریسک به ابتالء به کووید 19 قرار مى دهد.
طبق شــکایت نامه مذکور بســیارى از کارمندان توئیتر 
دچار معلولیت هســتند و اکنون مجبور به استعفا شده اند 
زیــرا نمى تواننــد عملکرد مورد نظر ماســک را داشــته

 باشند.
در شکایتى دیگر علیه این شرکت توئیتر متهم شده هزاران 

کارمند قــراردادى را بدون اخطــار 60 روزه (طبق قانون 
فدرال) اخراج کرده است.

عظیمت کاربــران از توییتر به پلتفرم هاى 
جایگزین

اما نیروى انســانى فقط یکى از چالش هاى این شــبکه 
 RIP» اجتماعى اســت. به نوشته بى بى ســى، هشتگ
Twitter» ( روحت شاد توئیتر!) در این شبکه اجتماعى ترند 

شده و بسیار از کاربران شرکت سعى دارند اطالعات خود 
در آن را دانلود کنند.

آنها همچنین گزینه هاى جایگزین توئیتر را نیز به اشتراك 
مى گذارند. در این میان مارتیــن لوئیس که خود در توئیتر 
2 میلیون فالوئــر دارد، اعالم کرد در ماســتودون فعالیت 
مى کند هر چند شناخته شده نیســت و دقیقًا از شیوه کار 

آن اطالعى ندارد.
ماســتودون یک نرم افزار رایگان با منبع باز براى ساخت 
شــبکه اجتماعى اســت که این امکان را به هر شخص 
مى دهد تا گره ســرور خــود را در شــبکه میزبانى کند و 
پایگاه هــاى مختلــف از کاربران آن در میان ســروهاى 

متفاوتى پخش هستند.
این در حالى است که ماسک به عنوان رئیس جدید توئیتر 

به این اتفاقات توجهى نکرده است.
عالوه بر آن مارگارت وستاگر معاون اجرایى کمیسیون اروپا 
و مسئول بخش دیجیتال معتقد است فرایند پر تنش خرید 
توئیتر فرصتى براى مردم است تا جایگزین هایى براى این 

شبکه اجتماعى بیابند.
به گفته او اتحادیه اروپا همچنان از توئیتر به عنوان یک ابزار 
ارتباطى استفاده مى کند. او همزمان به ماستودون به عنوان 

یک گزینه جایگزین احتمالى اشاره کرده است.
معاون اجرایى کمیســیون اروپا به خبرنگاران در این باره 
گفت: برایم جالب است که حواشى رویدادهاى مربوط به 
توئیتر سبب شده مردم بیشترى درباره این موضوع کنجکاو 
شــوند که از چه پلتفرم هــاى دیگرى مى توان اســتفاده 

کرد. 
بســیارى از مردم درباره ماســتودون به عنوان جایگزین 
ســخن مى گوینــد که یــک ســرویس توســعه یافته

 در آلمان است. تصور مى کنم هر دو 
پلتفرم ویژگى هاى مشابهى دارند.

اختالل در سرویس هاى توییتر و احتمال 
هک اطالعات

در این میان برخى کارشناســان معتقدند عالوه بر بحران 
اخراج کارمندان و جایگزین شــدن توئیتر، در این شرایط 

هک پلتفرم وضعیت فاجعه بارى را ایجاد مى کند.
توئیتر مانند پلتفرم هاى بزرگ دیگر با حمالت هکرهایى 
روبرو است که خواهان خرابکارى هستند. رهبران جهان، 
سیاســتمداران و سلبریتى ها همه حســاب هاى کاربرى 
شخصى با میلیون ها فالوئر در توئیتر دارند و هدف مناسبى 

براى هکرها هستند.
 البته باید توجه داشت امنیت توئیتر احتماًال قدرتمند است 
زیرا نمى توان پلتفرمى با 300 میلیــون کاربر ماهانه را به 
راحتى اداره کرد. اما قدرتمنــد ماندن امنیت نیازمند تداوم 

فرایندهاى نگهدارى است.
تهدید دوم در این زمینه آن است که سرورهاى توئیتر به 
هر دلیلى (خرابکارى یا انجام نشــدن فرایند نگهدارى) از 

کار بیفتند.
از سوى دیگر سى ان ان روز جمعه نیز در گزارشى اعالم 
کرد پس از خروج ناگهانى و انبوهى از کارمندان توئیتر وب 
ســایت داون دتکتور گزارش هاى متعددى از اختالالت 

دسترسى به این پلتفرم را منتشر کرد. 
برهمین اساس به نظر مى رسید افزایش انبوه گزارش هاى 
اختالل در ســرویس نگرانى هاى کاربران بــراى ادامه 
فعالیت سرویس به طور آنالین با کارمندان کمتر را تأیید

 مى کرد.
البته در واقعیت توئیتر با اختالل روبرو نشده بود بلکه داون 

دتکتور به طور خودکار صدها توئیت مربوط به کاربران را 
ثبت و رصد مى کرد که نمى دانســتند این پلتفرم مختل یا 

تعطیل شده است.
این امر پس از آن روى داد که ایالن ماســک از کارمندان 
خواست یا به کارســخت تن دهند یا شرکت را ترك کنند. 
بسیارى از کارمندان نیز استعفا از ســمت خود را انتخاب 

کردند.
در همین راستا یکى از مدیران ارشــد سابق توئیتر در این 
باره مى گوید: آنها براى فعال نگه داشتن پلتفرم با چالش 

روبرو مى شوند.
همزمان با انتشــار این اخبار در روز جمعه، برخى کاربران 
در پلتفرم اعالم کردند در صورتیکه ماســک و باقیمانده 
تیم کارمندان در آنالین نگه داشتن توئیتر با چالش روبرو 
شوند، احتماًال این آخرین توئیت هاى آنان است که منتشر 

مى شود.
از سوى دیگر برخى کاربران در روزهاى اخیر از اختالالتى 
در پلتفرم خبر داده بودند مانند مشکالت در تکمیل فرایند 

احراز هویت دو مرحله اى.
در همین حال نشریه پرس اسوسیشن نیز در گزارشى اعالم 
کرد توئیتر به طور موقت دفاتر خــود را تعطیل کرده زیرا 
تعداد زیادى از کارمندان آن همچنــان مى خواهند از این 
شرکت استعفا دهند. این امر نگرانى هاى زیادى را درباره 

توانایى پلتفرم براى آنالین باقى ماندن ایجاد کرده است.
طبق گزارش ها این شبکه اجتماعى دفاتر خود را تا دوشنبه 
تعطیل خواهد کرد زیرا بیم آن دارد که کارمندان ناراضى 

در شرکت خرابکارى کنند.

مرگ توییتر 
نزدیــک است

به کاربران اندروید توصیه شــده است که بررسى کنند آیا 
اخیرا برنامه هاى بلوتوثى را دانلود و نصب کرده اند، یا خیر.

 پس از اینکه مشخص شد این برنامه ها آلوده به ویروس 
هستند، توصیه به حذف آن شده است.

بیم آن مى رود کــه بیش از یــک میلیون نفــر پیش تر 
برنامه هایى را نصب کرده باشــند که به عنوان ابزارهاى 
مفید ظاهر مى شــوند، اما در واقع بدافزارى در آنها پنهان 

شده است.
4 برنامه توســط کارشناســان Malwarebytes به دلیل 

استفاده از تروجانى به نام HiddenAds افشا شدند.
به آنها اتصال خودکار بلوتوث، فرســتنده برنامه بلوتوث، 

درایور: بلوتوث، واى فاى، USB و انتقال موبایل: سوئیچ 
هوشمند مى گویند.

اگر هر یــک از آنها را در دســتگاه خود داریــد، باید فوراً 
حذف شان کنید.

مجرمان سایبرى در پشت این کمپین از یک ترفند تأخیر 
هوشمندانه براى از بین بردن مشکل استفاده مى کنند.

این بدان معناســت که در ابتدا متوجه هیچ چیز غیرعادى 
نخواهید شــد، بنابراین دلیلى براى مشکوك بودن برنامه 
ها ندارید. اما در عرض چند روز، تروجان شــروع به انجام 
کارهاى مخرب خود مى کند و ســایت هاى فیشینگ را در 

کروم باز مى کند.
برخى از ســایت هایى که باز مى کند چیــزى بیش از یک 

مزاحمت براى به دســت آوردن پول از 
تبلیغات نیستند.

دیگــر  برخــى  امــا 
نگران کننده تر هستند، 
مانند موردى که شامل 
محتواى بزرگساالن 
مى شــود که منجر به 

صفحــات فیشــینگ 
بیشــتر شــده و بــه فرد 

مى گوید که آلوده شده اند یا باید به روزرسانى انجام دهند.
برگه ها مى توانند مخفیانه در پس زمینه باز شــوند، حتى 

زمانى که تلفن شما قفل است.

وقتى کاربر دستگاه خود را باز مى کند، کروم با جدیدترین 
سایت باز مى شــود. یک برگه جدید با یک سایت جدید به 
طور مکرر باز شــده و در نتیجه باز کردن قفل گوشى شما 

پس از چند ساعت به معناى بستن چندین تب است.
تاریخچه مرورگــر کاربران نیــز فهرســتى طوالنى از 

سایت هاى فیشینگ بد خواهد بود.

پلتفرم هایى براى تماشاى آنالین بازى هاى جام جهانى
در این مطلب راه هاى تماشــاى آنالین رقابت هاى جام جهانى 
در پلتفرم هاى مختلف براى طرفداران این ورزش محبوب بیان 

شده است.
پس از چهار ســال، جام جهانى فوتبال مردان دوباره شــروع 
شد. رویداد امسال در قطر برگزار شده است و 32 تیم از سراسر 
جهان در  بزرگترین تورنمنت ورزشى جهان به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.
اولین بازى این مسابقات بین کشــور میزبان و تیم ملى اکوادور 
برگزار شــد. پس از بازى هاى گروهى و مرحله حذفى، تیم هاى 
برنده در نهایت به فینال خواهنــد رفت. در مجموع 64 بازى در 
این تورنمنت برگزار مى شوند که زمان بندى آن ها متوالى است.

