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۳

خودپردازهای بدون 
پول!

برای خندیدن آماده شوید
۳

شهری برای مردن نه زندگی!

دور باطل جمع آوری 

معتادان متجاهر

۳

       

بهترین دمنوش ها 
برای پیشگیری
از اضافه وزن

کاشفان نفت، «یخاب» را ترك مى کنند
۳

گرانی پیاز اشک 
مردم را درآورد!

گرانى هــا این بار به پیاز رســیده تا جایــى که گفته 
مى شــود قیمت یک کیلو از ایــن محصول جالیزى 
حدود یک دالر شده است. این اتفاق هر ساله با شروع 
زمستان تکرار مى شود و امســال هم با شروع فصل 
سرد بازهم قیمت پیاز نجومى شد تا جایى که در برخى 
مناطق پیــاز با قیمت باالترى نســبت به موز عرضه 
مى شود و این محصول نیز همچون دالر وارد کانال 
40 هزار تومان شده است. حاال با برهم خوردن نظام 
عرضه و تقاضا و نزدیک شــدن قیمت پیاز به قیمت 
موز گویى این دو محصول همچون ســال هاى قبل 
بر سر گران شدن بیشــتر با یکدیگر رقابت مى کنند. 
موضوعى که دلیلى جز احتکار و صــادرات بى رویه 

ندارد و بنا به گفته مسئوالن صنفى...

آلودگى هوا نفس اصفهان را گرفته؛ صنایع بروندآلودگى هوا نفس اصفهان را گرفته؛ صنایع بروند
تصمیمی که هر چه سریع تر باید گرفته شود

۶

امنیت موقت یکى از مهمترین پناهگاه هاى حیات وحش در محدوده ابو زید آباد

گلر نیمکت نشین سپاهان:گلر نیمکت نشین سپاهان:

نظر مورایس را از خودش بپرسید

دروازه بان نیمکت نشین سپاهان به طور غیرمستقیم از غیبت در 
ترکیب این تیم گالیه کرد و در خصوص نظر سرمربى پرتغالى 

سپاهان درباره او و آینده اش گفت: نظر مورایس را...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

از سقوط ذوب آهن 

و باخت سپاهان 

تا خوش شانسی 

پرسپولیس

۵

کاپیتان طالیی پوشان اصفهان:کاپیتان طالیی پوشان اصفهان:

سپاهان همیشه جزو سپاهان همیشه جزو 
مدعیان است

در صورتى که افراد دمنوش بارهنگ و خاکشیر را به صورت 
منظــم در رژیــم غذایى خود 

مصــرف کنند هرگــز دچار 
اضافــه وزن نمى شــوند.  

محمدباقر مینایى...

مشکالت تولید، گردن پایتخت طال را گرفته است 
دشواری های کار صنعتگران طال در اصفهاندشواری های کار صنعتگران طال در اصفهان

۳

۷

به روزرسانی نشانی به روزرسانی نشانی 
شهروندان ضروری استشهروندان ضروری است
۳

آغاز پیک جدید کرونا در کشور با ۳ سویه بازگشت واحدهای ورشکسته به چرخه تولیدجهان نما بهترین روش تمیز کردن کلیدهاى کیبورد لپ تاپاستان چرا زیاد دچار سرماخوردگى مى شویم؟تکنولوژی سالمت

۲

مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان با شماره ثبتى 26 و شناسه ملى 10260008785 با استناد به 
مصوبه شماره 3361 مورخ 1401/3/16 هیأت اجرایى مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان در 
نظر دارد اماکن تجارى و ورزشى زیر را از طریق مزایده عمومى به صورت اجاره واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت 
مى شود طبق شرایط ذیل با حضور در محل دبیرخانه مجموعه هاى ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان، 
به نشانى:  اصفهان خیابان چهارباغ باال، روبروى بیمارستان دکترشریعتى، مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران 
استان اصفهان اسناد مزایده را اخذ نموده و پیشنهاد یا پیشنهادات خود را به انضمام مدارك مورد نیاز در مهلت 

مقرر به آدرس فوق تحویل نمایند.
مزایده گر باید مبلغ تضمین شرکت درهر کدام از  مزایده هاى  فوق را که برابر 5 درصد کل مدت اجاره هر محل 
مى باشد را به شماره حساب 276988863 (شماره شبا: IR 600130100000000276988863 ) نزد بانک رفاه 
کارگران به نام مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران استان اصفهان واریز نماید و یا با حضور در محل مجموعه نسبت 
به پرداخت از طریق دستگاه POS  مجموعه اقدام نماید و رسید آن را در پاکت مربوطه به همراه سایر اسناد مزایده 

تحویل نماید.
سایر شرایط:

 آخرین مهلت اخذ اسناد مزایده ، تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/10/15 مى باشد.
آخرین مهلت تسلیم پیشــنهاد براى هریک از مزایده هاى فوق پایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 1401/10/17

مى باشد.
تاریخ بازگشایى پاکت ها  براى کلیه مزایده هاى فوق روز یک شنبه مورخ 1401/10/18 راس ساعت 10 صبح  مى باشد

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
هزینه کارشناسى  و نصب اطالعیه هاى مربوطه  به عهده برنده مزایده مى باشد.

تمامى پاکتهاى مربوطه مى بایست درون یک پاکت دربسته و الك و مهر شده و در پوشش مناسب قرار گرفته و در 
موعد مقرر تحویل داده شوند.

مجموعه در رد هریک از پیشنهادات ارائه شده جهت مزایده مخیر مى باشد. 

آگهی مزایده

مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000014 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15 تاریخ انتشار: 1401/10/04    

تاریخ بازدید: 1401/10/06 الى 1401/10/24                                مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/25
تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/27 تاریخ بازگشایى: 1401/10/26 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل 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 امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

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

حاصل نمایند: مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 

موجود است. 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى، میدان فاطمیه، شهردارى شاهین شهر، تلفن: 031-45225200 

www.shaahinshahr.com
Email:info@shaahinshahr.com

 آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 شماره (۲۱۱۰۶) بیست و دو قطعه زمین مسکونی نیایش (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۲۰۷۵

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

ف
مبلغ پایه مزایده ماهیانه نام و مشخصات موضوع مزایدهردی

توضیحاتمدت اجاره(ریال)

1(A) یک سال شمسى840/000/000فضاى زیر زمین
(12 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر (فعلى) واقع در خیابان چهارباغ باال

2(B)یک سال شمسى600/000/000فضاى ادارى طبقه اول
(12 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر (فعلى) واقع در خیابان چهارباغ باال

3(F)یک سال شمسى270/000/000سالن صنایع دستى، پشت بالکن سالن همایش
(12 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر(فعلى)  واقع در خیابان چهارباغ باال

4(C)هشت ماه شمسى1/250/000/000فضاى همکف 170+ به انضمام دو بخش الحاقى
(8 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر(فعلى)  واقع در خیابان چهارباغ باال

5(D)هشت ماه شمسى1/170/000/000سالن مرکزى همکف
(8 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر (فعلى) واقع در خیابان چهارباغ باال

6(E)هشت ماه شمسى1/200/000/000سالن همکف بخش کتاب و کافه
(8 ماه)

داخل مجموعه شهر فرهنگ و هنر(فعلى)  واقع در خیابان چهارباغ باال

7
سالن چند منظوره ورزشى زرین شهر به همراه فضاى 

رختکن الحاقى و سالن بدنسازى و ساختمان نگهبانى و 
محوطه هاى  دسترسى وابسته 

یک سال شمسى106/000/000
(12 ماه)

داخل مجموعه ورزشى و تفریحى کارگران لنجان، زرین شهر، ابتداى 
خیابان بسیج

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 

تأکید کرد؛ تأکید کرد؛ 

۲

ننننی ی

۷

سیددددددییییدسیدسید

ت دت در ت در 
تغالىلىتغتغالى 

بارهنگ و خاکشیر را به صورت 
خود
ر 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000015 به صورت 

الکترونیکى و اقساطى طى 10 قسط به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15 تاریخ انتشار: 1401/10/04    

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/25 تاریخ بازدید: 1401/10/06 الى 1401/10/26  
تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/27 تاریخ بازگشایى: 1401/10/26 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل 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 امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

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

حاصل نمایند: مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 

موجود است. 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى، میدان فاطمیه، شهردارى شاهین شهر، تلفن: 031-45225200 

www.shaahinshahr.com
Email:info@shaahinshahr.com

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۱۱۰۷) ۷ قطعه زمین مسکونی سطح شهر به صورت اقساطی (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۲۰۷۷

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 



0202جهان نماجهان نما 4499دوشنبه  12  دى  ماه   1401 سال نوزدهم

آغاز پیک جدید کرونا 
در کشور با 3 سویه

استفاده از کاالبرگ 
الکترونیکى اختیارى است

خبرخوان
گران ترین خانه 
در پایتخت چند؟

  همشهرى آنالین |  طبــق اعــالم 
بانــک مرکزى، در آذر ماه امســال متوســط 
قیمت یک متر مربع مســکن در شهر تهران 
48 میلیون و 73 هزار تومان بوده که نســبت 
به ماه قبل و مدت مشــابه سال قبل به ترتیب 
2/9 و 47/5 درصد افزایش یافته اســت. این 
در حالى است که در میان مناطق 22 گانه شهر 
تهران بیشترین قیمت هر متر خانه 94 میلیون 
و 410 هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن 
با 24 میلیون و 490 هزار تومان در منطقه 18 

بوده است. 

ایران، چین مى شود؟!
  روزنامه اعتماد | دایــره اینترنت در 
ایران دارد تنگ تر و تنگ تر مى شود... مسئوالن 
خیلى روشــن تر از پیش از لزوم محدود کردن 
اینترنت و شبکه هاى اینترنتى صحبت کردند...

از ظواهر امر و اظهارنظر ها و تصمیمات روزمره 
اینطور پیداست که برنامه اى براى محدود کردن 
شدید اینترنت و رسیدن به یک اینترنت کنترل 
شده در دست اقدام اســت. بخشى از کاربران 
اینترنت از ایــن وضعیت وحشــت کرده اند و 
مى گویند که شبکه اى مثل شبکه داخلى چین 
در انتظار مردم ایران است، شبکه اى که صرفًا 
ابزار هاى فضاى مجازى داخلى و بومى خود را 
دارد، فقط به ابزار ها و ســایت هاى خارجى اى 
که در یک فهرست سفید مشخص مى شوند، 
دسترســى دارد و یک دیوار آهنین (آتشــین) 
آن را از بقیه شــبکه جهانى جدا مى کند. هیچ 
بعید نیســت که نزدیکى راهبــردى ایران به 
چین باعث شــود فناورى ها و زیرساخت هاى 
ایجاد این دیوار آهنین در ایران نیز پیاده سازى

 شود... 

کاهش قیمت
 3 خودروى پرطرفدار

  همشهرى آنالین |درحالى که بازار 
خودرو حدود دو ماه با افزایش قیمت همراه بود 
و قیمت خودرو در بــازار رکوردهاى جدیدى را 
ثبت کرد، اما در روز شنبه ناگهان ورق برگشت و 
ریزش قیمت ها شروع شد. به طورى که فعاالن 
بازار مى گویند قیمت  برخــى از خودروها، مثل 
پژو 207  طى یک روز با 100 میلیون کاهش 
نیز مواجه شــده اســت. این در حالى است که 
پراید 111 که تولید آن مدت هاســت متوقف 
شده، وارد بازه جدید قیمتى شــد. این خودرو 
دیروز یک شنبه پنج میلیون تومان گران شد و 
اکنون در قیمت 268 میلیون تومان به فروش 
مى رســد. پراید 131 نیز چهار میلیون تومان 
گران شــد و به نرخ 254 میلیون تومان عرضه 
مى شود. اما با ریزش قیمت ها، تعداد فروشنده ها 
در بازار دوچندان شــده اســت. این درحالى 
اســت که خریدارى در بازار یافت نمى شــود 
و خریــداران منتظر کاهش بیشــتر قیمت ها 

هستند. 

اولین سال کسب درآمد 
براى تلگرام  

  کافه سینما |«پاول دوروف»،  خالق 
پیام رسان تلگرام در کانال خود اینگونه نوشت: 
ســال 2022 ســال موفقى براى تلگرام بوده 
است. تلگرام به 700 میلیون کاربر فعال رسید و 
جایگاه خود را به عنوان یکى از 5 اپلیکیشن برتر 
دانلود شده موبایل در جهان تثبیت کرد. امسال 
نیز اولین سال کســب درآمد براى تلگرام بود. 
نتایج فراتر از انتظارات ما بود و به ما این امکان 
را داد که پایه هاى مالى را براى رشد آینده قرار 
دهیم. در ســال 2022، ده ها ویژگى جدید را 
ارســال کردیم که نحوه عملکرد برنامه هاى 
پیام رسان و نحوه ارتباط میلیاردها نفر را تغییر 
داد. ما در سال 2023 بى وقفه به این مسیر ادامه 

خواهیم داد.

معاون بهداشت وزارت بهداشــت با تأکید بر اینکه سه 
سویه جدید کرونا به نام هاى BQ1 و XBB و 2BA در 
بیماران اخیر مشــاهده شده اســت، گفت: پیک جدید 

کرونا در کشور آغاز شده است.
دکتر حسین فرشیدى اظهار کرد: همکاران ما در وزارت 
بهداشت از چهارشنبه شب دو سویه جدید دیگر در بین 
بیماران مشکوك به کووید19 تشخیص دادند؛ بنابراین، 
تعداد ســویه هاى جدید کرونا در کشــور به سه سویه 
افزایش یافته است.  فرشــیدى با تأکید بر اینکه قدرت 
انتقال XBB پنج برابر بیشتر از دلتاست، هشدار داد پیش 
بینى مى شود ظرف یک الى یک و نیم ماه آینده پیک 

جدید به اوج خود مى رسد.  
فرشــیدى در عیــن حــال تأکید کــرد کــه از همه 
بیمارستان  ها و کادر درمان خواسته ایم که آماده باش 
باشند.  وى خاطر نشــان کرد: عالئم سویه هاى جدید 
کرونا به ویژه در ســویه XBB از حالت کالسیک تب و 
سرفه به سمت عالئمى همچون درگیرى هاى گوارشى، 
خستگى و ســردرد تغییر کرده است.بنابر اعالم وزارت 
بهداشت، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: میزان 
بسترى در ســویه هاى جدید کرونا به همان مقدارى 
است که در سویه ا میکرون وجود داشت اما هرچه تعداد 
بیماران بیشتر باشد درصد بسترى نیز افزایش مى یابد.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــى از پیش بینى 200 هزار 
میلیارد تومان براى پرداخت مطالبات بازنشســتگان در 
الیحه بودجه 1402 خبر داد و گفت: ســامانه ملى اعتبار 
یا کاالبرگ الکترونیک به صــورت 100 درصد اختیارى 
است که اجراى این طرح به صورت آزمایشى در هرمزگان 
آغاز شده و اجبارى به خرید کاال در این طرح نیست.سید 
صولت مرتضوى با اشــاره به اجراى آزمایشى کاالبرگ 
در کشــور گفت: براى توزیع کاالبرگ الکترونیکى نیاز 
به تأمین زیرســاخت ها داشــتیم که در چهار شهرستان 
به صورت آزمایشــى فراهم شــد و با هماهنگى وزارت 
کشور و اســتاندارى هرمزگان به صورت آزمایشى طرح 

کاالبرگ اجرا مى شود.وى با بیان اینکه سامانه ملى اعتبار 
یا کاالبرگ الکترونیک به صــورت 100 درصد اختیارى 
است گفت: چند مدت زودتر از واریز یارانه، اعتبار در کیف 
پول کارت اشخاص تعبیه مى شود چنانچه تمایل داشته 
باشند از بین 11 قلم کاال، کاالى موردنظر را خرید مى کنند 
در غیر این صورت در زمان مقــرر واریز یارانه همزمان با 
سراسر کشور، مبلغ یارانه به حساب واریز و قابل برداشت 
اســت.مرتضوى تأ کید کرد: محدودیتى در خرید کاالها 
وجود ندارد خانواده ها بر اساس فراخور نیازشان بر اساس 
اعتبارشــان مى توانند خرید کنند ضمن اینکه اجبارى به 

خرید کاال نداریم و خرید به صورت اختیارى است.

مریم محسنى
ساماندهى معتادان متجاهر چرخه اى است ناتمام براى 
تمام شهرهاى ایران. نه اعدادشــان کم مى شود و نه 
آمارشــان رو به کاهش مى رود. معتادانى که به گفته 
رئیس ســازمان بهزیستى کشــور داراى چهار عنوان 
شامل صغر سنى، کبر سنى، زخم باز و ترنس ها هستند 

اما پروتکل خاصى براى آنها وجود ندارد.
در این رابطه همواره توپ در زمین بهزیســتى است. 
ســازمان عریض و طویلى که تا کنون نتوانســته از 
پس این مشــکل بزرگ برآید و باز ایــن چرخه ادامه 

داشته است.
 رئیس سازمان بهزیستى کشور این افراد را یک چالش 
مى داند و مى گوید: طبق سوابقى که از معتادان متجاهر 
به ما رسیده، این موضوع چالش اساسى است. افرادى 
که متجاهر و داراى زخم باز هستند حتمًا باید به مراکز 
درمانى معرفى شده باشــند که وزارت بهداشت اعالم
مى کند معرفى شــده اند اما پلیس مى گوید این کار 
انجام نشده است. پیچیدگى خاصى در معتادان متجاهر 
داریم و باید بتوانیم شیوه نامه خود براى این جامعه نادر 

را ایجاد کنیم.
دولت  ها هر ساله بودجه اى را صرف مقابله با مواد مخدر 
و بازتوانى آنها مى کنند اما نگاهى به وضعیت معتادان 
متجاهر نشان مى دهد در این بخش یک بازطراحى در 
برنامه ریزى هاى دولت الزم اســت تا ناکارآمدى هاى 

گذشته جبران شوند.
 این موضوع باعث شده ســریال بى پایان جمع آورى 
معتادان متجاهر از سطح شهرهاى بزرگ و نگهدارى 
موقت سه ماه تا شش ماه آنها در مراکز موسوم به ماده 
16 و آزاد شــدن این افراد تمامى نداشته باشد. این در 
حالى است که وضعیتى که در قانون ایران براى معتادان 
متجاهر در نظر گرفته شده است هرچند آنها را به عنوان 
بیمار شناسایى مى کند ولى به دلیل پیچیدگى بیمارى 
اعتیاد و درمان سخت آن فرد معتاد را به راحتى تبدیل 

به مجرم مى کند.