چه از طرفداران باتجربه فوتبال باشید و چه بخواهید بررسى کنید 
و ببینید این همه هیاهو براى چیســت، راه هاى مختلفى براى 
تنظیم و دیدن بازى ها در همان لحظــه وجود دارد. همان طور 
که انتظار دارید، فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال و برگزارکننده اصلى 
رویداد، پوشش کامال کنترل شــده اى براى به حداکثر رساندن 

جریان درآمد رسانه ها خواهد داشت.
همان طور که معموال در مورد این رویداد هاى ورزشــى جهانى 
اتفاق مى افتد، حقوق مجوز بین کشــور ها متفاوت است. در این 
جا ما شما را از طریق گزینه هاى مختلف راهنمایى مى کنیم؛ اما 
ممکن است در هر کجا که هســتید گزینه هاى مشابهى داشته 

باشید. تنها باید فهرست هاى محلى خود را براى جزئیات بیشتر 
بررسى کنید.

بدیهى است که برگزارکنندگان جام جهانى مى خواهند تا آن جا که 
ممکن است این رویداد را تبلیغ کنند، به این معنى که در خارج از 
بازى هاى کامل، دسترسى به فیلم هاى مسابقات آسان خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که چقدر مى توانید بازى هاى فوتبال را به 
صورت آنالین مشــاهده کنید، اما قطعا ارزش دارد که دو کانال 

رسمى یوتیوب براى قطر 2022 و فیفا را زیر نظر داشته باشید. 
اگر بعد از هر بازى بسته هاى هایالیت وجود داشته باشد، مطمئنا 
امکان تماشــاى زنده مســابقات وجود خواهد داشت. در حال 
حاضر محتواى پیش نمایش زیادى وجــود دارد که مى توانید از 

آن استفاده کنید.
همین امر احتماال در اکثر پلتفرم هاى شبکه هاى اجتماعى اتفاق 
مى افتد. مى توانید حساب هاى رسمى قطر 2022 و جام جهانى 

فوتبال در توئیتر، اینســتاگرام، فیس بوك و تیک تاك را یافته و 
دنبال کنید؛ بنابراین احتماال مجموعــه اى از اهداف و لحظات 

کلیدى را در این حساب ها مشاهده خواهید کرد.
همان طور که انتظار دارید، گوگل نیز بــراى جام جهانى آماده 
است. براى دیدن لیستى از بازى هاى آینده و نتایج اخیر، کافى 
اســت عبارت «جام جهانى» را در گوگل جســت و جو کنید. 
مى توانید بــراى جزئیات تیم ها، مســابقات و امتیازات فعلى در 
بازى هاى زنده کلیک کنید. اگر کاربر اندروید هستید، یک نشان 
پین زنده در زیر مسابقات خواهید دید که مى توانید روى آن ضربه 
بزنید تا یک ویجت زنده در صفحــه اصلى خود ایجاد کنید. این 
بهترین راه براى به روز ماندن با امتیازات بدون نیاز به باز کردن 

قفل دستگاه است.
همان طور که همواره در مورد این رویداد ها صدق مى کند، جست 
و جوى سریع نام تیم هاى رقیب در یوتیوب یا توئیتر احتماال در 
حین انجام مســابقات و بالفاصله پس از پایان آن، تعداد زیادى 
محتواى غیر رسمى را به نمایش مى گذارد. به دالیل کپى رایت، 
به احتمال زیاد این مطالب تایید نشده براى مدت طوالنى آنالین 
نخواهد بود، بنابراین اگر مى خواهید نگاهى بیندازید، باید سریعا 

در مورد آن اقدام کنید.
براى اطالعات بیشتر در مورد این مسابقات، به وب سایت رسمى 

قطر 2022 و فیفا مراجعه کنید.

یک منبع اطالعاتى خبر داده است که احتماال اپل در طراحى آیفون 15، از تیتانیوم و فرم 
آیفون ۵c استفاده مى کند.

یک منبع اطالعاتى خبره در افشاى اطالعات مربوط به اپل گفته که در حال برنامه ریزى 
براى  یک بازنگــرى بزرگ در طراحى ســرى آیفون 15 اســت. طبــق گزارش ها، 
شاســى جدید از تیتانیوم ساخته خواهد شد و پنل پشتى شیشــه اى داراى لبه هاى گرد 

خواهد بود.
با این حال، احتماال قســمت جلویى صاف باقى خواهد ماند و شبیه آیفون ۵C قدیمى 
است. بنابراین فرم انتقال نرم ترى بین قاب کنارى گوشى و شیشه پشتى را خواهیم دید. 
احتماال هدف راحت تر دست گرفتن گوشى است و ســاختار تیتانیومى احتماال وزن را 

کاهش مى دهد. 
کارشناس اطالعات مى گوید که هنوز براى تایید تغییرات زود است و حتى اگر یک بحث 

داخلى در اپل در جریان باشد، هنوز هیچ چیز نهایى نیست.
از آنجایى که مک بوك و مک مینى اپل ظاهرى مشابه دارند، این پیش بینى چندان دور 

از ذهن نیســت، بنابراین این زبان 
طراحى ممکن است سراغ 

آیفون ها هم برود.

آیفون 15 چه شکلى خواهد بود؟

از آنجایى که مک بوك و مک مینى اپل ظاهرى مشابه دارند، این پیش بینى چند
از ذهن نیســت، بنابرایناین زبان

طراحى ممکن است سراغ 
آیفون ها هم برود.

برنامه هایى که  هرچه سریع تر باید پاك کنید

ى

اخطــار 60 روزه (طبق قانون ون

ران از توییتر به پلتفرم هاى 

 یکى از چالش هاى این شــبکه 
RIP» شته بى بى ســى، هشتگ

وئیتر!) در این شبکه اجتماعى ترند 
شرکت سعى دارند اطالعات خود

توئیتر را نیز به اشتراك جایگزین
ارتیــن لوئیس که خود در توئیتر 
عالم کرد در ماســتودون فعالیت 
شده نیســت و دقیقًا از شیوه کار 

 در آلمان است. تصور مى کنم هر دو 
پلتفرم ویژگى هاى مشابهى دارند.

اختالل در سرویس هاى توییتر و احتمال 
هک اطالعات

در این میان برخى کارشناســان معتقدند عالوه بر بحران 
اخراج کارمندان و جایگزین شــدن توئیتر، در این شرایط 

هک پلتفرم وضعیت فاجعه بارى را ایجاد مى کند.

دتکتور به طور خودکار صدها توئیت مربوط به کاربران را 
مختل یا  که نمى دانســتند این پلتفرم ثبت و رصد مى کرد

تعطیل شده است.
امر پس از آن روى داد که ایالن ماســک از کارمندان  این
خواست یا به کارســخت تن دهند یا شرکت را ترك کنند. 

اکثر گوشى هاى هوشمند داراى قابلیت پانوراما با برنامه هاى دوربین همراه هستند.
براى گرفتن یک عکس پانوراما، مهم نیســت که نرم افزار شما چقدر خوب باشد؛ بلکه 

کیفیت عکس هاى پانوراما به تکنیک عکاس مربوط مى شود.
مهمترین چیز این است که صبور باشید. گرفتن یک عکس خوب به مفهوم گرفتن بیش 
از یک عکس و عجله نکردن در عکس هایى است که مى گیرید. گوشى هاى هوشمند با 

اتصال چند عکس به هم، عکس هاى پانوراما را مى سازند.
اگر خیلى سریع حرکت کنید، این عکس ها تار مى شوند و پانوراما را خراب مى کنند. افزایش 
سرعت در گرفتن عکس همچنین به این معنى است که به احتمال زیاد تصاویر شما با 
یکدیگر سازگار نخواهند بود. اگر برخى از عکس ها صاف و برخى دیگر مایل باشند، این 

روى محصول نهایى تاثیر مى گذارد.

Google Photos نحوه گرفتن عکس پانوراما با استفاده از برنامه
حالت پانوراما در Pixel۴a و همچنین سایر تلفن هاى پیکسل، از پانوراماى عمودى و 

افقى پشتیبانى مى کند.
در Google Pixel۴a، برنامه دوربین را باز کنید.

روى Mode در سمت راست منوى پایین ضربه بزنید.
پانوراما را از منوى باز شده انتخاب کنید.

براى پانوراماى افقى، تلفن را در حالت عمودى نگه دارید. براى حالت عمودى، آن را در 
حالت افقى نگه دارید.

براى شروع عکس گرفتن، دکمه گرفتن را فشار دهید.
همان طور که دوربین را حرکت مى دهید، برنامه شما را به کادرى هدایت مى کند که شیب 
و انحراف چپ به راست گوشى را نســبت به زمانى که دکمه عکاسى را لمس مى کنید، 

نمایش مى دهد.
تمام تالش خود را بکنید تا گوشى را در سطح و در مســیر نشان داده شده روى صفحه 

نگه دارید.
این برنامه به طور خودکار تصاویر را مى گیرد و نوار پیش نمایشــى از تصاویر را در حین 

حرکت نمایش مى دهد.

Open Camera گرفتن عکس پانوراما با استفاده از برنامه
با بیش از 50 میلیون دانلود، این برنامه یکى از بهترین برنامه هایى است که از پانوراماى 

عمودى و افقى پشتیبانى مى کند.
برنامه را باز کنید و روى منوى سه نقطه در باالى صفحه ضربه بزنید.

در قسمت Photo Mode، PANO را انتخاب کنید.
براى پانوراماى افقى یا عمودى، تلفن را به ترتیب در جهت عمودى یا افقى نگه دارید.

براى شروع عکس گرفتن روى دکمه گرفتن کلیک کنید.
پس از اتمام بر روى دکمه عالمت کلیک کنید.

این برنامه شما را با نماد هایى که روى صفحه ظاهر مى شوند، راهنمایى مى کند که نشان 
مى دهد چگونه باید تلفن خود را تنظیم کنید.

برخالف برنامه دوربین Pixel۴a، وقتى گوشى را با Open Camera حرکت مى دهید، 
برنامه نقاط واقعیت افزوده را روى صفحه نمایش مى دهد تا شما را راهنمایى کند.

آپدیت اندروید 13 براى گلکسى اس 20 اف اى – Galaxy S۲۰FE منتشر شد. این 
به روزرسانى در قالب رابط کاربرى One UI5,0 قابل دریافت است.

گلکسى FE S۲۰ اکنون آخرین گوشى سامســونگ محسوب مى شود که آپدیت 
One UI5,0 بر پایه اندروید 13 را دریافت کرده است. سامسونگ این به روزرسانى 
را با شماره G۷۸۰FXXUAEVK۳ براى نسخه اگزینوس 990 این دستگاه با حجم 

کم تر 2 گیگ منتشر کرده است.
آپدیت اندروید 13 براى گلکســى اس FE 20 آخرین وصله امنیتى ماه نوامبر را به 
همراه دارد. این به روزرســانى در حال حاضر براى کاربران مناطق اروپا و روســیه 
در حال انتشار اســت و انتظار مى رود طى روزهاى آینده در مناطق بیشترى قابل 
دریافت باشد. به روزرسانى One U5,0 احتماال آخرین آپدیت اصلى سیستم عامل 
اندروید براى سرى گلکسى FE S۲۰ خواهد بود که در سال 2020 با رابط کاربرى 

One UI2,5 بر پایه اندروید 10 عرضه شد.

چگونه با گوشى هوشمند خود 
عکس پانوراما بگیریم؟

آپدیت اندروید 13 براى 
گلکسى FE S۲۰ منتشر شد

ى ش ر
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فعالیت هاى ساده براى سالمت روان 

تغییرات سبک زندگى و رژیم غذایى تاثیر قابل توجهى بر افراد مبتال به 
رفالکس اسید دارد.

رفالکس اســید مى تواند یکى از عالئم بیمارى رفالکس معده به مرى 
(GERD) باشد. عالئم آن شامل خس خس سینه، سرفه و تنگى نفس 

است که به عنوان تنگى نفس نیز شناخته مى شود.
تحقیقات نشان مى دهد که این بیمارى اغلب یک علت زمینه اى و گاهى 

ناشناخته آسم و سایر مشکالت تنفسى است.
زمانى که اسید معده از مرى عبور مى کند، مى تواند وارد ریه ها و گلو شود. 

آن نواحى را تحریک  کند و منجر به مشکالت تنفسى شود، از جمله:

التهاب ریه
اگر اسید در ریه ها تنفس شود، مى تواند باعث التهاب یا تنگ شدن راه هاى 

هوایى شود و منجر به برونشیت یا ذات الریه شود.
رفالکس معده - عالئم رفالکس معده - تشخیص و درمان رفالکس 

معده

تحریک دستگاه تنفسى فوقانى
اگر اسید سیستم تنفسى فوقانى از جمله گلو را تحریک کند، ممکن است 

ترشح خلط، احتقان قفسه سینه و سرفه را تجربه کنید.
عالوه بر این مى تواند عالئم آســم را براى افرادى که هر دو بیمارى را 
دارند ایجاد کند. اگر رفالکس اسید درمان نشود، مى تواند عوارض زیادى 
ایجاد کند، به ویژه در افرادى که چندین بار در هفته آن را تجربه مى کنند.

شرایط تنفسى
رفالکس اسید درمان نشده یا رفالکس اســید یکى از علل شروع آسم 
بزرگساالن است. همچنین مى تواند باعث عفونت سینوسى، زخم و آسیب 

ریه ناشى از برگشت اسید به ریه ها شود.

مشکالت مرى
رفالکس اسید آسیب زیادى به مرى مى زند، لوله اى که غذا را از گلو به 
معده مى برد. با گذشت زمان، عبور اســید معده به مرى مى تواند باعث 

ایجاد موارد زیر شود:
تغییر در پوشش مرى- ســرطان مرى - ســختى یا درد در هنگام بلع 

-تنگى مرى.
 رفالکس اسید درمان نشــده مى تواند منجر به عوارض دیگرى مانند 

موارد زیر شود:
پوسیدگى دندان-کم خوابى - گلودرد مزمن

چگونه رفالکس اسید و تنگى نفس را مدیریت کنیم؟
صحبت با پزشک در مورد عالئم تنفسى مهم است، به خصوص اگر آسم 
دارید یا مشکوك هستید که ممکن است به آن مبتال شده باشید. مدیریت 
رفالکس اسید مى تواند به شما در کنترل و کاهش تنگى نفس کمک کند.

تغییر سبک زندگى و رژیم غذایى
تغییرات سبک زندگى و رژیم غذایى تاثیر قابل توجهى بر افراد مبتال به 

رفالکس اسید دارد.
از خوردن غذاها و نوشیدنى هایى (غذاهاى چرب، سرخ شده و تند، کافئین 

و نوشابه هاى گازدار) که باعث آن مى شوند خوددارى کنید.

داروها
داروهاى بدون نسخه و تجویزى مى توانند به درمان رفالکس اسید کمک 
کنند. اگر متوجه شدید که رفالکس اسید یا تنفس شما به طور ناگهانى 
بدتر مى شود، باید با پزشــک تماس بگیرید. این امر به ویژه زمانى مهم 
است که متوجه عالئم جدید مى شــوید یا زمانى که عالئم موجود شما 
شروع به تداخل با توانایى شما در انجام فعالیت هاى عادى روزانه مى کند.

فعالیت هاى ســاده و روزمره مانند پیــاده روى و باال 
رفتن از پله ها به جلوگیرى از مشکالت سالمت روان 

کمک مى کند.
به نظر مى رســد کســانى کــه در برابر مشــکالت 
روانپزشکى آسیب پذیر هستند، از تمریناتى مانند موارد 

ذکر شده حتى به میزان اندك بیشتر سود مى برند.
محققان دریافتند احســاس هوشــیارى و پرانرژى 
بودن ناشــى از ورزش مختصر باعــث تقویت قابل 
توجه سالمت روان مى شــود. آنان معقدند باال رفتن 

روزانه از پله ها ممکن است به ما کمک کند بیدار 
و پرانرژى باشــیم و این مورد باعث افزایش رفاه 

مى شود.
پروفســور هایک توســت، محقق این تحقیق، 
گفت: تمرینات ســاده اى که مى توان داخل خانه 

انجام داد، بسیار مهم اســت. به دلیل کرونا همه 
ما مدتى با محدودیت هاى شــدید زندگى عمومى و 
تماس هاى اجتماعى مواجه بودیم و ممکن است این 
موضوع بر رفاه ما تاثیر منفى داشــته باشد؛ حال براى 
اینکه احساس بهترى داشته باشیم، مى توانیم بیشتر 

از پله ها باال برویم.
نتایج منتشر شده حاصل از این مطالعه شامل بررسى 

67 نفر اســت که فعالیت هاى روزمره آن ها همراه با 
حاالت عاطفى لحظه به لحظه ردیابى شــده است. 
در این پژوهش مشــخص شــد افراد پس از انجام 
فعالیت هاى ســاده روزانه مانند باال رفتن از پله ها یا 
حتى راه رفتن احساس هوشــیارى و انرژى بیشترى 

مى کنند.
اســکن مغزى نیز روى یک گــروه 83 نفره جداگانه 

انجام شد تا فرآیندهاى مربوطه را بررسى کنند. نتایج 
نشان داد فعالیت ناحیه اى از مغز براى تاثیر گرفتن از 
فعالیت هاى روزمره بر وضعیــت عاطفى افراد حیاتى 

است.
پروفســور توست مى گوید: کســانى که داراى حجم 
کمترى از ماده خاکســترى مغز در این منطقه هستند 
و خطر ابتال به اختالالت روانپزشکى بیشترى دارند، 
زمانى که از نظر جسمى غیرفعال بودند، کمتر احساس 
انرژى مى کردند. با این حال پس از فعالیت روزانه این 
افراد حتى بیشتر از کسان دیگر با حجم مغز بزرگتر 

احساس مى کردند که سرشار از انرژى هستند.
پروفسور آندریاس مایر لیندنبرگ، محقق دیگر این 
تحقیق نیز اظهار کرد: نتایج نشان مى دهد فعالیت بدنى 
در زندگى روزمره براى رفاه، به ویژه در افراد مستعد 
ابتال به اختالالت روانپزشکى مفید است.

دکتر اورس براون، محقق این پژوهش، 
بیــان کرد: باید بررســى شــود کــه آیا 
فعالیت هاى روزمره مى توانند بهزیستى و حجم مغز 
را تغییر دهد یا خیر؛ همچنین باید بررسى شود چگونه 
این نتایج ممکن است به پیشگیرى و درمان اختالالت 

روانپزشکى کمک کند.

میوه نارگیــل داراى خواص و فواید شــگفت انگیزى اســت و 
مصرف آن براى درمان بسیارى از بیمارى هاى مزمن، کم خونى، 
مشکالت پوست و مو و تقویت سیســتم ایمنى بدن مفید است؛ 
در این مطلب به خــواص نارگیل براى درمان و پیشــگیرى از 

بیمارى هاى مختلف پرداخته ایم.
نارگیل میوه اى از خانواده نخل اســت که هزاران سال است در 
جهان از آن استفاده مى شود. این گیاه عمدتاً در مناطق گرمسیرى 
جهان کشت مى شود و بومى جنوب شرق آسیاست؛ تخمین زده 
مى شود که حدود 75 درصد نارگیل هاى عرضه شده در جهان، در 

اندونزى، فیلیپین و هند تولید مى شوند.

قسمت هاى قابل استفاده نارگیل
قســمت هاى مختلف میوه نارگیل براى مصــرف خوراکى یا 
موضعى مورد اســتفاده قرار مى گیرند؛ گوشت نارگیل (قسمت 
ســفیدرنگ داخل میوه نارگیل)، شــیر نارگیل کــه به صورت 
بسته بندى شــده در فروشگاه ها عرضه مى شــود و آب نارگیل 
که بى رنگ و کمى شیرین اســت؛ قسمت هایى هستند که مورد 

استفاده قرار مى گیرند.
نارگیل خشک شده و آسیاب شــده به عنوان آرد یا پودر نارگیل 

و روغن نارگیل نیز از قسمت گوشت این میوه بدست مى آید.