قانونى براى بهبودى 
در ماده 80 قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه براى 
ســازمان بهزیستى، شــهردارى و نیروى انتظامى در 

حوزه مقابله با اعتیــاد تکالیفى در نظر گرفته شــده 
اســت، به گونه اى که در بند 3 این ماده قانونى آمده 
اســت که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
(سازمان بهزیســتى) با همکارى شهردارى ها نسبت 
به بهره بردارى و تکمیل مراکز نگهــدارى، درمان و 
کاهش آسیب معتادان متجاهر و بى خانمان و راه اندازى 
مراکز جامع توانمندســازى و صیانت اجتماعى براى 
معتادان بهبودیافته در استان ها با رعایت احکام ماده 
(70) این قانون اقدام کند. اداره ایــن مراکز به عهده 
سازمان بهزیستى کشــور یا شهردارى ها حسب مورد 
با بهره گیــرى از ظرفیت ســازمان هاى مردم نهاد و 
بخش غیردولتى خواهد بود. همچنین نیروى انتظامى 
نیز موظف است  پس از اخذ دســتور قضایى نسبت به 
جمع آورى ایــن معتادان و تحویل آنهــا به این مراکز 
اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید 
سازمان بهزیستى و با هماهنگى نیروى انتظامى و مقام 
قضایى اســت. اما تا این زمان این دستورالعمل ها هم 

نتوانسته کارى از پیش ببرد.

چه کسانى متجاهر مى شوند؟
ســعید صفاتیان، مدیرکل اســبق درمان ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و کارشــناس حوزه درمان اعتیاد در این 
رابطه مى گوید: از میان معتادان همیشه تعدادى معتاد 
متجاهر مى شــوند؛ عواملى مانند سوء مصرف بیش از 
حد، طرد شدن از ســوى خانواده و جامعه، مشکالت 
اجتماعى مثل از دست دادن کار یا طالق و اختالالت 
شخصیتى، عواملى هستند که افراد را به سمت تجاهر 
مى برند. زمانــى که افراد از خانه جدا مى شــوند دیگر 
چیزى برایشان اهمیتى ندارد و فقط یک دست لباس 
دارند و به تبع آن این افراد براى درآمدزایى هم مجبور 
به خرید و فروش مواد و زنان معتاد متجاهر مجبور به 
روابط خارج از عرف مى شوند. ضعف در اجراى طرح ها 
و ضعف در دیدگاه ها و مدیریت ها و همچنین مسائل 
اقتصادى و اجتماعى بر این وضعیت اثر گذاشته است. 

راهکار براى ساماندهى معتادان متجاهر این است که 
تیم برنامه ریزى در حوزه مواد مخدر نباید تیم نظامى 
باشد، بلکه این تیم باید از افراد متخصص جامعه شناس، 

روانشناس و درمانگر باشد.
وى ادامه مى دهد: از ســال 1390 کــه قانون اصالح 
و ماده 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به ســمت 
معتادان متجاهر رفت و مــدت زمانى براى نگهدارى 
آنها در نظر گرفته شــد، دیدگاه ها به ســمت ساخت 
اردوگاه ها و مراکز بســته رفت، این درحالى است که 
به نظرمى رســد این طرح حتى 5 درصــد هم موفق 
نیست اما چرا روش هاى دیگر براى موضوع ساماندهى 
معتادان متجاهر اجرا نمى شود؟ دیدگاه هاى مسئوالن 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر دیدگاه انتظامى و نظامى 
اســت و این در حالى است که کشــورهایى موفق اند 
که این دیدگاه هــا را تغییر داده اند و از روانشــناس، 
جامعه شــناس و روانپزشــک و متخصصان استفاده 

کرده اند.

دور باطل جمع آورى معتادان متجاهر 
تبلیغ غیرمجازها 

در سایت دولت!
بررســى ســایت «پایگاه    اعتمادآنالین |
اطالع رسانى دولت» نشــان مى دهد که سه شبکه 
اجتماعى اینســتاگرام، توییتر و تلگرام توسط این 
رسانه رســمى ریاســت جمهورى تبلیغ مى شود.  
شبکه هاى اجتماعى اینســتاگرام، توییتر و تلگرام 
فیلتر بوده و به نوعى غیرمجاز تلقى مى شــوند اما 
مى بینیم که سایت رســمى دولت توصیه مى کند 
اخبار را از این طریق دنبال کنید. جالب اینجاســت 
هیچکدام از پیام رســان هاى داخلــى از قبیل ایتا، 
سروش، بله و... در صفحه اول تبلیغ نشده اند. چند 
روز پیش نیز خبر رســید صفحه رسمى رئیسى در 
اینستاگرام «تیک آبى» گرفت که با واکنش شدید 

کاربران فضاى مجازى روبه رو شد.

فرمول بندى  الریجانى 
  ایسنا|على الریجانى در ویژه برنامه اى که از 
شبکه یک سیما پخش شد با بیان اینکه تحوالت 
فرهنگى آرام است و اصالح آن هم آرام است، اظهار 
کرد: یعنى حواسمان باشد که یک مرتبه نمى توانیم 
بگوییم پلیس بیاید در خیابان همه را حلوا کند. باید 
با ایجاد آرامش و اقناع در فرد باشد. وى افزود: اینها 
همه فرمول بندى هاى فرهنگى است یعنى ساحت 
فرهنگى را نمى شود با ساحت امنیتى حل کرد، این 

یک ساحت دارد و آن یک ساحت.

قولى که اشتباه بود
  فارس |محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان 
خط امام و رهبــرى گفت: بســیارى از کاندیداهاى 
مجلس نه وظایف نمایندگى را مى دانند و نه از امکانات 
کشور اطالع دارند. حتى دولت ها هم انتظارات را باال 
مى برند. گفتیم آقایان قول ندهید سالى یک میلیون 
مسکن مى سازیم! امکانات کشور را در نظر بگیرید، 
گفتند حاال به جاى ســالى یک میلیون در طى چهار 
سال، 4 میلیون مسکن مى ســازیم. باهنر افزود: باید 
با این رویکرد که واقعیت ها را بدتر و انتظارات را باالتر 

جلوه داد در هر تریبونى مقابله کنیم.

هلیکوپتر عظیم روسى 
وارد ایران مى شود؟

براســاس برخى شــایعات    اعتماد آنالین |
در بین خبرنگاران روســى، مســکو با ارسال چهار 
فروند هلیکوپتر Mi-26 به ایران موافقت کرده است. 
این بالگرد یک بالگرد ترابرى چندمنظوره روســى و 
همچنین بزرگ ترین و پرقدرت ترین هلیکوپتر تولید 
شده جهان مى باشد.  این هلیکوپتر با ظرفیت ترابرد 
20 تن بار جهــت مأموریت هاى نظامى و غیرنظامى 
به کار برده مى شود. نخستین پیش نمونه آن در دسامبر 
1977 به پرواز درآمد و تا سال 2011 حدود 310 فروند 
آن تحویل مشتریان گردیده است. این بالگرد از نظر 
توان حمل با هواپیماى ترابرى تاکتیکى ســى 130 
قابل مقایســه اســت و امکان انتقال محموله هایى 

بزرگ تر از ابعاد خود را دارد.

افشاگرى درباره بیمارى 
«پوتین»

  خبرآنالین | تحلیل هــاى جدیــد اطالعاتى 
غربى ادعا مى کنند که «والدیمیر پوتین» از اختالل 
شــخصیتى خودبزرگ بینى رنج مى برد که ناشى از 
داروهاى سرطان است. یک مقام ارشد اطالعاتى از 
دانمارك ادعا کرد که «توهمات عظمت» و «چهره 
ماه شکل»  پوتین در اوایل سال 2022 نشانه هایى از 
عوارض جانبى درمان هورمونى است. رئیس تجزیه و 
تحلیل روسیه در سرویس اطالعات دفاعى دانمارك 
ادعا کرده است که ماگالومانیا (اختالل خودبزرگ بینى) 
ناشى از داروهاى سرطان عاملى در تصمیم پوتین براى 
آغاز جنگ فاجعه بار خود در اوکراین بوده است. تجزیه 
و تحلیل نشان مى دهد که او از سرطان رنج مى برد و 
در زمان شروع جنگ تحت درمان هورمونى براى آن 

بود، اما بیمارى العالج نیست.

خورشید کیایى
گرانى ها این بار به پیاز رسیده تا جایى که گفته مى شود قیمت یک کیلو 

از این محصول جالیزى حدود یک دالر شده است.
این اتفاق هر ساله با شروع زمستان تکرار مى شود و امسال هم با شروع 
فصل سرد بازهم قیمت پیاز نجومى شد تا جایى که در برخى مناطق پیاز با 
قیمت باالترى نسبت به موز عرضه مى شود و این محصول نیز همچون 

دالر وارد کانال 40 هزار تومان شده است.
حاال با برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا و نزدیک شــدن قیمت پیاز به 
قیمت موز گویى این دو محصول همچون ســال هاى قبل بر سر گران 
شدن بیشــتر با یکدیگر رقابت مى کنند. موضوعى که دلیلى جز احتکار 
و صادرات بى رویه ندارد و بنا به گفته مســئوالن صنفى عرضه پیاز در 
میدان هاى تره بار کیلویى 28 تا 30 هزار تومان است؛ اما بعد از ورود به 

خرده فروشى ها به 37 هزار تا 40هزار تومان هم مى رسد. 
دلیل گرانى پیاز چندى پیش در ســخنان رئیس اتحادیه بارفروشان نیز 
آمده بود زمانى که او در گفتگو با یکــى از خبرگزارى ها عنوان کرد که 
علت افزایش قیمت پیاز، صادرات است و بنا بر درخواست پاکستان روزانه 
2000تن صادرات پیاز به این کشور داشته ایم و در واقع پاکستان پیاز ما را 
جارو کرده، همچنین به عراق نیز صادرات محصوالت کشاورزى داشتیم.
مصطفى دارایى نژاد تأکید کرده به کشاورزان اعالم کردیم که اگر قرار 

است صادرات انجام دهند ابتدا باید نیاز داخل را تأمین کنند تا بازار داخل 
به چالش کشیده نشود و سپس به صادرات فکر کنند.

در این میان کشاورزان جالیزکار مى گویند اگر آنها از میزان تعرفه در موقع 
مناســب اطالع مى یافتند آن وقت تصمیم مى گرفتند که چه میزان از 
زمین هاى خود را به زیر کشت محصوالت جالیزى ببرند و با کاهش سطح 
زیر کشت این محصوالت، کشت جایگزین مانند گندم به کار ببرند و یا 
محصوالتى بکارند که میزان بیشترى مصرف دارد تا دچار مشکل نشوند.

بررسى آمار کشت محصوالت زراعى در مناطق مختلف کشور حکایت 
از کشت محصوالت جالیزى در نیمه دوم هر ســال دارد و این در حالى 
است که متصدیان کشاورزى اعالم تعرفه هاى صادراتى را به نیمه فصل 

زمستان موکول کرده اند.
جالب اینکه عباس مرادیان، نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و 
ســبزى، نظر دیگرى دارد. او صادرات را دلیل عمده گرانى و افزایش 
قیمت پیاز نمى داند و در این باره مى گویــد: برخى فعاالن این صنف 
بر این باورند که صادرات باعث افزایش قیمت پیاز شــده اســت. اما 
شواهد بازار نشان مى دهد عرضه قطره چکانى در این میان تأثیرگذارتر 

بود.
او گفته که قطع به یقیــن نمى توان ادعا کرد با کمبــود بار پیاز مواجه 
هستیم؛ چرا که پیاز در انبار دالل هاســت و آنها براى افزایش قیمت، 

به صورت محدود این محصول را در بازار عرضه مى کنند.
در این میان نفر سومى هم هست که دلیل گرانى پیاز را مشکالت آب 
و هوایى دانسته است؛ مدیرکل بازرگانى داخلى وزارت جهاد کشاورزى 
گرچه از صادرات هم براى گرانى پیاز نام برده اما این نکته را تأکید کرده 
که تغییر فصل و بارندگى ها موجب افزایــش هزینه تولید و قیمت پیاز 

شده است. 
مجید حسنى مقدم درباره علت افزایش قیمت پیاز گفت: تغییر فصل و 
بارندگى هایى که در جنوب کشور روى داد، وقفه اى کوتاه در حمل و نقل 

ایجاد کرد و موجب افزایش هزینه تولید شده است.
طبق آمارها در مهر ماه امسال 101هزار تن پیاز به ارزش 14میلیون دالر 
به کشورهاى مختلف صادر شد این در حالى است که کشت پیاز در سال 

جارى به نسبت سال گذشته کاهش داشته است.
محمد ساالرى،  کارشناس اقتصادى معتقد است باید ستاد تنظیم بازار 
پاسخگوى چرایى گرانى پیاز باشــد و هر چند ممنوعیت صادرات این 
محصول مى تواند جلوى تشــدید افزایش قیمت هــا را بگیرد اما باید 
به دنبال راه حلى اساســى براى جلوگیرى از قیمت ها، آن هم با وجود 
کاهش ارزش پول ملى بود چرا که این اتفاق ممکن اســت دامن هر 
یک از محصوالت کشاورزى دیگر به دلیل صرفه اقتصادى صادرات 

و قاچاق را بگیرد.

گرانى پیاز اشک مردم را درآورد!

ســخنگوى وزارت صمت با اعالم اینکه آیفون 14 
به شــکل تجارى وارد کشــور نخواهد شــد، گفت: 
در مورد رجیســترى این گوشى ها ســایر نهادها نیز 

تصمیم گیرنده هستند.
حدود سه ماه از ورودى گوشى هاى آیفون 14 به بازار 
ایران مى گذرد و هنوز وضعیت رجیسترى این گوشى ها 
مشخص نشــده اســت. البته مدتى قبل مسئوالن 
مربوطه از تعیین تکلیف رجیســترى این گوشى ها 
در آینده نزدیک خبر داده بودند، اما اکنون سخنگوى 
وزارت صمت در اظهارنظر جدیدى عنوان کرد براى 
رجیسترى گوشــى هاى آیفون 14 که از طریق رویه 
مسافرى وارد کشور شدند هنوز هیچ تصمیمى گرفته 

نشده است.

امید قالیباف، ســخنگوى وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در ادامه گفته هاى خود با اعالم اینکه امکان 
واردات گوشــى هاى آیفون 14 به شــکل رسمى و 
تجارى به کشــور وجود ندارد، گفــت: وزارت صمت 
تنها نهاد تصمیم گیرنده در خصوص رجیســترى این 
گوشى ها نبوده و نظر نهادهاى حاکمیتى دیگرى نیز 

حائز اهمیت است.
قالیباف از زمان تصمیم نهایى ابراز بى اطالعى کرد. 
آیفون 14 در حال حاضر فقط از رویه مســافرى یا با 
سوء اســتفاده از این رویه به صورت قاچاق به کشور 
وارد شــده و تاکنون درباره واردات تجارى آن اظهار 
نظر قطعى نشده بود. اما واردات مسافرى هم تاکنون 

رجیستر نشده است.

پیش تر سخنگوى انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 
و لوازم جانبى هشدار داده بود که فروشندگان و مردم از 
خرید و فروش کاالیى که از رجیستر شدن آن اطمینان 
ندارند و کد رجیســترى ندارد، اجتناب کنند. چرا که 
اگر این موبایل ها رجیستر نشــود، به عنوان دستگاه 
ثانویه اى که در شــبکه ارتباطى کشور فعال نخواهد 

شد، قابل استفاده است.
همچنیــن رئیس اتحادیــه فروشــندگان صوتى و 
تصویرى، تلفن همراه و لوازم جانبى تهران گفته بود 
که تا این لحظه، چون آیفــون 14 به صورت تجارى 
وارد نشــده، خرید و فروش آن ممنوع است و در حال 
حاضر عموماً  سایت ها هســتند که آیفون 14 خرید و 

فروش مى کنند.

خبر 
ناخوشایند 
براى طرفداران 
ایرانى گوشى 
محبوب
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فرار مالیاتى 4 میلیاردى در 
اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
از کشف فرار مالیاتى در شــرکت خرید و فروش لوازم 
یدکى به میزان 44 میلیارد ریال خبر داد. سرهنگ کامران 
ریاحى گفت:  ماموران پس از هماهنگى با مرجع قضائى 
و به همراه کارشناسان اداره کل امور مالیاتى استان از 
محل شــرکت بازدید و تحقیقات الزم به عمل آمد و با 
اقدامات میدانى، بررسى سیستم و جمع آورى اسناد مالى 
شرکت، مشخص شــد مدیر این شرکت مرتکب یک 
فقره فرار مالیاتى به میزان 44 میلیارد ریالى شده است. 
سرهنگ ریاحى از دستگیرى متهم و اقرار صریح وى به 
جرم خبر داد و گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و 
براى وصول مالیات در هیات حل اختالف مالیاتى بدوى 

در حال رسیدگى مى باشد.