تفاوت نارگیل سبز و قهوه اى چیست؟
انواع رایج نارگیل شــامل نارگیل ســبز و قهوه اى است. تفاوت 
نارگیل سبز و قهوه اى در سن میوه است. نارگیل هاى سبز نارس 
هســتند در حالى که نارگیل هاى قهوه اى کامًال بالغ رســیده و 

بالغ هستند.
نارگیل هاى ســبز نســبت به نارگیل هاى بالغ، گوشت کمترى 
دارند در عوض محتواى آب نارگیل هاى سبز بیشتر است. بیشتر 
از آب نارگیل سبز به عنوان نوشــیدنى استفاده مى شود در حالى 
که استفاده از قسمت هاى گوشت، روغن و شیر نارگیل قهوه اى 

رایج تر است.

ترکیبات و ویتامین هاى موجود در نارگیل
برخالف بســیارى از میوه هاى دیگر که سرشار از کربوهیدرات 
هستند، نارگیل عمدتًا سرشــار از چربى است؛ نارگیل همچنین 
حاوى پروتئین، چندین ماده معدنى مهم و مقادیر کمى ویتامین 
B است؛ هر 100 گرم نارگیل خام حاوى 354 کیلوکالرى انرژى، 
ســه گرم پروتئین، 33 گرم چربى، 15 گرم کربوهیدرات، 9 گرم 

فیبر و 6 گرم قند است.
ویتامین ها و مواد معدنــى موجود در 

نارگیل شامل کلســیم، آهن، منیزیم، فســفر، پتاسیم، سدیم، 
زینک، مقادیر کمى مس، منگنز، ســلنیوم، ویتامین سى، انواع 
ویتامین هاى گروه ب، ویتامین E و مقادیر بسیار کمى ویتامین 

کا است.
خواص نارگیل براى تقویت سیستم ایمنى

نارگیل حاوى انواع ویتامین هاى C و E و ســلنیوم اســت که 
این مواد به عنوان آنتى اکســیدان عمل کرده و با خنثى کردن 
رادیکال هــاى آزاد که نقش مهمى در تخریــب بافت ها و بروز 
بیمارى ها دارند؛ نقش مهمــى در تقویت سیســتم ایمنى ایفا 

مى کند.

خواص نارگیل براى کمک به درمان کم خونى
بسیارى از افراد به دلیل عدم پیروى از رژیم غذایى مناسب، دچار 
کمخونى و عوارض ناشى از آن مى شــوند. یکى از دالیل بروز 
کمخونى، کاهش تعداد گلبول هــاى قرمز و کمبود آهن در بدن 
اســت؛ نارگیل به دلیل دارا بودن مقادیر مس و آهن مى تواند به 

درمان کم خونى و افزایش تعداد گلبول هاى قرمز کمک کند.

خواص نارگیل براى کاهش وزن
بیشتر چربى موجود در نارگیل به شکل ترى گلیسیرید با زنجیره 
متوسط اســت که این چربى ها با نام اختصارى MCT شناخته 
مى شود. بدن شــما MCT  ها را متفاوت از ســایر انواع چربى ها 
متابولیزه مى کند؛ بدن انســان این چربى ها را مستقیمًا از روده 
کوچک جذب مى کند و به سرعت از آن ها براى دریافت انرژى 

استفاده مى کند.

خواص ضدباکتریایى نارگیل
برخى از مطالعات حیوانى نشــان داده اند که 
روغن نارگیــل مى تواند به جلوگیرى 
از رشد گونه هاى باکتریایى خاص 
کمک کند. به عنــوان مثال، یک 
مطالعه در لوله آزمایش نشان داد 
که روغن نارگیل بکر مى تواند از رشد 
استافیلوکوکوس اورئوس، نوعى باکترى که 

باعث عفونت و بروز جوش مى شود، جلوگیرى کند.
عالوه بر این، یک مطالعه دیگر در آزمایشــگاه نشــان داد که 
ترکیب روغن نارگیل و آب علیه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 
و اشریشیا کلى، دو ســویه از باکترى هاى مرتبط با بیمارى هاى 

ناشى از غذا، موثر است.

خواص نارگیل براى سالمت دندان ها
یک مطالعه که روى 50 کودك انجام شد نشان داد که استفاده 
موضعى از روغن نارگیل بعد از مســواك زدن روى دندان ها، به 
اندازه کلرهگزیدین که یک دهانشــویه رایج است، در کاهش 
رشد برخى باکترى ها مؤثر اســت همچنین نارگیل مى تواند در 
پیشــگیرى از عفونت هاى مربوط به کانال هاى ریشــه و سایر 

مشکالت دندان مفید باشد.

خواص نارگیل براى کنترل قند خون
نارگیل داراى کربوهیدرات کم و فیبر و چربى باال است بنابراین 
مى تواند براى کنترل قند خون مفید باشد. یک بررسى حتى نشان 
داد که مصرف نارگیل میتواند به کاهش سطح قند خون کمک 
کند، که این خاصیت ممکن است به دلیل خواص ضد التهابى و 

محتواى آنتى اکسیدانى آن باشد.

خواص نارگیل براى ورزشکاران
گوشت نارگیل حاوى مقادیر زیادى اســید هاى چرب با زنجیره 
متوسط اســت که هضم آن براى بدن انسان بســیار راحت تر از 
چربى هاى حیوانى است؛ مصرف نارگیل در ورزشکاران به دلیل 
هضم راحت تر، باعث بهبود اســتقامت ورزشــکاران در هنگام 

ورزش کردن مى شود.

بهبود آلزایمر و صرع با مصرف نارگیل
برخى مطالعات مى گویند مصرف نارگیل باعث بهبود عالئم ناشى 
از آلزایمر و زوال عقل مى شود. بر اساس این نظریه، آسیب ناشى 
از آلزایمر توانایى مغز را براى استفاده از منبع انرژى اولیه خود که 

گلوکز نام دارد، مختل مى کند.
زمانى که بدن روغن نارگیل و مواد مشابه را مى سوزاند، موادى 

به نام "کتون" تولید مى کند که این مواد مى توانند جایگزین خوبى 
براى انرژى مورداستفاده مغز باشــند. محققان بر این باورند که 
پیروى از رژیم کتوژنیک در درمان بیمارى هایى نظیر آلزایمر مؤثر 
اســت و مصرف نارگیل به دلیل ایجاد کتون ها، مى تواند آسیب 

ناشى از آلزایمر به مغز را کاهش دهد.
همچنین پیروى از رژیم غذایى کتوژنیک در کودکانى که مبتال 
به صرع شــده اند مى تواند تا حد زیادى باعث کاهش خطر بروز 
تشنج در این کودکان شود؛ نارگیل به دلیل دارابودن چربى هاى 
مفید، مى تواند به عنوان یکى از اجزاى اصلى این رژیم غذایى در 

کاهش خطر تشنج کودکن مبتال به صرع نقش ایفا کند.  

خواص نارگیل براى مفاصل و استخوان ها
نارگیل به دلیل داشتن کلسیم و فسفر، مى تواند میوه خوبى براى 
تقویت استخوان هاى بدن و پیشگیرى از پوکى استخوان باشد. 

هر 100 گرم میوه نارگیل حاوى 14 میلى گرم کلسیم است.
از خواص دیگر نارگیــل براى اســتخوان ها و مفاصل، کاهش 
التهاب و ورم است. ســطوح باالى آنتى اکسیدان هاى موجود در 
روغن نارگیل التهاب را کاهش مى دهد و آرتریت (ورم مفاصل) 

را به خوبى درمان مى کند.

نارگیل آب بدن را تأمین مى کند
میوه و آب نارگیل حاوى آب و الکترولیت هایى هستند که به تأمین 
آب بدن کمک مى کند. افرادى که فعالیت زیادى دارند مى توانند 
از آب نارگیل استفاده کنند. آب نارگیل حاوى چربى، مقادیر کمى 
پروتئین و پتاسیم است که بهبود عملکرد ورزشکاران نیز کمک 

شایانى مى کند.

خواص نارگیل براى پوست و مو
مصرف میوه نارگیل و یا استفاده موضعى از روغن آن روى پوست 
میتواند براى کاهش التهاب، مرطوب نگه داشتن پوست و کمک 
به بهبود زخم ها مؤثر باشــد. اســید هاى چرب موجود در روغن 
نارگیل داراى خواص ضد میکروبى است که مى تواند به درمان 
آکنه و محافظت از پوست در برابر باکترى هاى مضر کمک کند.

همچنین از آنجا که پلى فنل ها داراى خواص آنتى اکســیدانى 
هستند، مى توانند به خنثى کردن رادیکال هاى آزاد که مى توانند 
منجر به التهاب شــوند، کمــک کنند. به همیــن دلیل مصرف 
خوراکى نارگیل و استفاده موضعى روغن آن روى پوست باعث 

درمان اگزما و کاهش عالئم پسوریازیس شود.
روغن نارگیل همچنین براى درمان خشــکى کف سر یا مو هاى 
خشک و موخوره، بسیار سودمند است. روغنى که از گوشت میوه 
نارگیل گرفته مى شود همچنین مى تواند به عنوان یک نرم کننده 
طبیعى براى مو عمل کنــد. از روغن نارگیــل همچنین براى 
ماســاژدادن پوســت صورت براى رفع چین چروك ها و تیرگى 

زیرچشم نیز استفاده مى شود.

خواص نارگیل براى تقویت سیستم گوارشى
نارگیل به دلیل دارابــودن فیبر زیاد به بهبود عملکرد سیســتم 
گوارشــى کمک مى کند؛ فیبر ها موادى هستند که با جذب آب، 
موجب تقویت عملکرد روده، بهود هضم غذا و کاهش خطر ابتال 

به زخم هاى گوارشى مى شوند.

 به طور کلى، کودکان و نوجوانانى که به کم کارى تیروئید مبتال مى 
شوند عالئم و نشانه هاى مشابه با بزرگساالن را دارند با این حال 

ممکن است عالئم زیر را نیز تجربه کنند:
- رشد ضعیف و در نتیجه کوتاهى قد
- تاخیر در رشد دندان هاى دائمى

- تاخیر در بلوغ
- رشد ذهنى ضعیف

کم کارى تیروئید ممکن است در مراحل اولیه عالئم قابل توجهى 
ایجاد نکند اما با گذشت زمان، کم کارى تیروئید که درمان نشده 

مى تواند باعث بروز شمارى از مشکالت سالمتى مانند چاقى، درد 
مفاصل، نابارورى و بیمارى قلبى شود.

به گزارش سایت اطالع رسانى "مایو کلینیک"، همچنین توجه به 
این نکته ضروریست که اگرچه هر کسى ممکن است به کم کارى 
تیروئید مبتال شود، اما اگر یک زن هستید، بیشتر از 60 سال دارید، 
سابقه خانوادگى بیمارى تیروئید دارید، یک بیمارى خود ایمنى مانند 
دیابت نوع یک یا بیمارى سلیاك دارید، امواج رادیوگرافى به گردن 
یا باالى سینه شما برخورد کرده، جراحى تیروئید (تیروئیدبردارى) 
داشته اید یا در شش ماه گذشته باردار یا بچه دار شده اید، احتمال 

ابتالیتان به تیروئید کم کار بیشتر است.
در صورت مشــاهده هر یک از عالئم کم کارى تیروئید از جمله 
ضعف و خستگى، خواب آلودگى، پوست خشک، عدم تحمل سرما، 
افزایش وزن و ... بهتر اســت با پزشک عمومى مشورت شود تا با 
انجام آزمایش خون و اندازه گیرى سطح هورمون ها، عملکرد غده 

تیروئید مورد بررسى قرار گیرد.
کودکان و نوجوانان نیز مى بایســت در صورتــى که عالئم ذکر 
شــده را به صورت چشــمگیر دارند، توســط پزشک متخصص

 معاینه شوند.

عالئم تیروئیدِ کم کار در کودکان و نوجوانان

توصیه هاى مهم براى 
افرادى که معده درد دارند

فواید نارگیل براى کاهش وزن و درمان کم خونى

9 گرم کربوهیدرات، 9 گرم  5 گرم چربى، 15 3ســه گرم پروتئین، 33
6یییفیفیبر و 6 گرم قند است.

وووووووووووویویویویتامین ها و مواد معدنــى موجود در 

Tمى شود. بدن شــما MCT ها را متفاوت

متابولیزه مى کند؛ بدن انســان این چ
کوچک جذب مى کند و به سرعت از آ

استفاده مى کند.
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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 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. 
13ـ راى شماره 140160302027008991 مورخ 1401/08/25 اصغر پدرام آرا فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 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 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. 
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 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- 
م الف: 1416278- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 

وصفى/9/130

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6960 مورخ 1401/08/21 به شماره کالسه 0672 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا بدیعى خوزانى به شناسنامه 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 نقشــه ملک و گزارش کارشناس 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 رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/09/05- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 1414538 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/9/132

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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 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 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:1415379 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد -ازطرف آفرین میرعباسى/9/134

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4213 مورخ 1401/06/10 به شماره کالسه 1928 مالکیت آقاى/ 
خانم رضاعلى عسگرى فروشانى به شناسنامه شــماره 44 کدملى 1141579294 
صادره فرزند حیدر در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 75,00 مترمربع پالك 
شــماره 548 فرعــى از 107 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند شماره 85228 مورخ 1400/11/4 دفترخانه 172 و مالحظه 
نقشه ملک گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
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. 

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: 1414509 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان خمینى شهر – سید محمدحســن مصطفوى -از طرف سید امیرحسین 

حسن زاده/9/136

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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 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 مشاع 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 انتشــار نوبت اول:1401/09/5 تاریخ انتشار نوبت دوم 
: 1401/09/20-م الف:1415680 -حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/138

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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 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  5035 
مورخ 1401/07/27 آقــاى على امیرپور نجف آبادى فرزند رضا ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 45/12 متر مربع قســمتى از پالك شماره 840  اصلى واقع در 
قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/5 تاریخ انتشــار نوبت دوم: 09/20/ 1401- م 
الف:1415668حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/140

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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 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 شــماره 5131 مورخ 1401/08/04 آقاى علیرضا صالحى نجف آبادى فرزند 
حسنعلى ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مســاحت 71/82 متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 871 اصلى واقع در قطعه 3 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: 1415658- حجت اله کاظم زاده اردستانى- 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/142

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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید 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 تســلیم 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. 
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 ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 12/93 مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره 8 فرعى از 10354 اصلــى واقع در بخش 5 ثبت اســناد و امالك 
شــرق اصفهان. خریدارى به صورت عادى و مع الواسطه از غالمعلى احمدى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/05 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 
1415114- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان- مهدى صادقى 

وصفى/9/150

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 موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 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 شماره4520 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 10139استاندارد سازى گردیده 
است) متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/5  تاریخ 
انتشــار نوبت دوم :1401/09/20-م الف:1515299- حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/9/144

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 4905 و 4903 مورخ 1401/07/24 آقاى محمد نادى فرزند حسینعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع 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 رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/5تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/20 -م الف:-1415705حجت اله کاظم زاده اردستانى -سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد -ازطرف آفرین میرعباسى/9/146

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- برابر راى شــماره 
140160302026009084 مــورخ 1401/07/05 هیــات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم 
سمانه حضرتى به شناسنامه شــماره 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 درخواست 
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: 1415323- ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - قائم مقام 

رئیس واحد ثبتى – مجید حیدرى/9/148

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6885 مورخ 1401/08/21 به شــماره کالسه 0588 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه احمدى پزوه به شناسنامه شماره 125 کدملى 1284230929 صادره فرزند 
نعمت اله در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 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 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 نســبت 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. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20- م الف: 1414589 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/152

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6225 مورخ 1401/08/12 به شــماره کالسه 0271 مالکیت آقاى/ 
خانم علیرضا عمادى به شناســنامه شــماره 68 کدملى 1141622807 صادره فرزند 
رجبعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 266 مترمربع پالك شماره 506 و 507 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
قولنامه عادى و دفتر 93 صفحه 435 و صفحه 429 و مالحظه مالحظه نقشــه 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 انتشار 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. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20- 
م الــف: 1414648 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/154

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى نگار حســاب پرنیان به شناسه ملى 14004666857 و به شــماره ثبت 53458 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مهدى چاوشــى به شماره ملى 1284205959 به ســمت مدیرعامل به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره خانم سلطان شــبانى خوراسگانى به شماره ملى 1291269101 به ســمت رئیس هیئت مدیره سعید بادفر به شماره 
ملى 3501163711 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/13انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات

 غیرتجارى اصفهان (1415604)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى نگار حساب پرنیان به شناسه ملى 14004666857 و به شماره ثبت 53458 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مهدى چاوشى به شماره ملى 1284205959 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم سلطان شبانى 
خوراسگانى به شماره ملى 1291269101 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره سعید بادفر به شماره ملى 3501163711 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/08/13 انتخاب گردیدند احمدرضا جومردى به شماره ملى 1293454044 به سمت بازرس اصلى و نازنین روزه شوشترى به شماره ملى 1742258077 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415603)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص صبــا تامین آفــاق به شناســه ملى 
14007531557 و به شماره ثبت 60303 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1401/08/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل ســود انباشته و باال بردن مبلغ 
اسمى سهام از مبلغ20000000000 ریال به170000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه بشــرح زیراصالح شد 
: مــاده مربوطه اساســنامه اصالح گردید: ســرمایه شــرکت 
مبلغ170000000000 ریال نقدى است که به 100 سهم با نام 
عادى1700000000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1415590)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص برنــا پخش یــاس به شناســه ملى 
14009071972 و به شماره ثبت 64343 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد محل شرکت به آدرس اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، سروستان، خیابان خواجه عمید، کوچه 
ایمان 22، پالك 29، طبقه همکف به کد پستى: 8199939188 تغییر 
یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1415584)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى اتحادیه شرکتهاى تعاونى کشاورزى دامداران گوســفنداران استان اصفهان بشناسه ملى 10260278509 و بشماره ثبت 6738 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/02/19 و نامه شماره205/3/184/779/8149 مورخ1401/08/17 سازمان تعاون روستایى استان اصفهان : تعاونى مرتعداران و پرورش گوسفند گاوخونى ورزنه بشناسه ملى 10260365760 
بنمایندگى عبدالحسین آهکى ورزنه بشــماره ملى 5659977251 بسمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند . اصغر همتى بشــماره ملى 1091490996 بنمایندگى از شرکت تعاونى 
کشاورزى گوسفندداران شهرستان نجف آباد بشناسه ملى 10260058832 - عباسعلى طیبى بشماره ملى 1239528906 بنمایندگى از شرکت تعاونى کشاورزى دامداران شهرستان نطنز بشناسه 
ملى 10260024489 - تیمور فرهمندیان بشماره ملى 2294535928 بنمایندگى از شرکت تعاونى کشاورزى گوسفندداران شهرستان دهاقان بشناسه ملى 10260017128 - حسن یزدانى کچوى 
بشماره ملى 1280315865 بنمایندگى از شرکت تعاونى کشاورزى گوسفندداران شهرستان زرین شهر بشناسه ملى 10260020772 - حسین توکلى ورزنه بشماره ملى 1270515888 بنمایندگى 
از شرکت تعاونى کشاورزى گوسفندداران شهرستان نائین بشناسه ملى 10260026077 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره - سید منصور رضوى زاده بشماره ملى 1199759244 بنمایندگى از شرکت 
تعاونى کشاورزى گوسفندداران شهرستان شهرضا بشناسه ملى 10260061864 بعنوان عضوعلى البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1403/12/29 انتخاب شدند . تراز و صورتهاى مالى سال 1399 بتصویب 

رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1416600)
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دور جدید تمرینات تیم اســتقالل پــس از حدود 2 هفته 
استراحت، از روز یکشنبه آغاز شــده و شاگردان ریکاردو 
ســاپینتو در غیاب ملى پوشــان برنامه هاى آماده سازى 
را پشت ســر مى گذارند. آرمان رمضانى پس از پشت سر 
گذاشتن دوره مصدومیت و پشت سر گذاشتن روند درمانى 
و تمرینات اختصاصى به تمرینات گروهى اضافه شــد و 
به همراه ســایر نفرات کار کرد. تیم اســتقالل قرار است 
یک بازى دوستانه را روز 9 آذر مقابل هوادار برگزار کند و 
سپس براى حضور در یک تورنمنت 4 جانبه راهى کشور 

امارات شود.