وضعیت نامناسب حمل زباله 
مجید نادراالصلى، عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
در خصوص نظافت شــهر گفت: دوستان در خصوص 
طرح جمع آورى زباله پاســخگو نیســتند، نمى گوییم 
طرحى که شروع شــده نباید اجرا شود اما شیوه اجراى 

آن باید حل شود.

اعمال محدودیت هاى ترافیکى 
تا پایان دى 

با افزایش آلودگى هوا، محدودیت هــاى ترافیکى تا 
پایان دى ماه در مرکز شــهر اصفهان اجرا مى شود. 
رئیس پلیس راهور اصفهان گفت: با توجه به پیش بینى 
استمرار  آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان تا پایان دى 
ماه و به منظور کاهش ترافیک و انتشــار آالینده هاى 
خودرویى طرح محدودیت تردد خودرو هاى با پالك 
زوج و فرد در محدوده ترافیکى شهر اصفهان از ساعت 
8 تا 13 و 16 تا 21 تا پایان دى ماه اجرایى مى شــود. 
سرهنگ محمد رضا محمدى افزود: عوامل راهنمایى 
و رانندگــى خودرو هاى دودزا و بــدون معاینه فنى را 

اعمال قانون مى کنند.

اتصال لوله
 از خیابان به کوچه 

عملیات اتصال لوله آبرســانى 160 میلیمترى خیابان 
پوریاى ولى بــه لوله 80 میلیمتــرى کوچه کریمى با 
استفاده از 6 متر لوله قطر 110 میلیمترى در تاریخ 14 
آذرماه 1401 توســط امورآبفاى منطقه چهار اصفهان 
انجام شــد. این اقدام با هدف کاهش حــوادث آب در 
منطقه مذکور و تامین بخشى ازکمبودآب شرب و افت 
فشار محل در فصل تابستان در دستورکار قرارگرفت. 
الزم به توضیح است پس از اخذ مجوزهاى الزم ، نسبت 
به حفارى ، لوله گذارى و اتصــال آن به کوچه مذکور 

اقدام گردید.

جلسه اضطرارى در کاشان
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکى کاشان 
از تشکیل جلسه اضطرارى ســتاد کرونا با حضور 
رئیس مراکز بهداشت و مسئوالن واحدهاى مربوط 
خبر داد. مهــدى دالورى اظهار کرد: بــا توجه به 
ورود زیر ســویه هاى اومیکرون به کشور و احتمال 
شیوع موج جدید کرونا، همه شهروندان باید رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و فعالیت هاى پیشگیرانه را 

جدى بگیرند.

بهینه سازى رایگان 
موتورخانه ها

بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد، شــرکت گاز استان 
موتورخانه بخش هاى ادارى، خانگــى و تجارى را به 
صورت رایگان، بهینه سازى مى کند. مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گفت: تاکنون بیش از 6 هزار و 500 واحد 
موتورخانه و 1200 فضاى آموزشــى بهینه شــده که 
این اقدام بطور میانگین منجر به کاهش 32 درصدى 
مصرف گاز در این واحد ها نسبت به مدت مشابه قبل از 

بهینه سازى شده است. 

خبر

دادســتان عمومى و انقــالب اصفهان گفــت: تعدادى از 
واحدهاى ورشکسته یا در آستانه ورشکستگى در استان با 
تالش  فراوان و حمایت ستاد پیگیرى اجراى سیاست هاى 
اقتصاد مقاومتى قوه قضاییه و کمک دیگر نهادها، به عرصه 
تولید بازگشتند. سیدمحمد موسویان افزود: با این حال هنوز 
تعدادى دیگر از این واحدها احیا نشده و بازگرداندن آنها به 

چرخه تولید، کارى بسیار سخت و زمانَبر است.
وى با تاکید بر ضرورت پیشــگیرى از بروز مشــکالت در 
واحدهاى تولیدى خاطرنشان کرد: تعدادى از آنها بدالیل 
مختلف، توان پرداخت بدهى  خود به بانک ها، سازمان تامین 
اجتماعى و اداراتى مانند گاز و برق و دیگر بخش ها را ندارند 

و به همین دلیل به تعطیلى کشیده شده اند.
دبیر ستاد پیگیرى اجراى سیاســت هاى اقتصاد مقاومتى 
قوه قضاییه در اصفهان تصریح کرد: اگر در زمانى که هنوز 
مشکالت واحدهاى تولیدى عمیق و پیچیده نشده است، 
آنها به ستاد معرفى شوند با تدابیر ویژه مى توان از پیشرفت 

مشکالت آنها جلوگیرى کرد.
وى همچنین بر ضــرورت طراحى و ســاخت یک بانک 
اطالعاتى حاوى اطالعات به روز شرکت ها و کارخانه هاى 
استان در زمینه روند پرداخت دیون توسط این واحدها تاکید 
و از اعضاى این ستاد خواست تا هرچه سریعتر گام هایى در 

مسیر تهیه این بانک اطالعاتى برداشته شود.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: به روزرسانى 
نشانى افراد در سامانه ثبت احوال بســیار ضرورى و مورد 

پیگیرى این دستگاه است.
حسین ُغفرانى کجانى افزود: با توجه به اینکه مالك مراجعه 
افراد به دستگاه ها براى دریافت خدمات، نشانى ثبت شده 
آنها در ثبت احوال است شهروندان باید مکان سکونت خود 

را به روزرسانى کنند.
 "NCR.IR" وى اظهار داشت: براى این کار باید به سامانه
مراجعه و در کمتر از پنج دقیقه بصورت رایگان، عملیات مورد 
نیاز انجام شــود. مدیرکل ثبت احوال اصفهان افزود: شاید 
امکان جابه جایى و تغییر نشــانى در برخى موارد از طریق 

خوداظهارى ممکن باشــد ولى براى مراجعــه به ادارات و 
دریافت خدمات ُمقتضى، مالك سامانه ثبت احوال است که 
در صورت نادرست بودن آدرس ، مشکالتى براى افراد ایجاد 
مى شود. وى همچنین با اشاره به راه اندازى سامانه "سهیم" 
یا سامانه "هویت یکتاى ملى ایرانیان" گفت: در این درگاه 
الکترونیک 9 خدمت بصورت غیرحضورى به شــهروندان 

ارائه مى شود که در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
ُغفرانى، این خدمات را شــامل پایــگاه اطالعات خانواده، 
ثبت نام کارت هوشمند، تغییر نشانى، درخواست تغییر نام، 
درخواست گواهى تجرد، مدارك پیدا شده، ثبت شکایات، 

اخبار و اطالعات و آگاهى از قوانین و مقررات اعالم کرد.

به روزرسانى نشانى 
شهروندان، ضرورى است

بازگشت واحدهاى ورشکسته 
به چرخه تولید 

اصفهان را مى توان پایتخت طالى کشور نامید؛ قطبى که 
توانسته 85 درصد از صادرات 120 میلیون دالرى طالى 
ایران را به دست بگیرد و اکنون این استان باالترین سهم را 

از این لحاظ در بین استان هاى کشور دارد.
اینها همــه در حالى اســت کــه اصفهان قطــب تولید 
ماشین آالت طالســازى در منطقه هم به شمار مى رود و 
در حال حاضر 37 واحد تولیدى مرتبط در این استان فعالیت 
دارند که دستگاه هاى خود را به کشورهاى مختلف و حتى 
به ایتالیا صادر مى کنند. این عناوین باعث شده که به گفته 
رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان میز طالى کشور به عنوان مهمترین محل تبادل 
نظر و رفع موانع تولید و صادرات این محصول تحت ریاست 

وزیر صمت در اصفهان تشکیل شود.
اما با تمام این افتخارات، تولید کننــدگان این صنعت در 
اصفهان با مشــکالت عدیده اى در زمینــه تولید روبه رو 
هســتند. در حال حاضر به روایت محســن طالمینایى، 
رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان از هزار و 800 کارگاه فعال طالسازى اصفهان، 600 
کارگاه تنها با 40 درصد ظرفیت فعال هستند؛ با  وجود این، 
هنوز اصفهان، جایگاه قطب تولید طال را بر دوش مى کشد. 
تولیدى که نه افتخارش و نه ســودش نصیب واحدهاى 

تولیدى نمى شود. 
تولیدکنندگان طال همانند سایر حوزه هاى تولید، در خط 
نخست مشکالت قرار داشــته و همه ترکش هاى کمبود 
نقدینگى تا وضعیت شــمش طال و قاچاق طالى ساخته 
 شده، مستقیم آنها را هدف قرار مى دهد.اکنون با وجود اینکه 
90 درصد از دستگاه هاى تولید طالى کشور در اصفهان 

تولیدشده و از سوى دیگر این استان مقام نخست نوسازى 
دســتگاه هاى تولید را هم به خود اختصاص داده و همه 
اولین ها باعث شده تا طالى تولیدشده در مواردى با همتایان 
ایتالیایى خود رقابت کند اما ســود این جهش در تولید به 
جیب بنکداران و فروشندگانى مى رود که طالى تولیدى 
در اصفهان را به نام ایتالیایى و با سود فروش قابل توجه به 
مشترى قالب مى کنند! این در حالى است که تولیدکننده 
در این سود ســهمى ندارد و به جاى آن تاوان قاچاق طال 
که توسط کیف به دســت ها و بنکداران انجام مى شود را 
مى پردازد. همه این موارد باعث شده تا در سال هاى اخیر 
بخشى از کارفرمایان واحدهاى تعطیل شده طال به جمع 
فروشندگان یا بنکداران طال در اصفهان و تهران بپیوندند. 
این اتفاقات به چند دلیل افتاده اســت؛ هم اکنون طالى 
تولید شــده در کارگاه هاى اصفهان به  صورت مستقیم به 
مصرف  کننده نمى رســد. بلکه پشــت پرده ویترین هاى 
وسوسه برانگیز بازار طالى اصفهان، بنکداران، ویزیتورها 
و کیفى ها فعال هستند که سود درشــت بازار در میان آنها 
جابه جا مى شود و از سه طریق طالى ساخته شده به دست 
فروشنده مى رسد. در مسیر نخست، بنکداران، طالى خام 
را در اختیار سازندگان قرار مى دهند و پس از مدتى طالى 
ساخته شده را از آنها خریدارى مى کنند. در این روش بسیارى 
از بنکداران به صورت نقد با سازندگان کار نمى کنند و بنابراین 
تولیدکنندگان سعى مى کنند از این روش طالهاى تولیدشده 
را نفروشند. در مســیر دوم، کیفى ها یا همان واسطه ها و 
دالالن بازار طال، طالى ساخته شــده را از تولیدکنندگان 
خریدارى و با ســودى که به آن اضافه مى کنند، آن را در 
اختیار فروشــندگان و بازار قرار مى دهند که در این روش 
هم بیشترین ســود به جاى اینکه به دست تولیدکنندگان 

برسد به جیب کسانى مى رود که تنها هنرشان واسطه گرى 
و توزیع و پخش طالى ساخته شــده و یا وارداتى و قاچاق 
است. این افراد البته باکســانى که بازاریاب و ویزیتور طال 
محسوب شده و از پورسانت فروش طال روزگار مى گذرانند، 

متفاوت هستند.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال 
و جواهر اصفهان طراحى و ساخت طال از مباحث اشتغالزا 
و شتاب بخش صادرات است و طراحان یکى از مهمترین 
عوامل زنجیره ارزش در تولید و صادرات مصنوعات طال و 
جواهر هستند اما به دلیل رویکردهاى سنتى در بازار کمتر 
مورد توجه بودند ولى از منظر مالحظات بین المللى بسیار 

اهمیت دارند.
همین تفکر سنتى باعث شده از حدود یک هزار و 800 واحد 
تولیدى ساخت طال و جواهر در استان اصفهان که در سال 
92  داراى فعالیت جدى بودند اکنون 800 واحدمشغول به 
کار باشــند. امرى که به جز ایجاد و تأسیس شهرك طال 
در اصفهان راهکار دیگرى نــدارد. به گفته رئیس انجمن 
تولید کنندگان و صادرکنندگان ایجاد شهرك طال یکى از 
نیازهاى تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و 
سنگ هاى قیمتى استان است؛ مجموعه اى که طرح آن 
از ده سال قبل ریخته شــد تا آبى باشد بر آتش مشکالت 
تولیدکنندگان اما هنوز در خم یک کوچه مانده است؛ گرچه 
طال مینایى، از اختصاص قطعــه زمین 30هکتارى جنب 
فرودگاه اصفهان براى این امر خبر داده و گفته  که مساحت 

این قطعه زمین باید به یکصد هکتار افزایش یابد.
به گفته طالیى مینایى تأســیس این شهرك گام مؤثرى 
در رشد و توسعه صنعت طال و اشتغالزایى خواهد داشت و 

افزایش صادرات را نیز رقم خواهد زد.

مشکالت تولید، گردن 
پایتخت طال را گرفته است 

براى خندیدن آماده شوید
نصف جهان   پنجمین جشــنواره ملى نمایش هاى 
کمدى خندســتان به همت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان برگزار

 مى شود.
این جشنواره که قرار است پنجمین دوره برگزارى 
خود را تجربه کند با هدف شناخت، ارزیابى و حمایت 
از گروه هاى تئاتر کمدى در سراسر ایران و همچنین 
ارتقاى سطح کیفى آثار و نیز تالش در جهت ایجاد 
و ترویج فضاى شاد مبتنى بر فرهنگ اصیل ایرانى 
و اسالمى برنامه ریزى شده اســت.این جشنواره با 
همکارى دبیرخانه فرهنگى زاینده رود در دو بخش 

در حوزه کمدى و انواع آن، نمایش هاى صحنه اى و 
نمایش هاى بیرونى، اسفندماه سال جارى در سطح 

ملى برگزار خواهد شد.
جشــنواره ملى تئاتر کمدى خندســتان در بخش 
اجراى صحنه اى و بیرونى در 2 بســته موضوعى 
آزاد و زنــده رود که به طور مشــخص به ضرورت 
جریان دائمــى رودخانــه زاینده رود اشــاره دارد.

عالقه مندان براى شــرکت در این جشــنواره تا  
10 بهمن ماه 1401 فرصت دارنــد و اختتامیه این 
جشــنواره و معرفى برگزیدگان یازدهم اسفندماه 

1401برگزار خواهد شد.

مریم محسنى
کمبود و نبود پول نقد در دستگاه هاى عابربانک  آن هم 
در زمانى که مدت زیادى به عید نوروز مانده است تعجب 
شهروندان را در پى داشته اســت. هم اکنون برخى از 
دستگاه هاى خودپرداز در سطح شهر از پرداخت پول نقد 

امتناع مى کنند چون پول نقدى داخل آنها وجود ندارد.
این در حالى است که برخى از این خودپردازها نیز معموًال 
خراب بوده و یا درحال راه اندازى و تعمیر هستند. برخى از 
مردم مى گویند در یک زمان به چندین عابربانک مراجعه 

کرده اند اما نتوانســته اند پول نقد بردارند. برخى دیگر 
معتقدند با توجه به افزایش پرداخت هاى اینترنتى و وجود 
دستگاه کارتخوان در تمام فروشگاه ها نیازى به افزایش 
 ATM سقف برداشــت و وجود پول نقد در دستگاه هاى
نیست. اما برخى هم معتقدند مردم مجبور به برداشت 
پول نقد هســتند. چون با توجه به قانون مالیاتى جدید 
مرتبط با دستگاه هاى کارتخوان، بسیارى از فروشندگان 
و به خصوص پزشکان از مردم پول نقد طلب مى کنند و 

آنها مجبور به پرداخت نقدى هستند.

خودپردازهاى بدون پول!

شهرى براى مردن نه زندگى!
نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
یازدهم دى ماه خود در یادداشتى با عنوان «اصفهان 
دیگر شهر زندگى نیست» نوشته : «میزان مرگ و 
میر منتسب به آلودگى هوا در اصفهان در سال هاى 
97 تا 99حدود سه برابر شــده و به عدد یک هزار و 
300 نفر رسیده است. اصفهان در زمینه انواع سرطان 
در کشــور وضعیت خوبى ندارد و به طور معمول در 
رتبه هاى دوم تا پنجم است. از سال هاى 93 تا 97 
هر ســال حدود 500 مورد ثبت مورد جدید ابتال به 

سرطان در استان داشتیم.»

این روزنامه در ادامه یادداشــت خود آورده است: 
«شاید همین آمار و اعداد اســت که حاال نماینده 
اصفهان مازوت سوزى را جنایت علیه مردم اصفهان 
مى شمارد. مازوت سوزى که به گفته او با فشار وزیر 
نیرو و وزیر نفت به نیروگاه و پاالیشــگاه افزایش 
یافته و نفس از شهر اصفهان بریده است. اصفهانى 
که قرار بود شهر زندگى باشد گویا پس از سرطان ،
 ام اس ، کرونا ، مازوت سوزى و آلودگى هوا آن را 
به شهرى با علت هاى متفاوت براى مردن تبدیل 

کرده است.»