بازگشت ستاره آبى ها
 به تمرینات

02

کریســتیانو رونالدو به دلیل شــکاندن گوشى یک هوادار 
اورتون پس از شکست منچستریونایتد مقابل این تیم در 
رقابت هاى لیگ برتر انگلیس، از جانــب اتحادیه فوتبال 
انگلیس نقره داغ شد و در کنار جریمه نقدى 50 هزار پوندى، 
با محرومیت دو جلســه اى هم مواجه شد. این مهاجم 37 
ساله که پس از فســخ قراردادش با منچستریونایتد در پى 
توافقى دوجانبه، حاال بازیکن آزاد به شــمار مى رود، متهم 
به رفتار نامناسب و خشونت آمیز شده است، براى همین در 
صورت ماندنش در لیگ برتر انگلیس باید این محرومیت را 
پشت سر بگذارد. رونالدو پس از این ماجرا از هوادار اورتون 
که اتفاقاً کودکى اوتیسمى بود، عذرخواهى کرد، اما مادر این 

کودك از این فوق ستاره پرتغالى شکایت کرد.

محرومیت عجیب
 براى رونالدو

04

تیم فوتسال پالما اســپانیا چهارشنبه شــب در گروه B از 
مرحله الیت لیگ قهرمانان فوتسال اروپا به مصاف دوبووچ 
اسلوونى رفت که این مسابقه با نتیجه 8 بر 2 به سود پالما  به 
پایان رسید. در این بازى حسین طیبى و مسلم اوالدقباد دو 
بازیکن ایرانى پالما هم به میدان رفتند و هر کدام یک گل 
به ثمر رساندند. مسابقات این گروه با حضور چهار تیم و به 

میزبانى پالما برگزار مى شود.

پیروزى پالما 
با گلزنى ایرانى ها

مهاجم پرســپولیس از ابتداى این هفته دیگر در 
تمرینات این تیم شرکت نمى کند.

همان طور که قبال در خبرها داشتیم عیسى آل کثیر 
از ابتداى هفته پیش تصمیم گرفت دیگر 

در تمرینات پرسپولیس حاضر نشود. 
این بازیکن انتظار داشت قبل از آغاز 
دور جدیــد تمرینات سرخپوشــان 
قراردادش امضا شــود امــا یحیى 

گل محمدى خواست وضعیت او را در 
دور جدید تمرینات تیمش از 

لحاظ مختلف زیرنظر 
بگیــرد. از ایــن 

همین رو عیسى 
ى  یک هفتــه ا
با سرخپوشــان 

هیــچ  بــدون 
قراردادى تمرین کرد. 

ایــن در حالى اســت که 
باشگاه پرســپولیس هنوز هیچ 

تماسى با عیسى نداشته است. در 
این مورد تصمیــم اصلى با یحیى 

گل محمدى اســت و او هنوز تکلیف آل کثیر را 
مشخص نکرده است.

با شرایط موجود باید دید در هفته جارى چه اتفاقى 
درمورد آل کثیر رخ خواهد داد. او از نظر وضعیت 
جسمانى شــرایط بازى کردن را پیدا کرده است 
و به همین خاطر انتظــار دارد زودتر قراردادش 
با باشگاه پرسپولیس امضا شــود تا بتواند در 
بازى هــاى تدارکاتى خــودش را آماده بازى 
در دربى و ادامــه بازى هاى لیگ 
کند. چنانچــه در روز هاى 
آتى وضعیــت به همین 
روال ادامــه پیدا کند، 
بعید نیســت عیسى 
سر از یک تیم دیگر 
دربیــاورد. به هرحال 
خیلى از تیم هاى لیگ 
برتر در خط حمله با مشکل 
مواجه هستند و مشتاقند تا عیسى 
را به خدمــت بگیرنــد. اگرچه او 
خودش تمایل زیــادى به ماندن 

در جمع سرخپوشان دارد.

انتقال غیرمنتظره مهاجم محبوب سرخ ها؟
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دروازه بان تیم ملى فوتبال ژاپن که نقش پررنگى در پیروزى 
تیمش برابر آلمان داشت، یک رکورد جدید را در جام جهانى 
ثبت کرد. تیم ملى فوتبال ژاپن در نخستین دیدار خود در 
بیست و دومین دوره رقابتهاى جام جهانى موفق شد تیم 
ملى آلمان را 2 بر یک شکست دهد. در این دیدار «سوچى 
کوندا» گلر ســامورایى ها نقش پررنگــى در این پیروزى 
داشت و بارها مانع از گلزنى بازیکنان حریف شد. براساس 
آمار منتشر شده در مورد دیدار تیم هاى ملى فوتبال آلمان و 
ژاپن «سوچى کوندا» با 8 سیو موفق در این دیدار توانست 

در جام جهانى قطر رکورددار شود.

رکوردزنى
 گلر ژاپنى در قطر

عملکرد درخشــان ملى پوش ایرانى پورتو در طول دو 
سال و نیم حضورش به عنوان شاگرد سرجیو کونسیسائو 

باعث شده تا در رادار تیم هاى نامدارى قرار بگیرد.
اگرچه مهدى طارمى به عنوان امید اول گلزنى تیم ملى 
ایران در رقابت هاى جام جهانى قطر نامش مطرح بود 
اما کمتر کســى تصور مى کرد که او بتواند دروازه تیم 
قدرتمند انگلیس را 2 بار باز کرده و در همان روزهاى 
نخست این تورنمنت خود را به عنوان یک ستاره گلزن 
و حتى شاید یکى از مدعیان قرار گرفتن در بین بهترین 
گلزنان جام مطرح کند. طارمى در روزى که تیم ایران 
بیشــتر به دنبال برنامه هاى دفاعــى و گل نخوردن از 
حریف بود توانســت 2 گل به تیم آماده انگلیس بزند و 
حاال باشگاه هاى بزرگ اروپایى با دقت بیشترى 

شرایط ستاره ایرانى پورتو را زیر نظر دارند.
عملکرد درخشــان او در طول دو سال و نیم 
حضورش به عنوان شاگرد سرجیو کونسیسائو 
باعث شــده تا در رادار تیم هاى نامــدارى قرار بگیرد 
امــا درحالى که در دو پنجــره نقــل و انتقاالتى قبلى 
صحبت هاى زیادى دربــاره احتمــال جدایى اش از 
پورتو مطرح بود ولــى درنهایت در ایــن تیم ماندنى 
شــد. بااین حال از اوایل این فصل و در حالى که نقشى 
غیرقابل انکار در موفقیت هاى تیمش داشــته بیش از 
قبل شــایعات مربوط به حضورش در تیم هاى دیگر 

شنیده مى شود.
طارمى پیش از جام جهانى به آرسنال لینک شده بود و 
حتى گفته مى شد در همین ژانویه راهى لندن خواهد 

شــد اما همین نمایش خوب در بازى با انگلیس باعث 
شده تا مشتریان دیگرى نیز پیدا کند. میالن که پیش 
از این هم جزو مشتریان او بود باز هم به سراغش رفته 

اســت تا به کمک او بتواند دومین اسکودتوى پیاپى 
را کسب کند. ســایت «ســمپرمیالن» در گزارشى 
مى نویســد: «میالن دوباره به خرید مهدى طارمى، 

مهاجم ایرانى پورتو عالقه مند شــده و درخشــش او 
در جام جهانــى در ایــن عالقه بى تاثیر نبوده اســت. 
روسونرى در تابستان قبل هم مشترى این بازیکن بود 

اما درخواست مالى باالى باشگاه پرتغالى باعث شد تا 
مدیران میالن از خرید او منصرف شــوند. قرارداد این 
بازیکن در سال 2024 به پایان مى رسد و در حالى که 
پورتو تالش دارد تا آن را تمدید کند اما هنوز توافقى در 
این زمینه صورت نگرفته اســت. اگر پورتو هنوز هم 
همان 25 میلیون یورو را درخواســت کند این انتقال 
در ژانویه کمى دشوار خواهد بود اما مسلما در تابستان 
شرایط کامال تغییر خواهد کرد. طارمى به جز جام جهانى 
در لیگ نیز با 6 گل و 5 پاس گل در 13 بازى عملکرد 
بســیار خوبى داشــته و در لیگ قهرمانان نیز نمایش 

درخشانى داشته است.»
از طرف دیگر سایت فوتبال لندن نیز با توجه به شرایط 
چلسى و عملکرد نه چندان خوب این تیم در نیم فصل 
نخســت، چند بازیکنى که تا اینجاى جام جهانى فراتر 
از انتظار ظاهر شــده اند را براى تقویت آبى هاى لندنى 
پیشنهاد داده است که یکى از این نفرات مهدى طارمى 
است. این ســایت مى نویســد: «طارمى در دیدار برابر 
انگلیــس 2 گل زد و نمایش خوبــى در خط حمله تیم 
ارائه داد. او به خوبى از معدود فرصت هایى که نصیبش 
شد استفاده کرد و همین موضوع مى تواند او را در بین 
بازیکنانى قرار دهد که مى توانــد در نیم فصل دوم به 
گراهام پاتر کمک کند. این مربى انگلیسى در خط حمله 
اوبامیانگ را در اختیار دارد امــا به خوبى مى داند که در 
ژانویه باید یک مهاجم دیگــر به ترکیب تیمش اضافه 
کند و طارمى که فصل خوبى را در پورتو ســپرى کرده 

مى تواند گزینه اى مناسب باشد.»