خورشید کیایى

نگاه روز

معاون محیط زیست طبیعى اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: مجریان عملیات اکتشاف نفت که در 
پناهگاه حیات وحش یخاب حضور دارند تا یک هفته آینده 

منطقه را ترك مى کنند.
پناهگاه حیات وحش یخاب گستره حفاظت شده در منطقه 
ابوزیدآباد، شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان است؛ 
این منطقه به علت دارا بودن گونه هاى نادر مانند یوزپلنگ، 
سیاه گوش، گربه شــنى، گربه وحشــى، جبیر، زاغ بور و 
پرندگان شکارى ارزشمند در کشور، از زیستگاه ها و ذخیره 

گاه هاى غنى ایران محسوب مى شود.
چندى پیش عملیات اکتشاف نفت در این منطقه آغاز شده 
است و در همین ارتباط سخنگوى مدیریت اکتشاف شرکت 
ملى نفت ایران گفت که این پروژه تمام مجوزهاى امنیتى و 
حفاظتى الزم را اخذ کرده و این جزو پروتکل هاى ماست که 

بدون مجوز در جایى اقدام نکنیم.

اما حاال حسین اکبرى معاون محیط زیست طبیعى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان مى گوید: مجریان 
عملیات لرزه نگارى اکتشاف نفت از سمت مرزهاى غربى 
مقدارى از محدوده جغرافیایى تعیین شده، بیشتر ورود پیدا 
کرده بودند که با مداخله اداره کل حفاظت محیط زیست و 
راى دادگاه، مقرر شــد تا یک هفته آینده، محدوده را ترك 
کنند. به گفته وى پروژه لرزه نگارى براى اکتشاف نفت در 
حوزه سرزمینى آران و بیدگل مسبوق به سابقه است، اما در 
خصوص شرایط فنى و محل جغرافیایى پروژ اخیر از طریق 
مدیریت اکتشــاف، مکاتبات و هماهنگى با اداره حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان شده بود.
وى در ادامه افزود: گفته مى شــد که طــرح به طور کامل 
تحقیقاتــى و مطالعاتى اســت و لزوماً این پــروژه خطى 
باید تکمیل بشــود و به ناگزیر و ناچار بخش هایى از آن با 
قســمت هایى از غرب پناهگاه حیات وحش یخاب تالقى 

پیدا مى کند. حفاظت محیط زیست استان اصفهان پیگیرى 
کرد و این تالقــى را به حداقل ممکن رســاند اما طرح در 
حدود هفت یا هشــت کیلومتر به داخل تپه هاى ماسه اى 
که منتهى الیه مرزهاى غربى پناهگاه حیات وحش یخاب 
است وارد شد که آن هم با کوه هاى یخاب (زیستگاه هاى 

حساس)، 30 کیلومتر فاصله دارد.
وى اظهار داشت: تاکید شــده است که با اتمام جمع آورى 
دیتاهاى الزم در عملیات لرزه نگارى، رد پاى انسانى اعم از 

پسماند و تخریب برجاى نماند.
اکبرى افزود: باید توجه داشت که اگر این مطالعات اکتشافى 
به تتایج امید بخش رسید، موضوع حفارى یک مرحله دیگر 
است که باید مطابق با استعالم ها و کسب مجوزهاى الزم از 
تمامى دستگاه هاى ذیربط براى بهره بردارى باشد. اگر قرار 
است حفارى شود لزوماً رعایت ضوابط زیست محیط زیست 

مورد تاکید قرار مى گیرد.

کاشفان نفت، «یخاب» را ترك مى کنند

10000 مترمربع از معابر بافت فرسوده گوگد 
آسفالت مى شود

نصف جهان   شــهردار گوگد گفت: در طى یکسال 
گذشته شــش هزار مترمربع از بافت هاى فرسوده 
خطرسازشــهر گوگد بر اســاس مــاده 55 قانون 
شــهردارى ها با همکارى شهروندان تخریب شد و 
به دنبال آن هســتیم تا بافت هاى فرسوده شهر که 
موجب زشــتى سیماى بصرى شــهر شده است را 

تخریب کنیم.
حسین على محمدى با بیان اینکه محدوده قانونى 
شهر گوگد نزدیک به 300 هکتار است که 30 درصد 
آن را بافت فرسوده در بر گرفته است، اظهارداشت: 
بافت فرسوده مصوب شهر گوگد 29 هکتار بود که 
طى دو سال گذشته این میزان به 90 هکتار افزایش 
یافته و در کمیسیون هاى مربوطه نیز مصوب شده 

است.
وى اضافه کرد: 30 درصد از شــهروندان گوگد 
در بافت فرســوده زندگى مى کنند و بازســازى 
بافت فرســوده مصوب با جدیت در دســتور کار 

شــهردارى قرار دارد و امیدواریم بــا همکارى 
شهروندان بتوانیم درصد قابل توجهى از این بافت  

را ساماندهى کنیم.
وى با اشاره به مشکالت معابر بافت فرسوده گوگد 
اشاره کرد و گفت: بعضى از معابر بافت فرسوده شهر 
به دلیل بهسازى نشــدن براى شهروندان مشکل 
ایجاد کرده است و در سال هاى اخیر در حدود 70 
درصد معابر سطح شــهر و معابر داخل بافت هاى 
فرسوده را بهســازى و عملیات کانیو گذارى و دفع 

آب هاى سطحى در آنها انجام شده است.
وى عنوان کرد: در سال جارى 4500 تن آسفالت در 
45 هزار مترمربع از معابر بافت هاى فرســوده شهر 
گوگد استفاده و 1500 متر کانیو گذارى و زیرسازى 
قبل از آسفالت ریزى انجام شده است.شهردار گوگد 
ادامه داد: در نظر داریم تا پایان ســال نیز 10 هزار 
مترمربع از معابر شهر به خصوص در بافت فرسوده 

را آسفالت کنیم.

نصب دوربین ثبت تخلف رانندگى در نجف  آباد 
نصف جهــان   مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل 
 ونقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد گفت: در سطح 
شهر نجف آباد 20 پارکینگ عمومى تحت نظارت 
این ســازمان فعالیت دارد و نرخ گذارى یکسان و 
صدور کد شناســایى براى تمام ایــن پارکینگ ها 

انجام شده است.
رضا رضایى اظهار کرد: در حال حاضر هفت شرکت 
در پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد مستقر هستند 
که روزانه بالغ بر 50 مسافر را به نقاط مختلف کشور 

جابه جا مى کند.
رضایى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره 

به طرح هایى کــه براى کنترل ترافیک هســته 
مرکزى شــهر نجف آباد پیش بینى و اجرا شــده 
اســت، تصریح کرد: اصالح و تغییر مسیر خطوط 
اتوبوســرانى و خودروها، نصب دوربین در سطح 
شــهر جهت کنترل و ثبت تخلــف، اجراى طرح 
زوج و فرد خودروها براى تردد در هســته مرکزى 
شــهر، دوربین پالك خوان معاینه فنى در هسته 
مرکزى شهر و میدان امام (ره) و بازآموزى قوانین 
راهنمایى و رانندگى در قالب فرهنگ شهروندى 
از برنامه هاى این سازمان بوده که بخشى از آنها 

اجرایى شده است.
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احتماال همه شما تجربه تمیز کردن کیبورد لپ تاپ 
خود را دارید. اما آیا مى دانید بهترین روش انجام این 
کار در شــرایط خاصى مثل ریختن آب روى کیبورد 
چیست؟ در این جا قصد داریم روش اصولى تمیز کردن 

کلیدهاى کیبورد را آموزش دهیم.
تمیز کردن کیبورد لــپ تاپ یکــى از آن کارهاى 
کوچکى اســت که نتایج بزرگى در پى دارد و باعث 
ارتقاى چشمگیر عملکرد و افزایش عمر لپ تاپ شما 
خواهد شد. تمیز کردن گاه و بیگاه کلیدهاى کیبورد نه 
تنها باعث تمیزتر به نظر رسیدن آن ها مى شود؛ بلکه 
عملکرد آن ها را نیز ارتقا مى دهد؛ چرا که جمع شدن 
گرد و خاك و دیگر آلودگى ها در زیر کلیدها به تدریج 
باعث عمل نکردن مناسب آن ها و در نتیجه افزایش 

غلط هاى تایپى و خطا در هنگام بازى خواهد شد.
با اینکه تمیز کردن دقیق و جزیى کیبورد کار نســبتا 
پیچیده اى بوده و به ابزارهاى خاصى نیــاز دارد، اما 
مى توان با ابزارهایى ســاده بخش هاى بزرگى از این 
کار را در منزل نیز انجام داده و نیاز به ســرویس هاى 
گسترده تر را کاهش داد. به همین جهت امروز در گجت 
نیوز سعى داریم روش صحیح تمیز کردن کلیدهاى 
کیبورد لپ تاپ را به شــما آموزش داده و جزئیات آن 

را تشریح کنیم.

براى تمیز کردن سطحى صفحه کلید 
به چه ابزارهایى نیاز داریم؟

دستمال و قلم مو
نخستین ابزارى که براى تمیز کردن صفحه کلید لپ 
تاپ به آن نیاز دارید، یک دستکش وینیل یا التکس 
است؛ چرا که چربى نوك انگشتان، یکى از مهم ترین 
عوامل آلوده کننده صفحه کلید است و در صورت عدم 
استفاده از دستکش، شما این چربى ها را بار دیگر به 

صفحه کلید باز مى گردانید!
عالوه بر این، برخى روش هــاى تمیزکارى نیازمند 
اســتفاده از ایزوپروپیل الکل هستند که براى پوست 
دست مضر اســت. بنابراین ضرورى است که در گام 

اول، دستکش مناسبى براى خود تهیه کنید.
همچین یک قلم موى ساده براى کنار زدن گرد و غبار، 
در کنار یک دستمال گردگیرى نیز از دیگر ملزومات 
کار به شمار مى روند. توصیه مى کنیم به جاى دستمال 
گردگیرى از دستمال کاغذى استفاده نکنید؛ چرا که 
ممکن اســت ذرات ریزى از آن ها در حین گردگیرى 
جدا شده و در زیر کلیدها قرار گیرند و خود زمینه ساز 

مشکالت بعدى شوند.
همچنین کمپرس هوا نیز مى تواند گزینه اى ایده آل 
براى تمیزکارى صفحه کلید باشــد که مى تواند به 

سرعت گرد و غبار زیر کلیدها را بزداید!

قبل از هر کار دستگاه را خاموش کنید
نخستین گام پیش از آغاز فرآیند تمیزکارى، خاموش 
کردن دســتگاه و کشــیدن آن از برق است. این کار 
خصوصا زمانى که قصد دارید برخى بخش هاى دستگاه 
را جدا کنید، بســیار مفید بوده و مانع برق گرفتگى یا 

اتصالى کردن احتمالى خواهد شد.
پس از این که دستگاه را از برق کشیدید، باید آن را به 
صورت وارونه روى ســطح قرار دهید. چرا که در این 
صورت گرد و خاك ها به سمت بیرون هدایت مى شوند 
و راه نفوذ آن ها به الیه هاى پایین تر کیبورد و آسیب 

رساندن به آن کاهش مى یابد.
همچنین در صورتى که قصد دارید از اســپرى هوا 
استفاده کنید، بهترین و ساده ترین راه، گرفتن لپ تاپ 
به صورت سر و ته با یک دســت و اسپرى کردن هوا 
با دست دیگر خواهد بود. در این شرایط حتى امکان 

استفاده از قلم مو نیز برایتان فراهم خواهد بود.
یک راه دیگر براى تمیز کــردن کیبورد نیز برعکس 
کردن لپ تاپ و قرار دادن آن روى زمین (به شــکل 
یک چادر مسافرتى) خواهد بود که هم امکان استفاده 
از قلم مو و کمپرس هوا را در اختیارتان قرار داده و هم 

ریسک زمین خوردن دستگاه را کاهش مى دهد.

قلم مــو و کمپرس هــوا؛ تمیز کردن 
سطحى کیبورد

با استفاده از قلم مو اطراف کلیدها را به صورت تک تک 
تمیز کنید. دقت کنید که حتمــا قلم مو را بین کلیدها 
و صفحه جداکننده بکشید تا تمام آلودگى ها و گرد و 
خاك آن زدوده شود. البته باید توجه کنید که فشار دادن 
بیش از حد قلم مو در این حالت مى تواند منجر به فشرده 

شدن جرم ها و ایجاد مشکالت بیشتر شود.
همچنین براى اسپرى کردن هوا نیز باید لپ تاپ را 
با یک دست خود گرفته و با دست دیگر، در حالتى که 
دهانه اسپرى بین دو تا سه سانتیمتر با کلیدها فاصله 
دارد، اســپرى هوا را تزریق کنید. پس از تمیز کردن 
کیبورد از یک سمت، دستگاه را 90 درجه چرخانده و 

مجددا تالش کنید.
کل فرآیند اســپرى کردن نباید بیشــتر از دو دقیقه 

زمان ببرد.

استفاده از دستمال گردگیرى به منظور 
ظریف کارى

پس از این که کیبورد را با قلم مو یا کمپرس هوا تمیز 
کردید، نوبت به استفاده از دستمال گردگیرى براى تمیز 
کردن دقیق تر آن مى رسد. این کار باعث جمع آورى 

ذرات باقیمانده و پاك کردن چربى ها از سطح 
کیبورد مى شود.

اگر قصد ضدعفونى کردن کلیدها یا پاك 
کردن لکه هاى چربى خاصى را داشته باشید، 
مى توانید از ایزوپروپیل الکل استفاده کنید. 
این ماده جرم ها و باکترى ها را به راحتى از 
بین برده و از طرفى به ســرعت هم تبخیر 
شده و خطرى براى شــما و کاربران دیگر 
دستگاه نخواهد داشت. البته باید دقت کنید 

که محصول مورد استفاده شما بیش از 70 درصد الکل 
نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است 
پوشش محافظ کلیدها کنده شده یا رنگ آن پاك شود.
براى ضدعفونى کردن، دستمال را درون الکل زده و 
بر روى کلیدها فشار دهید. کشیدن دستمال آغشته 
به الکل بر روى کلیدها باید با حداقل فشار باشد؛ چرا 
که با فشار دادن ممکن است الکل به درون دستگاه 
نفوذ کرده و مشــکالت دیگرى را براى لپ تاپ شما 

ایجاد کند.

برداشتن رویه کلیدها؛ راهى براى تمیز 
کردن عمیق کیبورد لپ تاپ

اگر به دنبال این هستید که صفحه کلید لپ تاپتان را 
درست و حسابى تمیز کنید، الزم است که رویه کلیدها 
را درآورده و زیر آن ها را با دقت پاك کنید. پیش از انجام 
این کار مطمئن شوید که رویه کلیدهاى لپ تاپ شما 

قابل جدا شدن اســت. همچنین توجه کنید که جدا 
کردن و سرهم کردن بیش از حد این رویه باعث هرز 
شدن اتصاالت آن و ایجاد مشکالت عملکردى براى 

کیبورد خواهد شد.
پس از این که مطمئن شــدید رویه کلیدها قابل جدا 
شدن هستند، با استفاده ابزارى مثل پیچ گوشتى دوسو 

رویه را از ورق زیرین آن جدا کنید.

پس از ایــن که رویــه کلیدها را 
جدا کردید با اســتفاده از دستمال 
گردگیرى، گرد و خاك و کثیفى هاى 
جمع شــده زیر آن را تمیــز کنید. 

همچنین مطابق قبــل، در صورتى 
که این کثیفى ها به صورت یک توده 

درآمده باشند، مى توانید از ایزوپروپیل الکل براى تمیز 
کردن استفاده کنید. البته قبل از جا زدن رویه الزم است 

مطمئن شوید که کلید کامال خشک شده است.
بعالوه، در صورتى که ورق زیرین کلیدها نیز کثیف 
باشد، مى توانید با استفاده از الکل به تمیز کردن آن ها 

بپردازید.

اگر روى کیبورد لپ تاپ آب بریزد چه 
باید کرد؟

ریختن آب یا یک مایع بر روى کیبورد قطعا اتفاق خوبى 

نیست! با این حال اگر خون سردى خود را حفظ کرده و 
سرعت عمل داشته باشید، مى توانید آسیب کیبورد خود 

از این شرایط را به حداقل برسانید!
نخســتین گام پس از ریختن مایع روى لپ تاپ این 
است که برق آن را قطع کرده و اتصاالت آن را بیرون 
بکشید. سپس الزم است که همانند مراحل قبل، آن را 
به صورت وارونه روى زمین قرار دهید. البته این بار باید 
یک حوله را زیر دستگاه قرار دهید؛ به طورى که حوله 

با سطح کیبورد در تماس باشد.
در این شرایط، جاذبه به کمک شما آمده و مایعات را 
از دستگاه خارج و جذب حوله مى کند. پس باید صبور 
باشــید و لپ تاپ خود را 24 ساعت در همین شرایط 

قرار دهید.
ممکن است 24 ساعت صبر در این شرایط براى تان 
دشوار باشد و قصد داشته باشید قبل از این زمان لپ تاپ 
را روشن کنید. با این حال باید دقت کنید که حتى حضور 
یک قطره مایع نیز مى تواند باعث آسیب دیدن جدى 
لپ تاپ روشن تان شود؛ چرا که نفوذ این قطره درون 
شاسى باعث اتصالى و یا سوختگى قطعات مختلف لپ 

تاپ خواهد شد.
دقت کنید که هیچ تضمینى نیست که این روش موثر 
واقع شود. با این حال، برعکس کردن لپ تاپ و استفاده 
از یک حوله شاید تنها راه نجات لپ تاپ در شرایطى 

باشد که آب به درون کیبوردش نفوذ کرده است!