ستاره ایران در رادار تیم هاى نامدار

تیم کشــتى آزاد ایران در جام جهانى با تیم هاى ژاپن و منتخب 
جهان هم گروه خواهد شد.

مسابقات کشتى آزاد جام جهانى 2022 که پایان بخش مسابقات 
بین المللى در سال میالدى جارى است، روزهاى 19 و 20 آذر در 

آمریکا برگزار مى شود.
تیم کشــتى ایران که در مســابقات جهانى بلگراد عنوان نایب 
قهرمانى جهــان را با دو مدال طالى رحمــان عموزاد و کامران 
قاسم پور، سه نقره رضا اطرى، محمد نخودى و حسن یزدانى و دو 
برنز یونس امامى و امیرحسین زارع از آن خود کرد، طى روزهاى 
گذشته در ســفارت آمریکا در دوبى حاضر شد و اکنون در انتظار 

صدور ویزاست.
در صورتى که مشکلى در مســیر اعزام این تیم به آمریکا ایجاد 
نشود، آزادکاران ایران در مرحله مقدماتى با ژاپن و منتخب جهان 

هم گروه خواهند شد.
در گروه دیگر نیز سه تیم آمریکا، گرجستان و مغولستان حضور 
دارند. به این ترتیب رویارویــى ایران و آمریــکا در این دوره از 
جام جهانى منوط به صعود هر دو تیم است که البته تیم آمریکا به 
عنوان میزبان قطعا به دنبال حضور در فینال خواهد بود و باید دید 
تیم کشورمان که بیشتر به جوانان میدان داده مى تواند از سد دو 

تیم ژاپن و منتخب جهان عبور کرده و به فینال برسد.

طبق روالى که جام جهانى کشتى فرنگى 14 و 15 آبان در باکو به 
انجام رسید، دو تیم اول گروه در روز دوم برگزار کننده فینال و دو 

تیم دوم هر دو گروه، برگزارکننده مسابقه رده بندى خواهند بود.
تیم فرنگى ایران توانســت عنوان قهرمانى جام جهانى را از آن 

خود کند.
مسابقات کشتى آزاد جهانى 2022 با قهرمانى آمریکا با 198 امتیاز 
به پایان رسید. تیم ایران با 150 امتیاز نایب قهرمان شد و ژاپن با 
70 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. دو تیم مغولستان و گرجستان 
نیز با 65 امتیاز در رده هاى چهارم و پنجم قرار گرفتند. این 5 تیم به 
همراه منتخب جهان جواز شرکت در جام جهانى را به دست آوردند.

سرمربى پرسپولیس در جریان اتفاقات اخیر این 
باشگاه موافق اعتصاب بازیکنان نبوده است.

یحیى گل محمدى از اینکه در این هفته تمرینات 
تیمش با اعتصاب بازیکنان همراه بود، ناراحت 

است. او به همین خاطر مجبور شد در بازى 
دوستانه با مس کرمان تلفیقى از بازیکنان 
امید و بزرگسال را به میدان بفرستد تا عمال 

این بازى هیچ سودى براى سرخپوشان 
نداشته باشد.

یحیــى از همــان روز اول 
اعتصاب به شــاگردانش 
گفته بود کــه موافق این 
کار آنها نیســت؛ چراکه 

در تمرینات نبایــد وقفه اى 
ایجاد شود، بااین حال کاپیتان هاى 
پرسپولیس به اعتصاب خود ادامه 
دادند و فعال هم تا صدور راى کمیته 

انضباطى اجازه تمرین ندارنــد. گل محمدى به 
هیچ وجه تمایل ندارد در اختالف به وجود آمده 
بین باشــگاه و چند بازیکن دخالت کند؛ چراکه 
به هر دوطرف هشدار داده بود. او در مصاحبه 
اخیرش به این نکته اشاره داشت که باشگاه 
باید زودتر به این مسائل به وجود آمده در 
تیمش خاتمه دهــد. اتفاقى که در نهایت 
رخ داد اما با شرایط به وجود آمده باشگاه 
پرســپولیس در آینــده خیلى 
ســخت بتواند جریمه اى 
بــراى بازیکنان تیمش 
در نظر بگیــرد و از 
این جهت که آنها 
یاد گرفته اند که با 
چند جلســه تمرین 
نکردن و اعتصاب به پول 

خود خواهند رسید.

هشدار مهم یحیى به پرسپولیسى ها

همگروهى کشتى ایران با ژاپن و منتخب جهان

نخست اینامارات شود.
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ساسان اکبرزاده
نشست مشترك شهرداران و رؤساى شوراهاى اسالمى کالنشهرها 
و مراکز استان هاى کشور با اولویت برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 
1402 شــهردارى هاى کشور در اوایل آذرماه ســال جارى  در هتل 
عباسى اصفهان با حضور استاندار اصفهان، قائم مقام وزیر کشور در 

امور حقوقى و مجلس و... به میزبانى شهردارى اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این نشست، شهردار اصفهان به عنوان میزبان با خیرمقدم به 
شرکت کنندگان در این نشست به رویکردهاى مختلف و تاریخ تحول 
شهرها در دوره هاى مختلف، گفت: شکل گیرى شهرها، صنعتى شدن 
شهرها، وجود شهرهاى پاك و شهرهاى فرهنگى چهار دوره رویکرد 

شهرها بوده و هست.
على قاســم زاده با تشــریح هر یک از ایــن رویکردهــا، افزود: در

 گذشته هاى دور، تحول در شکل گیرى شهرها صورت گرفت، سپس 
شهرهاى صنعتى یک مزیت به شمار مى رفت که در اعتراض به این 
شهرها، شهرهاى پاك شکل گرفت و بعد از شهرهاى پاك امروز در 
دوره شهرهاى فرهنگى قرار داریم. وى با بیان اینکه امروز شهرهاى 
فرهنگى، مقصد اصلى گردشگران است، اضافه کرد: امروز باید بدانیم 
مشکالت فرهنگى شــهرها قابل حل اســت و جامعه به شدت خأل 

فرهنگى دارد که باید مرتفع شود.
شهردار اصفهان اظهار امیدوارى کرد در این دوره بتوان شهرها را از 
حیث فرهنگى و کیفیت زندگى بهتر ارتقا بخشــیده و به سوى سبک 
اسالمى ایرانى هدایت کرد که البته این مشکالت فرهنگى به راحتى 
قابل حل است. قاسم زاده این نشســت را منشأ تصمیم گیرى هاى 
مناسب و مطلوب برشمرد و براى شرکت کنندگان در این نشست در 

اصفهان آرزوى توفیق نمود.
■■■ 

استاندار اصفهان هم دراین نشست با خیر مقدم و تبریک هفته بسیج 
به شــرکت کنندگان گفت: نشست مشترك شــهرداران و رؤساى 
شوراهاى اسالمى کالنشهرها و مراکز استان هاى کشور در اصفهان 
مى تواند فرصتى براى اشــتراك گذارى تجربه هــاى آنان پیرامون 
مدیریت شهرى و فراهم شدن شرایط براى تکامل بخشى شهرى و 

ارائه راهکارهاى مناسبى باشــد که منجر به حل مسائل و مشکالت 
شهرها شود.

ســید رضا مرتضوى مشکالت شهرنشــینى اعم از مسکن شهرى، 
مهاجرت، برنامه ریزى شهرى، کاستى در حفظ سرمایه هاى شهرى 
در حوزه هاى ترافیک و... را از مشــکالت روزمره و دامنگیر شهرى 
دانســت و گفت: ما مؤلفه هاى مختلفى براى شــفافیت در اجراى 
مدیریت شهرى و دستیابى به آرمان شهر داریم؛ بنابراین،آرمان شهر 
یعنى شهرى براى مردم و جلب مشارکت مردم به آن و تدوین سیاست 

ها نیز بسترى براى پیشرفت شهر مى تواند به شمار آید.
وى ادامه داد: در آرمان شهر هرگونه تصمیم در آبادانى شهر ابتدا با تأثیر 
مشخصه آن باید مد نظر باشد همچنین در آرمان شهر باید شهر، تربیت 
شــهر، رفاه، همدلى و .. برقرار و جلوه آن در معرفى شهر معنا گردد و 
سیاست در مدیریت شهر نیز رضایت آحاد شهروندان را به ارمغان آورد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه چرا ما هر روز در شهرها به یک طرف مى 
رویم، خاطر نشان کرد: دلیل این امر آن است که ما در شهرها به آرمان 

تعاملى کم توجه بوده و در تصمیمات هویت را در نظر نمى گیریم.
مرتضوى اظهار امیدوارى کرد در ذیل آرمان شــهر همه تصمیمات 
مطلوب و گام هاى اثر بخش در راســتاى یک شهر مطلوب برداشته 

شود.
■■■ 

رئیس شوراى اسالمى شهر تهران نیز سخنران بعدى بود که اظهار 
امیدوارى کرد این نشســت و تصمیمات آن بهره مندى خوبى براى 

مردم به ارمغان داشته باشد.
مهدى چمران گفت: از ابتداى تاریخ تأسیس شوراهاى اسالمى این 
چهارمین نشســتى است که برگزار شده و بســیار ضرورى است که 
مسائل را در این نشست بررســى کرده و براى مسائل و  مشکالت، 
راهکار یافته و آنان را حل کنیم. وى یکى از مسائل مهم در شوراها و 
شــهردارى ها را امید و امیدآفرینى خواند و افزود: شوراها نمایندگان 
مردم شــهر خود براى اداره همان شهرى هســتند که در آن زندگى 
مى کنند و باید بتوانند مسائل شهر را برطرف سازند که البته تاکنون به 

این مهم به خوبى عمل کرده و شهرها را اداره کرده اند.