وقتى یک نوشیدنى شــیرین روى 
کیبورد لپ تاپ مى ریزد چه کنیم؟

اگر مایعى که روى لپ تاپ شــما مى ریزد حاوى قند 
باشد، اوضاع بسیار خراب خواهد شد! در این شرایط، 
تقریبا همواره نیاز به باز کردن لپ تاپ وجود دارد. با 
این حال ابعاد این قضیه به شدت ریختن و میزان مایع 

ورودى به دستگاه بستگى خواهد داشت.
ظرافت بیشــتر لــپ تاپ ها در مقایســه با 
رایانه هاى شــخصى ایجاب مى کند 
کــه در ایــن شــرایط به یک 
تعمیرکار مجاز مراجعه کنید؛ 
چرا که حتــى در صورتى که 
اعتمادبنفس کافى داشــته 
باشــید و از ســرهم بندى 
کامپیوتر هم سر در بیاورید، 
باز هم ممکن است به قطعات 
و ابزارهایى خاص نیاز داشته باشید که تنها در اختیار 

تعمیرکاران است!
دقت کنید که وقتى بحث نوشیدنى هایى مثل نوشابه یا 
آبمیوه مطرح است، بهترین روش تمیز کردن کیبورد 
لپ تاپ، پیشگیرى است! با مراجعه به هر فروشگاه 
لوازم جانبى، مى توانید پوسته ها و غالف هاى ضدآب 
بســیارى در بازه هاى قیمتى مناسب پیدا کنید که در 

برابر نفوذ مایعات مقاوم هستند.
بنابراین در صورتى که تا کنون الیه محافظ کیبورد 
را براى لپ تاپ خود تهیه نکرده اید، بهتر است هرچه 

سریع تر اقدام به انجام این کار کنید.

 که دستکم 
گرفته شــدند

یک مرد ساکن نیویورك مدعى است اکسیژن سنج اپل واچ با تبعیض 
نژادى علیه افرادى با رنگ پوست تیره تر کار مى کند.

اپ «Blood Oxygen» ایــن شــرکت روى اپل واچ ســرى 6 و 
نســخه هاى جدیدتر وجود دارد و مى تواند سطح اکسیژن خون را به 
طور آنى اندازه گیرى کند و به چشم اندازى از سالمت فرد دست یابد.

طبق شکایت نامه ثبت شده، الکس موراس یکى از ساکنان نیویورك 
که بین 2020 تا 2021 میالدى اپل واچ خریده، از قابلیت رصد سطح 
اکسیژن خون این گجت مطلع بود و تصور مى کرد ابزار بدون توجه به 

رنگ پوست کاربر فعالیت مى کند.
در دوران پاندمى کووید19 محققان با توجه به ســوابق اســتفاده 

کاربران، تبعیض نژادى قابلیت مذکور را تایید کردند.
در بخشــى از متن شــکایت نامه آمده اســت: به مدت چند دهه 
گزارش هاى مختلف نشــان داده بود چنین دستگاه هایى با توجه به 
رنگ پوست در اندازه گیرى اکســیژن خون دقت باالیى ندارند. اما 
اهمیت این تبعیض نژادى تا اواســط پاندمى کووید19 مورد غفلت 

واقع شده بود.
اپل در وب سایت خود اشاره کرده اپلیکیشن مذکور فقط براى مقاصد 

سالمت و بهداشت عمومى توسعه یافته است.

لنوو از عرضه لپ تاپ جدیدى به نــام IdeaPad Pro5 با صفحه 
نمایش 14 اینچى خبر داد.

لنوو از عرضه لــپ تاپ جدید IdeaPad Pro5 خبر داد که شــامل 
صفحه نمایش 14 اینچى با وضوح ۳K و نرخ تجدید تصویر 120 هرتز 

یا صفحه نمایش 16 اینچى با وضوح ۲.۵K است.
مدل هاى مجهز به پردازنده هاى AMD شــامل پــورت USB4 و 
پورت HDMI2.1 به جاى نسخه 1.4 هســتند و لپ تاپ هاى جدید 
داراى صفحه نمایش IPS فوق العاده شــفاف هستند که با نسبت 
تصویر 16:10 همراه با باترى با دوام، بدنه فلزى مستحکم و رم 16 

LPDDR۵ یا 32 گیگابایت عرضه مى شوند.

مدل ها بــا پردازنده هاى اینتل و پردازنده هاى AMD در دســترس 
هســتند و شــرکت چینى همچنین تأیید کرد که وب کم به وضوح 
Full HD با سنسور IR و شاتر حریم خصوصى ارتقا یافته و عملکرد 

Rapid Charge Express باترى را در عرض 15 دقیقه 25 درصد 

شارژ مى کند.
لپ تاپ هاى جدید لنوو داراى پورت هاى ارتباطى زیادى مانند پورت 
 ،Power Delivery با عملکرد USB-C3.2Gen1 4، پورت USB

پورت DisplayPort، پورت HDMI2.1، پورت USB-A3.2Gen1 و 
مجهز به یک کارت خوان حافظه SD و یک پورت صوتى با پشتیبانى 

از WiFi۶E و بلوتوث 5.1 هستند.

گوگل به کاربران جیمیل اعالم کرد در ابتداى سال جدید برخى از 
رویه هاى تازه را دنبال کنند.

گوگل اعالم کرد که هوش مصنوعى جیمیل به طور خودکار ایمیل 
را از هرزنامه و پیام هاى ناخواســته ایمن نگه مى دارد. با این حال، 
اگر پیامى فیلتر ها را دور بزند، مى توان بــا رفتن به کادر کنار پیام، 
سپس روى نماد گزارش هرزنامه، آن را به عنوان هرزنامه گزارش

 کرد.
براى بایگانى ایمیل ها، آدرس فرستنده را جست و جو کنید، سپس 

به کادر انتخاب در ســمت چپ باالى صفحه رایانه خود، زیر فیلتر 
جستجو نگاه کنید.

براى انتخاب همه ایمیل ها مى توانید کادر را عالمت بزنید یا براى 
انتخاب ایمیل هاى خوانده شده، خوانده نشده، پرچم گذارى شده یا 
ستاره دار روى پیکان کلیک کنید. سپس بایگانى را فشرده تا بدون 

حذف کامل آن ها را پاك کنید.
پیام ها را مى توان با عالمت زدن کادر سمت چپ پیام در صندوق 
ورودى، کلیک کردن روى منوى سه نقطه نزدیک باالى صفحه و 

سپس نادیده گرفتن بى صدا کرد. 
در تلفن همراه، روى پیام، سپس منوى سه نقطه در سمت راست 
باالى صفحه ضربــه بزنید و گزینــه نادیده گرفتــن را انتخاب 

کنید.
گوگل اعالم کرد که کاربر باید با بررسى امنیتى حریم خصوصى، 
رمز عبور ایمن، احراز هویت دو مرحله اى و افزودن اطالعات بازیابى 
حساب، براى جلوگیرى از مسدود شــدن حساب از حساب گوگل 

خود محافظت کند.

بهترین روش تمیز کردن کلیدهاى کیبورد لپ تاپ

اپل واچ به تبعیض نژادى 
متهم شد

لنوو لپ تاپ جدیدش را 
معرفى کرد

توصیه هاى گوگل براى کاربران جیمیل در سال 2023

Dمجهز به یک کارت خوان حافظه SD و یک پورت صوتى با پشتیبانى

1 و بلوتوث 5.1 هستند. WiFi۶E ازE

پرس هوا تمیز
یرى براى تمیز 
عث جمع آورى 

حسطح

پاك 
شید، 
نید. 
ى از 
خیر 
یگر 
 کنید 

70 درصد الکل 
ت ممکن است 
گ آنپاكشود.
ون الکل زده و

ستمال آغشته 
شار باشد؛ چرا 
درون دستگاه 
ى لپ تاپ شما 

کیبورد خواهد شد.
پس از این که مطمئن شــدید رویه کلیدها قابلجدا
شدنهستند، با استفاده ابزارى مثل پیچ گوشتى دوسو

رویه را از ورق زیرین آن جدا کنید.

پس از ایــن که رویــه کلیدها را 
جدا کردید با اســتفاده از دستمال 
گردگیرى، گرد و خاك و کثیفى هاى 
جمع شــده زیر آن را تمیــز کنید. 

همچنین مطابق قبــل، در صورتى 
که این کثیفى ها به صورت یک توده 

درآمده باشند، مى توانیداز ایزوپروپیل الکل براى تمیز
کردن استفاده کنید. البته قبل ازجا زدن رویه الزماست 

باشد که آب به درون کیبوردش

وقتى یک نوشیدن
کیبورد لپ تاپ مى ریزد
اگر مایعى که روى لپ تاپ ش
باشد، اوضاع بسیار خراب خو
تقریبا همواره نیاز به باز کرد
این حال ابعاد این قضیه به شد
وورودى به دستگاه بستگى خ

ظرافت بیشــتر لــپ
رایانه هاى شـ
کــه در
تعمیر
چرا ک
اعتم
باشـ
کامپ
باز هم
و ابزارهایى خاص نیاز داشته

تعمیرکاران است!
دقت کنید که وقتى بحث نوش

گــوشى جذاب
2022 ســـــــال

ایسوس 6
ذن فون 9

این گوشى از نمایشگر 5.9 
اینچى، بدنه ضد آب،  باترى 
4300 میلى آمپر ســاعتى و 
دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى 
بهره مى برد. البته در این میان 
مى توانیم به ضعف ایسوس 
بــراى انتشــار آپدیت هاى 
نرم افزارى و همچنین عدم 
پشتیبانى از شارژ بى سیم و 
فقدان دوربین تله فوتو اشاره 

کنیم. 

ناتینگ
 فون 1

گلکسى
 زد فلیپ 4

سونى 
اکسپریا 5 

مارك 4

ویوو
 X80 پرو

ریلمى
 GT2 پرو

از مشــخصات این گوشى 
اندرویــدى مى توانیــم به 
اسنپدراگون 778G پالس، 
نمایشگر 6.55 اینچى، باترى 
4500 میلى آمپــر ســاعتى 
اشاره کنیم.اما در این میان، 
دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى 
آن حرف زیــادى براى گفتن 
ندارد و از نظر نرم افزارى هم 
ضعیف تر از انتظار ظاهر شده 

است. 

این گوشى اندرویدى جذاب 
که اوایــل 2022 راهى بازار 
شده، از اسنپدراگون 8 پالس 
نسل 1، باترى 5000 میلى آمپر 
ساعتى و شارژ 65 واتى بهره 
مى بــرد. از بین ضعف هاى آن 
هم مى توانیم عدم پشتیبانى 
از شارژ بى سیم، ضد آب نبودن 
بدنه و فقدان دوربین تله فوتو 

را نام ببریم.

 آمار فــروش گلکســى زد 
فلیپ 4  بســیار پایین تر از 
گوشى هاى مرسوم موجود در 
بازار است. در این میان باید 
به فقدان دوربیــن تله فوتو، 
نمایشــگر بیرونى بســیار 
کوچک و وجود چین خوردگى 

نمایشگر هم اشاره کنیم. 

این گوشى از نمایشگر مبتنى 
بر رزولوشن FHD+، دوربین 
تله فوتو با زوم 2.5 برابرى و 8 
گیگابایت رم بهره مى برد. در 
این میان نباید بهره گیرى از 
اسنپدراگون 8 نسل 1، باترى 
5000 میلى آمپر ســاعتى و 
بدنه ضدآب را از قلم بیندازیم. 

این گوشى از نظر دوربین یکى 
از بهترین ها است و از دوربین 
اصلى 50 مگاپیکســلى بهره 
مى برد. این گوشى قیمت بسیار 
باالیى دارد و هنوز در بسیارى از 
کشورها به طور گسترده راهى 
بازار نشده اســت. به همین 
خاطر چندان به طور گسترده 

مورد توجه قرار نگرفت.

یم

www.nesfejahan.net
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در صورتى که افراد دمنوش بارهنگ و خاکشــیر را 
به صورت منظم در رژیــم غذایى خود مصرف کنند 

هرگز دچار اضافه وزن نمى شوند.
 محمدباقر مینایى، متخصص طب سنتى گفت: هر 
عضوى از بدن یا هر بدنى نسبت به دمنوش ها عکس 
العمل متفاوتى نشان مى دهد، بنابراین نمى توان یک 

دمنوش واحد را براى همه افراد تجویز کرد.
وى در خصوص دمنوش هایى که مى توانند براى 
بدن مفید واقع شوند و از تجمع چربى و بروز اضافه 
وزن در افراد جلوگیــرى کنند.مینایى اظهار کرد: 
دمنوش بارهنگ بهترین دارو براى دستگاه گوارش 
محسوب مى شود که سبب رســوب زدایى از لوله 

گوارش مى شود.
این متخصص طب سنتى با بیان اینکه افراد دچار 
اضافه وزن و چاقى مى توانند هفته اى سه تا چهار 
مرتبه از دمنوش بارهنگ اســتفاده کنند، عنوان 
کرد: میزان اســتفاده از این دمنوش در اشخاص 
الغر به یک تا 2 بار در هفته کاهش پیدا مى کند.

وى گفت:خاکشیر نیز یکى دیگر از گیاهانى است 
که در برقرارى تعادل ماده غذایى و جذب آن نقش 
موثرى ایفا مى کند، بنابراین در صورتى که افراد 
دمنوش بارهنگ و خاکشیر را به صورت منظم 
در رژیم غذایى خود مصرف کننــد هرگز دچار 
اضافه وزن نمى شوند.مینایى تاکید کرد: نوشیدن 
دمنوش چاى سیاه همراه با لیمو عمانى سیاه نیز 
سبب تعادل وزن بدن، تسکین سیستم اعصاب 

مرکزى و تقویت کبد و 
قلب مى شود.

دمنوش سیب براى تعادل وزن بدن
وى تصریح کرد: نوشــیدن دمنوش به لیمو همراه 
با بادرنجبویه و عناب نیز با برقرارى تعادل بین ســه 
عضو رئیسه بدن(قلب، مغز و کبد) تاثیر چشمگیرى در 
تعادل وزن بدن ایفا مى کند که براى تهیه این دمنوش 
به ازاى هر یک نفر باید سه قاشق غذا خورى به لیمو 
را با نصف قاشق غذاخورى بادرنجبویه به همراه پنج 
تا هفت عدد عناب را در قورى محتوى 2 لیوان آب دم 
کنند و پس از تبخیر شــدن نصف این محلول آن را 

صاف کنند و سپس بنوشند.
این متخصص طب ســنتى افزود:مصرف دمنوش 
گالبى(چاى گالبى) نیز از افزایش جذب اسیدهاى 
چرب حاصل از جذب اول جلوگیرى مى کند و تنها به 
اسید هاى چرب مفید اجازه جذب مى دهد که استفاده 
از دمنوش سیب و گالبى در مبتالیان به کبد چرب 

توصیه مى شود.

دمنوش نعناع و بابونه
وى اظهار داشت: مصرف دمنوش نعناع وحشى نیز 
سبب بهبود التهابات لوله گوارش مى شود، بنابراین 
مبتالیان به مشکالت گوارشى(کولیت، التهاب معده 
و زخم معده) باید 30 دقیقه پیش از غذا این دمکرده را 
بنوشند.مینایى با اشاره به مصرف گل بابونه شیرازى 
به خصوص در افراد میانسال و سالمند مبتال به دیابت 
بیان کرد: این دمنوش ضددرد و التهاب استخوان است 
و روند تسریع طبع و مزاج انسان به سمت سردى را 

کاهش مى دهد.

دمنوش چاى سیاه همراه با لیمو عمانى سیاه نیز 
سبب تعادل وزن بدن، تسکینسیستم اعصاب

مرکزى و تقویت کبد و 
قلب مى شود.

بیان کرد: این دمنوش ضددرد و التهاب استخوان است
و روند تسریع طبع و مزاج انسان به سمت سردى را

کاهش مى دهد.

 امیرحســین میالدى پور، با بیان اینکه فشار خون 18 یا 
باالتر از آن بسیار خطرناك اســت، گفت: فشار خون 
چنانچه از عدد 18 باالتر برود، باید اقدامات اورژانسى 
انجام شود، در این شرایط ممکن است بیمار از سردرد و 

درد قفسه سینه شکایت کند.
وى، سردرد شــدید همراه با گیجى و تارى دید، حالت تهوع و استفراغ، تشویش و نگرانى شدید، 
نفس تنگى، صرع و تشنج را از نشــانه هاى افزایش بیش از حد فشارخون عنوان کرد و افزود: این 

عالمت ها مى تواند زندگى فرد را به شدت تهدید کند.
میالدى پور ادامه داد: در شرایطى که مطمئن شدید فشار خون باال است ابتدا بیمار را به حالت نشسته 
یا نیمه نشسته قرار دهید، فعالیت هاى او را به طور کامل متوقف کرده و براى چند دقیقه یا تا زمان 

از بین رفتن احساس گیجى یا سر درد از او بخواهید نفس عمیق بکشید.
وى با بیان این موضوع که فشار خون مى تواند در نتیجه استرس یا تشویش نیز افزایش پیدا کند، 
خاطرنشان کرد: در صورتى که این شرایط علت افزایش فشار خون باشد، بهتر است دراز کشیده 
یا نشسته و از نفس کشیدن آرام، عمیق و همراه با آرامش براى بهبود وضعیت خود استفاده کنید و 

انجام این کار را تا زمانى ادامه دهید که با بهبود عالمت هاى بیمارى مواجه شوید.
میالدى پــور افــزود: اگــر فشــارخون فــرد در پــى اســترس 14 تــا 15 باشــد 
 به اقدامات اورژانسى نیست ولى اگر فشار خون 18 تا 20 باشد بسیار خطرناك بوده و باید اقدامات 

اورژانسى انجام شود.

موزهاى ظاهرا خراب و سیاه شده بیش از موزهاى 
سالم و زرد رنگ خاصیت دارند. نقاط سیاه روى موزهاى 
ســالم داراى نوعى پروتئین اســت که به کاهش رشد 

سلول هاى تومور و سرطان کمک مى کند.
 موزها میزان زیادى فیبر دارند که براى حفظ ســالمت 

بدن مفید است. 
موزهاى ظاهرا خراب و سیاه شده بیش از موزهاى سالم و 

زرد رنگ خاصیت دارند.

مبارزه با سرطان
نقاط ســیاه روى موزهاى سالم داراى 
نوعى پروتئین است که به کاهش 
رشد سلول هاى تومور و سرطان 
کمک مى کند. موزها میزان 
زیــادى فیبــر دارند، 

افزون بر این داراى فیبر بیشترى هستند که براى حفظ 
سالمت بدن مفید است.

ضد فشار خون
موزهاى لکه دار سیاه مملو از پتاسیم هستند که به طرز 

معجزه آسایى براى سالمت قلب موثر است.
 پتاسیم به تنظیم فشــار خون کمک مى کند و مى تواند 
در جلوگیرى از ســکته و حمــالت قلبى اثــر زیادى 

داشته باشد.

انرژى زا
موز یک میوه بسیار انرژیک است. میزان زیادى کربن و 
آب دارد وغنى از کالرى است و پتاسیم موجود در آن قند 

خون را نیز تنظیم مى کند.

درمان سوزش معده
موز در کاهش سوزش معده، حالت ترش کردن و 

رفالکس موثر است.
 پتاســیم باالى موجــود در آن حالت اســیدى 
معده را با افزایش ســطح (پ. هــاش) خون خنثى

 مى کند.

ضد اضطراب و افسردگى
موز حاوى یک ترکیب شیمیایى به نام تریپتوفان است که 
به تقویت حافظه کمک مى کند. عالوه بر این خوردن موز 
باعث تولید سروتونین مى شود که باعث تقویت روحیه 
شده انسان را از حالت افسردگى در مى آورد و این خاصیت 

در موزهاى سیاه بیشتر است.

هضم کننده غذا
به دلیل میزان باالى فیبرى که موز دارد، بسیار در فرایند 
هضم غذا موثر اســت. همچنین به دلیل داشتن پکتین 
(کربوهیدراتــى محلول در آب کــه در برخى میوه هاى 
رســیده وجود دارد) موجب درســت کار کردن سیستم 

گوارش مى شود.

کاهنده فشارهاى روحى و عصبى
به دلیل غنى بودن موز از ویتامین هاى گروه ب، خوردن 
موز مى تواند بعضى از این احساســات و حاالت روحى 
و عصبى را مهار کند و همچنین به دلیل داشــتن مقدار 
فراوان پتاســیم مى تواند در کنترل قند خون که یکى از 
دالیل استرس و حاالت عصبى است، بسیار کمک کننده

 باشد.

یک راه براى حفظ قدرت عضالت با افزایش سن این است که به اندازه 
کافى ویتامین D مصرف کنید.

 محققان در برزیل و انگلســتان دریافتند که در افراد مسنى که با کمبود 
ویتامین D مواجه بودند، خطر از دســت دادن قدرت عضالت 78 درصد 

افزایش مى یابد.
«تیاگو دا سیلوا الکســاندر»، عضو تیم تحقیق از دانشگاه سائو کارلوس 
برزیل، مى گوید: «ویتامین D به خاطر نقشش در عملکردهاى مختلف 
شناخته شده است. نقش هاى بسیار آن شامل کمک به ترمیم عضالت و 

آزاد سازى کلسیم براى سینتیک انقباض عضالت است. بنابراین انتظار 
مى رفت که باعث ایجاد تغییرات عضالنى شود.»

 محققان داده هاى بیش از 3200 نفر در ایاالت متحده در رده ســنى 50 
سال به باال را که هنوز از دست دادن عضالت مرتبط با سن، معروف به 

Dynapenia برخوردار نبودند، تجزیه و تحلیل کردند.

این از دست دادن عضالت که مى تواند تا حدودى توسط آتروفى توضیح 
داده شود، یک عامل مهم براى ناتوانى جسمى در زندگى است و منجر به 

زمین خوردن، بسترى شدن و مرگ مى شود.

محققان به مدت چهار سال شــرکت کنندگان در مطالعه را تحت نظر 
داشتند. آنها قدرِت گرفتن اجسام را ارزیابى کردند، که نماینده اى از قدرت 

کلى عضالت در نظر گرفته شده است.
شــرکت کنندگان داراى کمبود ویتامین D (زیر 30 نانومول در لیتر) 70 
درصد بیشتر با خطر ابتالء به از دست دادن عضالت در پایان مطالعه نسبت 
به کسانى که داراى سطح طبیعى ویتامین D که بیش از 50 نانومول در 

لیتر تعریف شده است، مواجه بودند.
الکساندر گفت: «این یک یافته مهم است زیرا نشان مى دهد که کمبود 

ویتامین D خطر ضعف عضالت را 70 درصد افزایش مى دهد.»
 D وى در ادامه افزود: «اختالالت غــدد درون ریز مانند کمبود ویتامین
مى تواند منجر به از بین رفتن تراکم مواد معدنى اســتخوان و همچنین 

کاهش توده، قدرت و عملکرد عضالت شود.»
وى گفت «این یافته ها ثابــت مى کند که خطر ضعف عضالت با کمبود 

ویتامین D افزایش مى یابد.»
بدن فقط هنگامى که مناطق بزرگى از پوست در معرض نور خورشید قرار 

مى گیرد، ویتامین D را سنتز مى کند.

گل ساعتى با نام علمى incarnata Passiflora، گیاهى 
است که به طور تاریخى در درمان اضطراب، بى خوابى و 
تشنج کاربرد دارد. گل ساعتى در ابتدا بومى نواحى جنوب 
شرقى آمریکاى شمالى بوده اســت و امروزه در سراسر 

اروپا رشد مى کند. 
یک مطالعه نشــان داد که عصاره گل ســاعتى سبب 
افزایش قابل توجه سطح دوپامین مى شود. عالوه بر این 
یک پژوهش مرورى در زمینه استفاده از دارو هاى گیاهى 
مختلف در درمان بیمارى هاى روانپزشکى در سال 2018 

نیز وجود شواهدى را به اثبات رساند.
گل ساعتى با نام علمى incarnata Passiflora، گیاهى 
است که به طور تاریخى در درمان اضطراب، بى خوابى و 
تشنج کاربرد دارد. گل ساعتى در ابتدا بومى نواحى جنوب 
شرقى آمریکاى شمالى بوده اســت و امروزه در سراسر 

اروپا رشد مى کند.
مکمل هاى گیاهى گل ســاعتى معموال از گل، برگ و 
ساقه گیاه تهیه مى شــوند. در طب سنتى نیز این گیاه به 
صورت دم کرده، چاى، عصاره مایع و تنتور کاربرد دارد. 
امروزه انواع مکمل هاى دارویى حاوى گل ســاعتى در 
داروخانه هاى سراسر کشــور در دسترس هستند. نکاتى 
که در ادامه در خصوص این دسته از محصوالت در اختیار 
عالقه مندان قرار داده مى شوند، با استناد به مقاالت منتشر 
شده توســط اِلِزویر،  یکى از بزرگترین ناشرین مطبوات 

پزشکى و علمى جهان جمع آورى شده اند:

مزایاى سالمتى گل ساعتى

ایمنى و میزان اثر بخشــى گل ســاعتى تا به امروز به 
اندازه کافى مورد مطالعه قرار نگرفته اســت و همچنان 
به تحقیقات بیشــترى نیــاز خواهد بود. بــا این حال، 
گزارش هایى وجود دارد که نشان دهنده مزایاى سالمتى 

این مکمل گیاهى است.

 کمک به کاهش اضطراب
شواهد حاصل از تحقیقات محدود حیوانى و انسانى نشان 
مى دهند که مکمل هاى حاوى عصاره گل ساعتى ممکن 
است در درمان اضطراب، بى خوابى و اختالالت عصبى 

مفید باشند.
همچنین تصور مى شــود که اثرات ضــد اضطراب گل 
ســاعتى به دلیل تاثیر آن بر انتقــال دهنده هاى عصبى 
از جمله GABA و دوپامین باشــد. یک مطالعه نشان داد 
که عصاره گل ساعتى ســبب افزایش قابل توجه سطح 

دوپامین مى شود. 
عالوه بر این یــک پژوهش مرورى در زمینه اســتفاده 
از دارو هــاى گیاهى مختلــف در درمــان بیمارى هاى 
روانپزشکى در سال 2018 نیز وجود شواهدى را به اثبات 
رساند که همگى از کاربرد گل ســاعتى جهت تسکین 

اختالالت اضطرابى حمایت مى کردند.

 تسکین درد و ناراحتى معده
برخى تحقیقات نشــان داده اند که انــواع خاصى از گل 
ساعتى ممکن است براى تسکین مشکالت معده از جمله 
زخم مفید باشند. بر اساس یافته هاى یک مطالعه حیوانى، 

عصاره گل ساعتى به تسکین زخم معده در موش ها 
کمک مى کند. با این حال، تحقیقات بیشترى مورد نیاز 

است تا مشخص شــود که آیا این گیاه اثر مشابهى روى 
انسان دارد یا خیر.

کاربرد هاى دیگر
گل ســاعتى گاهى اوقات به عنوان درمــان مکمل نیز 

استفاده مى شود:
 -(ADHD) اختــالل کــم توجهى- بیــش فعالــى -
ســوختگى- مشــکالت ریتم قلب- هموروئید- درد- 

اختالالت خواب - عالئم مرتبط با یائسگى - استرس.
با این حال، توجه به این نکته ضرورى اســت که شواهد 
قطعى براى حمایت از موارد مذکور وجود ندارد. با استناد به 
گزارش مرکز ملى پزشکى مکمل و جایگزین آمریکا، به 
تحقیقات بیشترى براى تایید کامل نقش گل ساعتى در 
کمک به درمان مشکالت قلبى، استرس، یائسگى، درد، 

سوختگى، هموروئید و یا ADHD نیاز است.

دوز مصرفى و نحوه آماده سازى
عالوه بر مکمل هاى دارویى که توسط شرکت تولید کننده 
تعیین دوز مى شوند، مى توان گل ساعتى را به شکل هاى 
دیگرى نیز مصرف کرد. اما باید تاکید شود که موارد زیر 

صرفا دستور العمل هاى پیشنهادى هستند.
- دمنوش: 2.5 گرم، سه تا چهار بار در روز

- عصاره مایع: 10 تا 30 قطره، سه بار در روز
- تنتور: 10 تا 60 قطره، سه بار در روز

گفتنى اســت که شــواهد علمى کافى براى حمایت از 
مصرف گل ساعتى در کودکان وجود ندارد.

تداخالت دارویى و هشدار ها
مانند هــر داروى گیاهى دیگرى، همــواره امکان بروز 
تداخل میان گل ســاعتى و درمان هاى دارویى بیماران 

وجود دارد.
انواع دارو هایى که تداخالت احتمالى با گل ساعتى دارند:

- دارو هــا ضــد افســردگى - آنتى هیســتامین ها- 
بنزودیازپین ها- باربیتورات ها- مواد مخدر.

اگر از دارو هاى رقیق کننده خون یا ضد التهاب استفاده 
مى کنید، احتیاطات الزم را در نظر داشته باشید. زیرا نشان 
داده شده است که این دارو ها با گل ساعتى تداخل دارند. 
سایر دارو هاى گیاهى که ممکن است باعث ایجاد تداخل 
با گل ساعتى شوند عبارت اند از کاوا و ریشه سنبل الطیب. 
از طرفى دیگر الکل، کافئین و آسپرین نیز سازگارى خوبى 

با این گیاه ندارند.
با توجه به این نکات، در صورتى که داروى خاصى مصرف 
مى کنید و یا قصد شروع درمان مشخصى را دارید، پیش 
از خریدارى هرگونه مکمل دارویى حاوى گل ساعتى با 

پزشک معالج و یا داروساز خود مشورت کنید.

میزان رطوبت در هواى سرد کاهش مى یابد و شرایط 
آب و هوایى خشــک با رطوبت پایین، زمینه را براى 
حیات طوالنى ویروس سرماخوردگى فراهم مى کند.

سرماخوردگى یکى از شایع ترین عفونت هاى مجارى 
تنفسى فوقانى محسوب مى شود. گرچه اغلب مردم 
تصور مى کنند که با پوشیدن لباس گرم در زمستان 
و قــرار نگرفتــن در معرض هواى ســرد، مى توان 
مانع از سرماخوردگى شــد، اما باید بدانید که چنین 
تصورى افســانه اى بیش نیســت. عامل اصلى در 
ســرماخوردگى ها یکى از 200 نوع ویروس موجود 

در جهان است.
سرماخوردگى متعارف، با تنفس ذرات ویروسى که 
از عطسه، ســرفه، صحبت کردن شخص مبتال به 
سرماخوردگى یا پاك کردن بینى اش در هوا پخش 

مى شود ، سبب انتشار ویروس مى شود. 
همچنین ویروس ســرماخوردگى با لمس ســطوح 
آلوده اى که شــخص مبتال لمس نمــوده نیز قابل 

انتقال است.
رایج ترین مکان هاى تجمع ویروس ها، دستگیره در، 
تلفن، اسباب بازى کودکان و حوله مى باشد. براساس 
اعالم کمیته ملــى آلرژى و بیمارى هــاى عفونى، 

ویروس هاى عفونى (که عامل اغلب سرماخوردگى ها 
هستند) تا سه ساعت بر روى سطوح سخت و دست ها 

زنده مى مانند.
شناخته شده ترین ویروس ها را مى توان به چند گروه 
انگشت شمار شــامل ویروس هاى عفونى انسانى، 
ویروس عفونى مشترك انســان و حیوان، ویروس 

آنفوالنزا و ویروس آدنو طبقه بندى کرد.
سرماخوردگى در فصل پاییز و زمستان بسیار شایع 
است. از اساســى ترین فاکتور ها مى توان به شروع 

سال تحصیلى و تمایل افراد به ماندن در خانه 
اشاره کرد.

به عالوه هوا رو به خشــکى رفته و همین 
عامل خشکى هوا، خشکى مجارى بینى را 
هم به همراه دارد که خطر ابتال به عفونت 

را چند برابر مى کند.
 میزان رطوبت در هواى ســرد کاهش 

مى یابد و شــرایط آب و هوایى خشک 
با رطوبت پایین، زمینه را براى حیات 
طوالنى ویروس ســرماخوردگى 

فراهم مى کند.
رینو ویروس یــا ویروس بینى، 

عامل بیشــتر سرماخوردگى هاست و 
دوست دارد داخل بینى مســتقر شود؛ جایى که 

دمایش مى توانــد هفت درجه ســردتر از ســایر 
قسمت هاى بدن باشــد، اما دانشــمندان مطمئن 

نیستند که دلیلش چیست.
مطالعه اى جدید در دانشگاه Yale نشان مى دهد در 
دماى پایین، رینوویروس ها بهتر تولید مثل کرده و 
سیستم ایمنى ما به سختى مى تواند با آن مقابله کند.

وقتى دماى هــوا افت مى کند، بــه اندازه 
کافى بخوابید، مرتب ورزش کنید، و 
میوه جات و سبزیجات تازه به وفور 
بخورید، ثابت شــده که با این 
پیشگیرى ها مى توانید 
سیستم ایمنى تان 
را تقویت کنید.

چرا زیاد دچار سرماخوردگى مى شویم؟ تنظیم قند خون با موزهاى لکه دار سیاه

ویتامینى که عضالت شما را جوان نگه مى دارد

گل ساعتى؛ یک گیاه آرام بخش!

فشارخون باال روى کدام 
عدد خطرناك است

بهترین دمنوش ها براى پیشگیرى از اضافه وزن

ت عارضه جانبى خاصى براى گل 
به ندر

ساعتى گزارش شده اســت، اما عوارض 

یاه به طــور کلى مى تواند 
مصرف این گ

شامل موارد زیر باشد:

ب آلودگى - کند شدن فعالیت هاى 
- خوا

ذهنى- حالت تهــوع- افزایش ضربان 
قلب- استفاغ.

در صورت مصرف گل ســاعتى توصیه 

د از رانندگى یا کار با ماشین هاى 
مى شــو

شود. در مجموع گل ساعتى 
سنگین پرهیز 

ر و غیر سمى در نظر گرفته 
ترکیبى بى خط

ین حال، سازمان غذا و داروى 
مى شود. با ا

د گیاهــان دارویى و مکمل ها 
آمریکا تولی

را تنظیم نمى کند. یــک مطالعه کوچک 

 که گل ســاعتى ممکن است با 
نشان داد

عوارض باردارى متعددى مرتبط باشــد. 

البته مطالعات بیشــترى براى درك بهتر 
این خطر بالقوه الزم است.

عوارض جانبى

ده در موش ها 
شترى مورد نیاز 

 اثر مشابهى روى 

ش!
ر بالقوه الزم است. ن

8ن 18 یا
خون 
سى
رد و

دام 

ی نقاط س
به کاهش نوعى پروتئین است که

رشد سلول هاى تومور و سرطان 
کمکمى کند. موزها میزان

زیــادى فیبــر دارند، 

آبدارد وغنى از کا
خونرا نیز تنظیمم

درم
موز درک
رفالک
 پتاسـ
معده را با

 مى کند.