چمران گفت: امید و امیدآفرینى در کشــور و شــهرها، امروز بحث 
جدیدى نیست و رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار چند روز پیش 
خود با مردم اصفهان به عنوان یک مســئله مهم از آن یاد کردند که 
شــوراها هم مى توانند امید و امیدآفرینى را در مردم بیش از گذشته 

ایجاد نمایند.
رئیس شوراى اسالمى شــهر تهران افزود: امید است بین شوراها و 
شهردارى ها، بیش از گذشــته، امیدآفرینى ایجاد و شهردارى ها به 

خوبى با حل مسائل شهرى رضایت مردم را جلب کنند.
■■■ 

رئیس مجمع کالنشهرها و شهردار تهران با تشکر از میزبانى استاندار 
و شهردار اصفهان گفت: بى شــک در این ایام، بزرگ ترین جنگ و 
تهاجم علیه ایران اسالمى در حال ظهور و بروز است که دشمن همه 
داشــته هاى ما را هدف گذارى کرده و از همه ظرفیت ها اســتفاده

 مى کنند تا بتوانند ایران پیشرفته را از کره خاکى محو کنند.
علیرضا زاکانى ادامه داد: امروز ما در جنگ ترکیبى هستیم و دشمن 
مى خواهد ســیاهى و نامیدى را در کشور بگســتراند و ما نیز باید با 

تالش، امید را در کشور بگسترانیم.
شهردار تهران گفت: آنها عالقه دارند شرایطى ایجاد کنند که مردم در 
مقابل هم قرار گیرند و ما باید تالش کنیم یکدلى، هماهنگى و... را در 
کشور ایجاد کرده و نارضایتى ها را با ارائه خدمت بى منت خنثى کنیم.

زاکانى افزود: بنابر این، امروز در برهه سختى هستیم ولى توانستیم 
بحمدا... آثار سنگین شکست دشمن را فراهم کنیم ولى این کار کافى 
نیست. وى مى گوید: امروز دولت، مجلس و دســتگاه قضایى ما با 
تالش و کوشش بى حد حرکت مى کنند و وجود رئیس جمهور خدوم 
و حضور قواى فعال براى مردم، براى ما یک موهبت است و ما باید 
در مراکز کشور سطح خدمات خود را افزایش دهیم و واقعیت آن است 
که مدیریت واحد شــهرى نزدیک ترین لبه خدمت به مردم است و 
همبستگى بین قوا و ما شهرداران مى تواند قابلیت ها را افزایش دهد.

زاکانى با بیان دو نکته گفت: اول این که  هر چه دشــمن مى خواهد 
ما باید برعکس آن عمل کنیم و باید بدانیم در کنار هم بودن ما، راه 
عبور از مشکالت اســت و نکته دوم اینکه در آســتانه تنظیم برنامه 

هفتم توسعه و بودجه 1402 نگاه شهردارى ها و شوراها باید در برنامه 
متجلى باشد چرا که ظرفیت شوراها و شهردارى ها بسیار باالست.

شهردار تهران بر ایجاد زمینه درآمدهاى پایدار در شهرها و ثبات در 
مدیریت شهرى تأکید کرد و گفت: زمینه درآمدهاى پایدار در شهرها 
و ثبات در مدیریت شهرى مى طلبد که ما به شوراها و شهردارى ها 
در زمینه تصویب بودجه 1402 توجه داشته باشیم چرا که ما به عنوان 
نماینده همه شوراها و شهردارى ها در این نشست شرکت کرده ایم 
و باید نگاه بلند به همه ظرفیت شــهردارى ها و شــوراها داشته و با 
توجه به این امر تصمیم هاى مطلوب گرفته شود و در تدوین برنامه 
توسعه هفتم، بودجه سال 1402 شهردارى ها را با توجه به ظرفیت ها 

افزایش دهیم که امید است این امر محقق شود.
زاکانى گفت: امروز با توجه به شرایط کشور که به سوى ثبات است با 
التیام زخم هاى کهن سال هاى گذشته، اجازه نمى دهیم بدخواهان 
پیروز شوند و آنها شکست خورده اند و امیدواریم امکان ارائه خدمات 
مطلوب از سوى شهردارى ها براى مردم در شهرهاى کشور فراهم 
شــود چرا که هنوز ما به مردم بدهکاریم و امید است پیروزى و ظفر 

شامل مردم ما شود.
■■■ 

علیرضا احمدى، قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقى و مجلس هم 
در سخنان کوتاهى گفت: این نشســت به جهت انسجام شوراها و 

شهردارى ها و مراکز استان ها برگزار شده است.
وى به حضور ریاست جمهورى در شورایعالى شوراى استان ها اشاره 
کرد و گفت: حضور ریاست جمهورى در این جلسات، نویدبخش اعتقاد 
راسخ به شوراهاست و امروز وزیر کشور هم نگاه ویژه اى به شوراها 

و شهردارى ها دارند.
احمدى گفت: اولین دستور کار مجلس شوراى اسالمى در آذر ماه سال 
جارى برنامه هفتم توســعه بوده که در آن برنامه ها و بودجه شوراها 
و شهردارى ها باید دیده شود و ما نیز هر کمکى که باید انجام دهیم 
خواهیم داد و به شــما کمک مى کنیم. قائم مقام وزیر کشور در امور 
حقوقى و مجلس تأکید کرد: شوراها و شهردارى ها مى توانند مسائل 
خود را به ما انتقال دهند تا ما نیز کمک کنیم و در حقیقت وزارت کشور 

در خدمت شماست.

میزبانى اصفهان از نشست شهرداران و رؤساى شوراهاى کالنشهرها و مراکز استان ها
با حضور قائم مقام وزیر کشور، شهردار و رئیس شوراى شهر تهران صورت گرفت؛

/.؟؟؟؟؟

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق کسب و پیشه و سرقفلى 
مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى و نقدو اقساط به فروش 
برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات بیشــتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )
www.setadiran.ir و تسلیم پیشنهادات خود ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/9/5 لغایت روز شنبه مورخ 1401/9/26 

ساعت 19 به سامانه فوق الذکرمراجعه و نسبت به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند. 

توضیحات : 
- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 8 صبح شنبه  مورخ 1401/9/5 لغایت شنبه مورخ 1401/9/26 ساعت 19 مى باشد.

-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 صبح  شنبه مورخ 1401/9/5 تا ساعت 19 سه شنبه مورخ 1401/9/15 مى باشد.
-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/9/26 مى باشد.

- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزیکشنبه مورخ 1401/9/27 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً مى بایست 
جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 19 عصرمورخ 1401/9/15 نسبت به دریافت 

اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1- اصفهان -تماس تلفنى با شماره تلفن 031-32222137
2-تهران -تماس تلفنى باشماره 1456

3- مراجعه به سایت بانک ملى ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده  مزایده استانى نوبت دوم اموال ملکى 
سرقفلى و حق کسب و پیشه بانک ملى ایران استان اصفهان 

4-تهیه توکن و مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده    مزایده دستگاه 
اجرایى   مزایده گر   ( مزایده شماره 2001001195000004 اموال غیرمنقول) 

5- مراجعه حضورى به اداره امور و شعب بانک ملى ایران استان اصفهان  (واحد ساختمان ) 

  آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان

 م.الف: ۱۴۱۶۸۰۲

نوبت اول

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

مساحت کاربرىنوع ملکآدرسردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیان 

مبلغ پایه مزایده(ریال)توضیحاتکنونى

گلپایگان - نرسیده به میدان غدیر -1
 بر خیابان آیت ا... گلپایگانى 

بانک - غدیر 
تخلیه 2364724669/1بانک- ملکى گلپایگان  

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى مربوط 
به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح بر عهده 

خریدار مى باشد.ملک داراى عقب نشینى مى باشد.فروش به صورت نقدو اقساط

 169/090/050/000
ریال

طالخونچه - خیابان شهید بهشتى 2
تخلیه 17944040/187بانک- ملکى بانک-طالخونچه  -پالك 153

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى مربوط 
به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح بر عهده 

خریدار مى باشد. ملک داراى عقب نشینى مى باشد.فروش به صورت نقدو اقساط 

 16/900/000/000
ریال 

شهرضا - روستاى اسفرجان -محل 3
تخلیه 570494225/2625بانک -ملى  بانک - اسفرجان سابق بانک ملى شعبه اسفرجان

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى مربوط 
به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح 

بر عهده خریدار مى باشد.ملک داراى عقب نشینى مى باشد.فروش به صورت نقدو اقساط

 39/300/000/000
ریال 

شهرضا -بلوار حافظ غربى - شعبه منحله 4
بانک ملى شهرضا

بانک ملى - شعبه 
تخلیه 1833007554/2بانک ملى طالقانى شهرضا 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با وضع موجود .شش دانگ بر اساس نظر کارشناس - تمام هزینه هاى مربوط 
به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح بر عهده 

خریدار مى باشد. ملک داراى عقب نشینى مى باشد.فروش به صورت نقدى بدون تخفیف 

 57/210/000/000
ریال 

اصفهان -خیابان مطهرى - مقابل کانون 5
فرهنگى فکرى کودکان و نوجوانان 

بانک - ملى پل 
تخلیه 3936.....128بانک - ملى( ادارى ) فلزى ملک التجار 

بازدید از ملک الزامیست -فروش با وضع موجود ،مساحت عرصه و اعیان بر اساس نظر کارشناس - صرفا" 
فروش حق سرقفلى و کسب و پیشه -تمام هزینه هاى مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است - اخذ 
و پرداخت کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح برعهده خریدار مى باشد.فروش به صورت نقدى بدون تخفیف

 154/000/000/000
ریال

کاشان - میدان درب عطا - بانک ملى 6
منحله غدیر کاشان 

بانک - ملى غدیر 
تخلیه 49/624.....86بانک- ملى کاشان 

بازدید از ملک الزامیست -فروش با وضع موجود - صرفا" فروش حق کسب و پیشه -تمام هزینه هاى مربوط به 
تغییر کاربرى ملک بر عهده خریدار است - اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح برعهده خریدار 

مى باشد.فروش به صورت نقدو اقساط

 7/150/000/000
ریال 

لیست اموال مازاد ملکى و حق کسب و پیشه بانک ملى استان اصفهان -آذر 1401