به شروع ر ها مى توان
ه ماندن در خانه 

فته و همین 
ارى بینى را 
ال به عفونت 

رد کاهش
ى خشک 

 حیات
دگى 

ى، 

افت مى کند، بــه اندازه وقتى دماى هــوا
کافى بخوابید، مرتب ورزش کنید، و
میوه جات و سبزیجات تازه به وفور
بخورید، ثابت شــده که با این
پیشگیرى ها مى توانید
سیستم ایمنى تان
را تقویت کنید.
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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 4118 و 
4117 – 1401/06/14 خانم زهرا منتظرى فرزند مرتضى  نسبت به سه دانگ مشاع 
و آقاى وحید منتظرى  فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب 
ساختمان  به مساحت 27/50 متر مربع قســمتى از پالك شماره 628اصلى واقع در 
قطعه 2بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/27-م 
الف :1433882- حجت  اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/10/139 

ابالغ
با عنایت به اینکه آقاى سعید عظیمى فرزند احمد مالک فعلى ششدانگ پالك 9913 
فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان تقاضاى اعمال مقررات ماده 
149 قانون ثبت را به دلیل اضافه مساحت پالك فوق نموده و در اجراى ماده مرقوم 
و بر اساس مبلغ مندرج در ســند انتقال تنظیمى، مراتب ارزیابى شده و مابه التفاوت 
آن به حساب این اداره واریز گردیده است ، لذا شایسته است در ظرف مهلت ده روز از 
تاریخ رویت آگهى جهت دریافت مبلغ سهمى خود به اداره ثبت اسناد و امالك شاهین 
شــهر مراجعه فرمایید و عدم مراجعه مانع از ادامه عملیات ثبتى نبوده و وفق مقررات 
اقدامات الزم صورت مى گیرد.تاریخ انتشار:1401/10/12-م الف: 1434418-سید 
امیرحسین حسن زاده – سرپرســت حوزه ثبت ملک شاهین شهر-از طرف مجتبى 

مختارى/10/143

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9364 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0700 مالکیت آقاى/ 
خانم وحید پریشانى فروشانى به شناسنامه شماره 5810 کدملى 1142286134 صادره 

فرزند علیرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه متروکه به مساحت 
51,80 مترمربع پالك شــماره 1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9365 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0715 مالکیت آقاى/ 
خانم حمیدرضا پریشــانى به شناسنامه شــماره 319 کدملى 114570513 صادره 
الیگودرز فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه متروکه به مساحت 
51,80 مترمربع پالك شــماره 1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9363 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0714 مالکیت آقاى/ 
خانم هادى پریشانى به شناسنامه شماره 16421 کدملى 1142378934 صادره فرزند 
علیرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه متروکه به مساحت 51,80 
مترمربع پالك شماره 1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ 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 سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/27- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/10/12- م الف: 1426910 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/323

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9244 مورخ 1401/09/06 به شماره کالسه 1007 مالکیت آقاى/ 
خانم عنایت مظاهرى به شناسنامه شــماره 15151 کدملى 1142366243 صادره 
فرزند عباس در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 157,16 مترمربع پالك شماره 
1776 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند الکترونیک 139920302006010528 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 

صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را بــه مراجع قضایى تقدیــم نماید بدیحى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/09/27- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/12- م 
الــف: 1427038 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/325

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9366 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0966 مالکیت آقاى/ 
خانم احمد حبیبى خوزانى به شناسنامه شــماره 289 کدملى 1141474786 صادره 
فرزند رجبعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گله دان به مساحت 429 مترمربع 
پالك شــماره 91 فرعى از 79 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 59608 مورخ 60/8/13 و سند 38423 مورخ 97/11/13 
دفتر 301 و وکالتنامه 61435 مورخ 1401/8/23 دفتر 301 و قولنامه عادى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9367 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0997 مالکیت آقاى/ 
خانم صدیقه افتادگان خوزانى به شناســنامه شــماره 361 کدملى 1141540029 
صادره فرزند على اصغر در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب گله دان به مساحت 
429 مترمربع پالك شــماره 91 فرعى از 79 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 59608 مورخ 60/8/13 و سند 38423 مورخ 
97/11/13 دفتر 301 و وکالتنامه 61435 مــورخ 1401/8/23 دفتر 301 و قولنامه 

عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 

صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را بــه مراجع قضایــى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/09/27- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/12- م 
الــف: 1426848 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/327

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8297 مورخ 1401/08/30 به شماره کالسه 0073 مالکیت آقاى/ 
خانم اسماعیل سالمى به شناسنامه شماره 9027 کدملى 1142315150 صادره فرزند 
اسداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,02 مترمربع پالك شماره 229 فرعى 
از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب دفتر 
الکترونیکى 139620302006003091 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را بــه مراجع قضایى تقدیــم نماید بدیحى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/09/27- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/12- م 
الــف: 1427131 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/329

مدیرکل ثبت اسنادوامالك اســتان اصفهان گفت: 
 ثبت اسناد اصفهان با چالش کمبود نیرو روبه رو است.

جواد فخارى زواره با بیان اینکه اداره ثبت و اســناد 
موظف است هر ســال تعدادى نیروى انسانى جذب 
کند، خاطرنشــان کرد: بهتر بود قانون و اجبار براى 
جذب نیرو دفاتر اسناد رسمى براى ادارات ثبت باشد 
زیرا چندین سال است که ساالنه تعداد زیادى نیروى 
بازنشسته داریم ولى در مقابل، جذب نیروى انسانى 

ما صفر است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان ادامه 
داد: امســال اجبارى پیش آمد که بــا تجدید ورود 

دیوان محاســبات موظف شدیم 30 درصد نیروهاى 
باالى 30 ســال (خدمت) را بازنشسته کنیم که یک 
چالش بزرگ است؛ چالشــى که در محیط ما وجود 
دارد و ادارات ثبت و اسناد را در ارائه خدمات زمین گیر 
مى کند به نوعى به محیط دفاتر اسناد رسمى نیز برمى 
گردد زیرا نیروى باتجربه اى که باید در زمینه صدور 
ســند، انجام عملیات ثبتى در حوزه اسناد و امالك، 
پاسخ استعالم ها پاســخ صحیح به دفاتر ارسال کند، 
کم است و تربیت کردن چنین نیروهایى ساده نیست 
و در نتیجه این وضعیت به نوعى بر دفاتر اسناد رسمى 

نیز تأثیر مى گذارد.

در آستانه سالروز شــهادت سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانى، حرکت کاروان موتورهاى سنگین با حضور 27 

موتورسوار به مقصد کرمان آغاز شد.
حرکت ایــن کاروان صبح روز یکشــنبه - 11 دى ماه 
1401- از محل وزارت میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى در تهران با حضور 27 موتور سوار حرفه اى 
آغاز شد. این رالى تور که با همکارى کانون جهانگردى و 
اتومبیلرانى و پلیس راهور کشور برگزار مى شود،  با عبور از 
سه استان قم، اصفهان، یزد به کرمان مى رسد، در ادامه 
مســیر به بندرعباس و جزیره کیش در استان هرمزگان 
مى روند، ســپس به تهران باز مى گردد که با طى کردن 

مسیرى حدود 3 هزار کیلومتر در مدت یک هفته به طول 
مى انجامد.

محمدحســین صوفى مدیرعامل کانون جهانگردى و 
اتومبیلرانى در حاشــیه آغاز رالى تور موتورهاى سنگین 
اظهار داشت: موتورهاى سنگین با حجم باال در این تور 
به عنوان سفیران ایمنى جاده ها از تهران حرکت خود را 
آغاز مى کنند، این تور به مناســبت سالروز شهادت حاج 
قاسم سلیمانى برگزار مى شود، ما نسبت به شهیدان این 
سرزمین مدیون هستیم. استقالل، آزادى و شرف و امنیت 
کشور و مردم ما در گرو جانبازى و ایثارگرى و فداکارى 

شهیدان عزیز ما است.

ثبت اسناد اصفهان با چالش 
کمبود نیرو روبه رو است

کاروان موتورهاى سنگین
از اصفهان عبور مى کند

سد زاینده رود چقدر 
آب دارد؟

براسـاس آخریـن آمـار اعالم شـده توسـط دفتـر 
مطالعات پایه منابع آب، از ابتداى سـال آبى تا دهم 
دى ماه، میزان کل ورودى آب به سـدهاى کشـور 
5درصد کاهش داشته و 4/84 میلیارد مترمکعب در 
این بازه زمانى است. حجم آب پشت سد زاینده رود 
به 150 میلیون مترمکعب رسیده که برابر 12 درصد 
از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته 10 درصد 

کاهش را ثبت کرده است.

حاج قاسم 
از شهرت فرارى بود

معـاون سیاسـى، امنیتـى و اجتماعـى اسـتاندارى 
اصفهان گفت: حاج قاسـم سـلیمانى روستازاده اى 
سـاده بود اما کارى کـرد کـه آوازه اش در تمام دنیا 
پیچید؛ او از شهرت فرارى بود اما خداوند مزدى داد 
که در عالم مشهور شد به گونه اى که اگر شخصى 
در دنیا بخواهد سخن از انسـان آزاده به میان آورد، 
به شهید سلیمانى تمسک پیدا مى کند.   محمدرضا 
جان نثارى عنوان کرد: شهید سلیمانى انسان بزرگى 
بود و خداوند بزرگى او را به همه نشـان داد و ثابت 
کرد که اگر بندگـى او را بکنیـم و در جهت اهداف 
ولى او گام برداریم، به دوسـتان نشـان مى دهد که 
یک فرد مى تواند تا کجا رشـد پیدا کند و از سـمتى 

باعث ترس دشمنان خواهد شد.

خبر

دریاقدرتى پور
هفته هاســت همین وضع است؛ نه وزش مســتمر بادى و نه هواى
 تازه اى. پاییز خشک تمام شده و به زمستان خشک رسیده. وضعیت 
هواى اصفهان نارنجى رو به قرمز است و زمستان خشک امسال حسابى 
پرونده هواى پاك را بسته تا دستگاه هاى مسئول هم که اسامیشان 

در قانون براى رسیدن به هواى پاك آمده کارى از دستشان برنیاید.
آلودگى اصفهان حاال تا آنجا پیش رفته که اگر تا پیش از این ماجراى 
کمى و کاســتى به وضعیت حمل و نقل و نابسامانى و فرسودگى این 

ناوگان مى رسید اما حاال گفته ها شکل دیگرى پیدا کرده است.
در بحث آلودگى هواى اصفهان همیشــه سوى اصلى ماجرا مدیریت 
شهرى بوده اما گویا حاال ورق برگشته و این بار على قاسم زاده مقصر 
بودن شــهردارى در بحث آلودگى هواى اصفهان را گردن نگرفته و 
اعالم کرده که در موضوع آلودگى هوا نباید انگشت اتهام تنها به سمت 
شهردارى باشد و شوراى شهر باید توضیحات الزم را از دیگر دستگاه ها 

بخواهد تا آنها نیز گزارشات خود را در رابطه با آلودگى هوا ارائه دهند.
به گفته شهردار اصفهان، طبق پژوهش ها و گزارش اعضاى شوراى 
اسالمى شهر، صنایع، بیشترین سهم را در آلودگى هواى شهر به خود 

اختصاص داده اند.
در فاصله یکى دو روز بعد از ســخنان باالترین مقام مدیریت شــهر 
اصفهان، رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان اعالم کرد که انتقال 

صنایع آالینده از اصفهان را به جد پیگیرى مى کنیم.
این گفته ها را محمد نورصالحى صبح دیروز در نطق پیش از دستور 
هفتادمین جلسه علنى شــورا اعالم کرد و با اشــاره به اینکه صنایع 
آالینده مکلف به فیلترگذارى و تصفیه هستند اما ما با همکارى مردم، 
دستگاه هاى دولتى و قضایى انتقال آنها را پیگیرى مى کنیم تأکید کرد 
که به هر دلیلى، از قبل انقالب تا کنون صنایع آالینده در جوار شــهر 

اصفهان جاى گرفته اند، اما این صنایع در موقعیت غیرکارشناسى در 
نظر اقلیمى قرار دارند که به علت جهت وزش باد آالیندگى آنها وارد 

شهر مى شود.
نورصالحى با اشــاره به اینکه چند ماه پیش در شوراى عالى ترافیک 
کشور، نماینده سازمان محیط زیست گزارش داد که بیش از 67 درصد 
آلودگى شــهر اصفهان مربوط به این صنایع است، تصریح کرد: این 
آلودگى انواع عوارض و بیمارى ها را به دنبال دارد و روز به روز شــاهد 

ابتالى اطرافیان خود به این بیمارى ها هستیم که جاى تأسف دارد و 
تنها راه این است که نهضتى را براى انتقال این صنایع شروع کنیم.

با این تفاسیر و حاال با توجه به گفته هاى رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان و در زمانى که انگشت تقصیرها به سمت صنایع گرفته شده 
است نورصالحى پیشنهاد داده که با توجه به اینکه بیش از 500 هکتار 
زمین در بهترین نقطه ورودى شهر اصفهان به عنوان اراضى با ارزش، 
در اختیار این صنایع است، این صنایع چه عمومى چه خصوصى و چه 

واگذار شده به عموم مردم در بورس، با مالکیت خود آن صنایع، به سمت 
شهرك علمى و تحقیقاتى که شامل صنایع پاك و غیر آالینده و بدون 

نیاز به آب است بروند.
او اظهار امیدوارى کرده که از امسال انتقال این صنایع کلید بخورد و 
گرچه به این نکته هم اشاره کرده که ممکن است انتقال زمان ببرد و 
به عنوان مثال 10 سال یا کمتر و بیشتر طول بکشد اما این صنایع از 

انتقال ضرر نمى کنند.
رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان در حالى بر انتقال صنایع از 
اصفهان تأکید کرده که هم اکنون نیروگاه اصفهان با 4 مشــعل و هر 
کدام در هر ساعت 40 هزار لیتر مازوت مى سوزاند و ضایعات آن در هوا 
گسترده مى شود آن هم در حالى که درقانون هواى پاك به یک روایت 
23دستگاه و به روایتى دیگر 31دســتگاه مسئول رفع آلودگى هواى 
شهرهاى بزرگ و کالنشهرها هستند، آن هم با انواع اقدامات عملى 
که لحظه اى درنگ را برنمى تابد. اما قانون هواى پاك پنج سال است 
که معطل مانده و مثل کالفى ســردرگم به چشم مى آید که متولیان 

مى دانند باید چه کنند اما به دالیل مختلف کارى نمى کنند.
شاید به همین خاطر است از پنج سال گذشــته تاکنون دستگاه هاى 
مسئول یا چنان ســکوت کرده اند یا چنان مشکالت را پیچیده نشان 
داده اند یا هر اقدامى را آنچنان منوط به اقدام دستگاهى دیگر کرده اند 
که داشتن هواى پاك به نظر غیرقابل دسترس شده است اما شاید بتوان 
با این راهکار رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان، قدرى به روزهاى 

پاك اصفهان اضافه کرد. 
ولى اینکه ایــن اتفاق چــه زمانى محقــق خواهد شــد و متولیان 
امر، آیــا فرصت را از دســت مــى دهند یا خیــر معلوم نیســت اما 
این را هم باید یادمان باشــد که رخت نــو براى بعــد از عید به درد 

نمى خورد.

تصمیمى که هر چه سریع تر باید گرفته شود 

آلودگى هوا نفس اصفهان را گرفته؛ صنایع بروند

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى پویش برق ایرانیان به شناسه ملى 14008586564 و به شماره ثبت 63013 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم لیال اجل لوئیان فرزند على اصغر به کدملى 1292573228 با پرداخت 500.000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت و جزء 
شرکاء شرکت محسوب گردید و سرمایه شــرکت از مبلغ 1.000.000 ریال نقدى به 1.500.000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 
اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 1.500.000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم 
الشرکه هر یک بدین شرح مى باشــد:آقاى صفرعلى دهقانى ناژوانى کدملى 1290067376 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه - آقاى سید على حکمت روان کدملى 
1292162554 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه - خانم لیال اجل لوئیان کدملى 1292573228 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1432189)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى پویش برق ایرانیان به شناســه ملى 14008586564 و به شماره ثبت 63013 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى صفرعلى دهقانى ناژوانى به کدملى 1290067376 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه، با دریافت 
500.000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد و سرمایه شرکت از مبلغ 1.500.000 ریال نقدى به 1.000.000 ریال کاهش یافت و 
ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: سرمایه شرکت 1.000.000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت 
قرار گرفت. لیست شرکاء شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد: آقاى سید على حکمت روان کدملى 1292162554 دارنده 500.000 ریال 
سهم الشرکه - خانم لیال اجل لوئیان کدملى 1292573228 دارنده 500.000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1432180)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود بهین تهویه اطلس درتاریخ 1401/09/27 به شماره ثبت 72915 به شناسه ملى 14011775410 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و خدمات پس از فروش تاسیسات و سیستم هاى تهویه مطبوع (حرارتى 
و برودتى صنعتى و خانگى، سرمایشى و گرمایشى ،هواکش و هواساز)، طراحى ، ساخت و نصب و اجراى کلیه سیستم هاى تاسیساتى ساختمان اعم از برودتى و 
حرا رتى، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از 
گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و 
موسسات اعتبارى دولنى وخصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، 
شــرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، فیض، کوچه حاج نائب [20]، خیابان شیخ مفید، پالك -38، ساختمان 
فدك، طبقه همکف، واحد 1 کدپستى 8164966581 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا 
خانم ملیحه شکور به شماره ملى 0450962751 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى حامد روحانى به شماره ملى 0453764975 دارنده 49500000 ریال 
سهم الشرکه مدیر عامل آقاى حامد روحانى به شماره ملى 0453764975 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1432185)

آگهى مفقودى 
پروانه اشتغال به کار مهندســى اینجانب مهدى صادقى به 
شماره شناسنامه 46036 صادره از اصفهان، به شماره ملى 
1280351004 عضو ســازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان اصفهان به شــماره عضویت 203003095 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص خدماتى مروارید سبز کهندژ به شناسه ملى 10260102368 و 
شماره ثبت 504 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و باالبردن مبلغ اسمى ســهام از مبلغ 300000000 ریال به مبلغ 3000000000 
ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
3000000000 ریال نقدى است منقســم به 30000 سهم 100000 ریالى با نام 
عادى که تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1431616)
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تعویض طالیى مجتبى حســینى در بازى مقابل سپاهان در 
مورد گل خودش و برترى پیکان در این دیدار گفت: «لطف 
خدا بود و بعدش هم تالش بچه ها که توانستیم 3 امتیاز را از 
این بازى مهم بگیریم. این سه هفته خیلى خوب بازى کردیم. 
جایگاه پیکان اینجاى جدول نیست. ان شاءا... که بازى هاى 
بعد بتوانیم هرر بازى سه امتیاز را بگیریم.» محمدعلى کاظمى 
در مورد درخشش به عنوان یار تعویضى گفت: «لطف خدا بود 
و اعتماد کادر فنى به من.» ستاره جوان خودروسازان که در بین 
بازیکنان و اعضاى کادرفنى پیکان به «پرنده» معروف است 
در مورد قدرت سرزنى خود گفت: «لقبى است که آقامجتبى 

بخاطر اینکه خوب مى پرم، به من داده است.»

پرنده، قاتل سپاهان شد

02

شــبکه تلویزیونى «فاکس اســپورت» با پایــان یافتن 
مســابقات جام جهانى 2022 قطر که با قهرمانى تیم ملى 
فوتبال آرژانتین همراه شد، اقدام به انتشار فیلمى از 10 تا 
سوپرتعویض هاى جام جهانى 2022 قطر کرده که یکى از 
آن ها روزبه چشمى اســت که در بازى با ولز گل زیبایى به 
ثمر رساند. چشمى که در دقیقه 78 بازى با ولز به جاى احمد 
نوراللهى به زمین آمد، در دقیقه 8+90 با شوتى سرکش از 
پشت محوطه جریمه دروازه حریف را گشود. ایران با دو گل 
دیرهنگام چشمى و رامین رضاییان موفق شد در آن بازى به 
برترى 2 بر صفر در دومین بازى اش در مرحله گروهى برسد. 
شاگردان کارلوس کى روش در نهایت با قبول دو شکست و 
کسب یک پیروزى از صعود به مرحله یک هشتم نهایى جام 

جهانى 2022 بازماندند.

چشمى، سوپر تعویض 
جام جهانى

04

ابوالفضل جاللى، پدیده تیم استقالل در جام جهانى 2022 
قطر پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت دوباره اش، روز 
گذشته در کنار هم تیمى هایش تمرین کرد. جاللى که در 
دیدار با آمریکا از ناحیه عضله کشاله دچار پارگى داخلى شده 
بود پس از رسیدن به شــرایط تمرین، قبل از دربى دوباره 
مصدوم شد اما با پشت سر گذاشــتن این آسیب دیدگى، 
دیروز همراه با بازیکنــان بازى نکرده به طــور کامل به 
انجام تمرین مشغول بود. الزم به ذکر است؛ از اردوى تیم 
استقالل خبر مى رسد این بازیکن مشکلى براى همراهى 
استقالل در بازى پنج شنبه هفته جارى مقابل تراکتور ندارد 

و به احتمال زیاد با تیم راهى تبریز مى شود.

پدیده جام جهانى 
آماده بازى شد

دروازه بــان نیمکت نشــین ســپاهان به طور 
غیرمســتقیم از غیبت در ترکیب این تیم گالیه 
کرد و در خصوص نظر سرمربى پرتغالى سپاهان 

دربــاره او و آینــده اش گفت: 
نظر مورایــس را از خودش 

بپرسید!
رشــید مظاهــرى امیدوار 
بود فصل موفقــى همراه با 
سپاهان سپرى کند، اما در 14 
هفته گذشته لیگ برتر سه بار 

در دیدارهاى ابتدایى شانس قرار 
گرفتن در ترکیب طالیى پوشان را به 
دست آورده و نیمکت نشین سید پیام 
نیازمند شــده که قاعدتا از شرایط 

خود در این باشگاه رضایت ندارد.
این دروازه بان در پایان دیدار مقابل 
پیکان که با شکســت یک بر صفر 
ســپاهان همراه بود، عنوان کرد: 
بازى خیلى ســختى بــود. از قبل 
پیش بینى مى کردیم تیم آقا مجتبى 
حســینى فشــرده کار مى کند ولى 
امیدوار به کســب پیروزى بودیم که 

اینطور نشد.

او درباره تداوم نیمکت نشــینى اش در سپاهان 
و شرایطى که در این باشــگاه دارد، ابراز کرد: با 
شــرایط پیش مى روم و بدنم را حفظ مى کنم تا 

ببینم چه اتفاقى مى افتد.
دروازه بان ســپاهان در خصــوص نظر ژوزه 
مورایس درباره او و آینــده اش ابراز کرد: نظر 

مورایس را از خودش بپرسید!
مظاهرى در واکنش بــه اینکه ابتداى فصل 
شــرط بازى را در قــراردادش آورده بود 
یا خیر، گفت: در قــرارداد هیچکس 
نیست که بنویسند همه بازى ها 
را بــازى کند. نــه من نه 
شــخص دیگرى. باید 
رقابت ســالم باشد که 
امیدوارم با این شرایط 
پیش برویم(با خنده).

پایــان  در  او 
خود  صحبت هــاى 
یادآور شــد: امیدوارم 
در هفته هــاى آینده 
بتوانیــم هــواداران 
سپاهان را خوشحال 

کنیم.

گلر نیمکت نشین سپاهان:

نظر مورایس را از خودش بپرسید 03

دیدار دو تیم استقالل مالثانى و سایپا در هفته هفدهم لیگ 
دسته اول فوتبال با نتیجه مساوى بدون گل به پایان رسید، 
این مسابقه حواشــى عجیب زیادى داشت که مهم ترین آن 
گاز گرفتن پاى بازیکن سایپا توسط اسد عبادى دروازه بان تیم 
اســتقالل مالثانى بود. این دروازه بان به شیوه لوئیس سوارز 
مهاجم تیم ملى اروگوئه پاى بازیکن حریف را گاز گرفت البته 
سوارز کتف بازیکن ایتالیا را گاز گرفته بود. همچنین شیشه 

اتوبوس تیم سایپا قبل از خروج از ورزشگاه شکسته شد.

روح سوارز در
 فوتبال ایران!

داور بازى پرسپولیس و گل گهر خوش شانس بود که گلر 
ملى پوش پرسپولیسى ها پنالتى حریف را مهار کرد و 

نتیجه با سوت جنجالى او تغییر نکرد.
بازى پرســپولیس و گل گهر هم مى توانست داورى 
جنجالى و اعتراض برانگیزى داشته باشد، اگر علیرضا 
بیرانوند پنالتى امیــن پورعلى را ســیو نمى کرد و دو 
شــوت زن سرخپوشــان، گل هاى پیروزى بخش را 

نمى زدند.
این بازى در دقیقه 8 خود یــک پنالتى براى گل گهر 
داشت؛ جایى که على نعمتى مدافع پرسپولیس، روى 
مرتضى تبریزى حمله ور گل گهر، از دیدگاه داور خطایى 
را مرتکب شد که مستحق گرفتن پنالتى بود. بنابراین 
پورعلى فرصت این را پیدا کرد که از فاصله 11 مترى، 

دروازه  بیرانوند را هدف بگیرد.
این پنالتى پرماجرا را بیرانوند ســیو کــرد و اجازه نداد 
که دروازه اش باز شــود اما یک روز پــس از این بازى، 

کارشناسى این صحنه حاال نه چندان مهم هم خالى از 
لطف نیست. دیدگاه کارشناسان داورى ایران را در این 

خصوص مى خوانید:
رضا کرمانشاهى: مدافع پرسپولیس نه با دست و نه با پا، 
هیچ برخوردى با بازیکن گل گهر نداشت و خطایى انجام 

نداد که پنالتى باشد.
ابراهیــم میرزابیگى: من در تصاویــر تلویزیونى هیچ 
برخوردى نمى بینم و فکر مى کنــم داور، بزرگ ترین 
اشتباه خود را در این بازى مرتکب شد و شانس آورد که 

این ضربه گل نشد و دروازه بان مهار کرد.
حسین عســگرى: کیفیت فیلمبردارى پایین است و 
صحنه را به طور واضح نشــان نمى دهد اما در تصاویر 
تلویزیونى برخوردى به عنوان خطا دیده نمى شود. داور 
هم از صحنه فاصله داشت و هم زاویه کورى داشت و 

نمى دانم چطور تشخیص داد.
حیدر ســلیمانى: پنالتى نبود و بازیکن با زرنگى از داور 

پنالتى گرفت. در این صحنه دو بازیکن از باالتنه هیچ 
برخوردى نداشــتند و خطاى گرفتن یا هل دادن اتفاق 
نیفتاد و در پایین تنه هم نه لگــد و نه برخوردى وجود 
نداشت. درست اســت که ماى مدافع یک سایشى با 
پاى مهاجم داشت اما عمل زدن صورت نگرفت و این 
برخوردهاى تن به تن در بازى ها طبیعى است. داور زاویه 

دید خوبى نداشت و مسلط نبود.
نوذر رودنیل: خطایى صورت نگرفــت و یک برخورد 
طبیعى بود اما داور زاویه مناســبى نداشت و به اشتباه 

پنالتى اعالم کرد.

شانس بزرگ داور دیدار پرسپولیس با گل گهر

کاپیتان تیم فوتبال ســپاهان معتقد است این تیم 
همیشه جزو مدعیان اســت و مى گوید: ما شانس 
قهرمانى هستیم چون هنوز نیم فصل هم تمام نشده 

اســت. نمى شــود گفت عقب افتادیم. باید ببریم و 
جبران کنیم و برگردیم.

ســید محمد کریمى در مورد شکســت تیمش در 
برابر پیــکان گفــت: در نیمــه اول ســوار بازى 
بودیم و چنــد فرصــت هــم داشــتیم. در نیمه 
دوم هم تا اواســط بازى چند موقعیت داشــتیم و

 مى توانســتیم گل بزنیم. پیکانى هــا هم بازیکنان 
جوانى داشــتند. با انگیزه، دونــده و در عین حال با 
کیفیت. خوب بازى کردند. تبریک مى گویم به آنها، 

ما هم مى توانستیم برنده شــویم اما آنها از موقعیت 
خود استفاده کردند و بردند.

کریمى در مورد جا ماندن سپاهان از کورس قهرمانى 
گفت: هنوز نیم فصل هم تمام نشده است. نمى شود 
گفت عقب افتادیم. مى رویم براى جبران و هفته بعد 
هم با مس بازى داریم و بایــد ببریم و جبران کنیم 

و برگردیم.
کیفیت زمین، سوال بعدى بود که کریمى در مورد 
آن گفت: در فوتبال ایران کیفیت زمین ها براى بازى 

روى زمین مناسب نیست. از بسیارى از چمن ها بهتر 
بود اما باز هم زیاد مناسب نبود.

کاپیتان شمالى ســپاهان در مورد روند این تیم در 
ادامه فصل با توجه به اینکه گفته مى شــد شانس 
اصلى قهرمانى هســتند اما در مواقع حساس امتیاز 
از دســت مى دهند، گفت: مخالف نظر شما هستم 
چون سپاهان همیشه جزو مدعیان هست و االن هم 
همین طور است. نیم فصل اول است تازه و ما شانس 

قهرمانى هستیم.

کاپیتان طالیى پوشان اصفهان:

سپاهان همیشه جزو 
مدعیان است

مرضیه غفاریان

صوص نظر سرمربى پرتغالى سپاهان 
آینــده اش گفت:   و

ـس را از خودش 

ظاهــرى امیدوار 
موفقــى همراه با 
4رى کند، اما در 14

ته لیگ برتر سه بار 
ى ابتدایى شانس قرار 

رکیب طالیى پوشان را به 
نیمکت نشین سید پیام ه و
ـده که قاعدتا از شرایط 

 باشگاه رضایت ندارد.
ان در پایان دیدار مقابل 
 شکســت یک بر صفر 
 همراه بود، عنوان کرد: 
 ســختى بــود. از قبل 
مى کردیم تیم آقا مجتبى 
فشــرده کار مى کند ولى 
کســب پیروزى بودیم که 

.

م شــرایط پیش مى روم و بدنم را حفظ
ببینم چه اتفاقى مى افتد.

دروازه بان ســپاهان در خصــوصن
و آینــده اش ابراز مورایس درباره او

مورایس را از خودش بپرسید!
مظاهرى در واکنش بــه اینکه ابتد
شــرط بازى را در قــراردادشآ
یا خیر، گفت: در قــرارداد ه
نیست که بنویسند همه
را بــازى کند. نــ
دیگر شــخص
رقابت ســالم
امیدوارم با این
پیش برویم(ب

در  او 
صحبت هــا
یادآور شــد:
در هفته هــا
بتوانیــم هــ
سپاهان را خ

کنیم.

در فاصله کوتاه باقیمانده تا نقل و انتقاالت زمستانى، 
بحث در خصوص شایعات جدایى بازیکنان شکل 

جدى ترى به خود گرفته است.
در شرایطى که بعد از جدایى یورگن لوکادیا، سرمربى 
سرخ ها بیشتر درگیر موضوع مربوط به جایگزینى 
براى این مهاجم گلزن تیمش اســت، بحث درباره 
احتمال جدایى دیگر بازیکنان این تیم نیز افزایش 

یافته است.
مهدى عبدى و ســیامک نعمتى از جمله بازیکنانى 
هســتند که بحث زیادى درباره احتمال جدایى آنها 
در نقل و انتقاالت زمستانى افزایش یافته است. دو 
بازیکنى که در این فصل فرصت چندانى براى حضور 
در ترکیب را به دست نیاورده اند و این موضوع باعث 

شده تا احتمال حضور آنها در تیم دیگر شکل گیرد.
یحیى گل محمدى اما با تمجیــد از این دو بازیکن 

در این خصوص اینطور واکنش نشان داده است: در 
مورد بازیکنان و جدایى آنها نمى شود از االن تصمیم 
گرفت و ما یک هفته دیگر تا پایان نیم فصل داریم و 
این دو بازیکن از بازیکنان سابقه دار ما هستند و کمک 
زیادى به این تیم کردند و حاال بنا به دالیلى امروز 
بازى نکردند و دلیل نمى شود که کیفیت شان با سایر 

بازیکنان فرق داشته باشد.
با این شــرایط باید منتظر ماند و دید دو بازیکنى که 
برخالف انتظار نتوانستند در نیم فصل اول فرصت 
چندانى براى حضور در ترکیب به دســت بیاورند و 
خواهانى نیز در لیگ دارند، چه تصمیمى در پنجره 
زمستانى خواهند گرفت؛ آیا همچنان به رقابت ادامه 
خواهند داد و کار را با امیدوارى دنبال مى کنند یا اینکه 
مقصد جدیــدى را براى نیم فصل دوم مشــخص 

مى کنند.

احتمال جدایى 2 ستاره از تیم پرسپولیس

ژوزه مورایس پس از شکست یک بر صفر سپاهان مقابل 
پیکان درخصوص کم فروغ بودن ســپاهان نســبت به 
دیدارهاى قبلى اش گفت:  موضوع درباره خلق موقعیت 
نیست زیرا فرصت  هاى زیادى ایجاد کردیم و دست کم 
سه موقعیت قطعى براى رســیدن به گل داشتیم. از این 
لحاظ عملکردى مانند دیدارهاى قبلى داشتیم، تنوع زیاد و 

کنترل خوبى در بازى داشتیم.
وى تاکید کرد: برخى مواقع فوتبال همین است. مقابل 

تیمى بازى کردیم که دفاعش سازماندهى و نظم خیلى 
خوبى داشت.  سرمربى سپاهان افزود: مى خواستیم این 
بازى را ببریم اما نشد. در ضد حمله خیلى خوب کار کردیم. 
بازى مستقیم را به خوبى انجام دادیم. پیکان دو بازیکن در 
جلو داشت و مدافعان و هافبک ها نیز براى حمایت کردن 
آن  ها خوب اضافه مى شدند. مى توانستند از فرصت ها 
استفاده کنند اما این فوتبال اســت و مسیر خود را ادامه 

مى دهیم. باید برخى اشتباهات را بپذیریم.

مورایس درخصوص اینکه آیا فهرست مدنظر خود را براى 
نقل و انتقاالت در اختیار باشــگاه قرار داده است، گفت:  
در پنجره نقل و انتقاالت همیشــه با باال و پایین مواجه 
هستیم. برخى بازیکنانى که مى خواهند تیم را ترك کنند 
یا مى خواهیم جذب کنیم باید بــه بحث مارکتینگ هم 
توجه کنیم. همیشه احتماالتى وجود دارد و در هفته هاى 
آتى متوجه مى شوید چه اتفاقاتى ممکن است بیفتد. اکنون 

نمى توانم در این خصوص چیزى اعالم کنم.

مورایس: فوتبال همین است و به مسیرمان ادامه مى دهیم

سرمربى پرتغالى تیم فوتبال استقالل با اخطارى که در 
بازى با مس رفســنجان گرفت، رکوردى عجیب را به 

ثبت رساند.
ریکاردو ساپینتو سرمربى پرتغالى تیم فوتبال استقالل در 
بین دو نیمه دیدار با مس رفسنجان به دلیل اعتراض به 

داور و جر و بحث با نیمکت نشینان مس کارت زرد دریافت 
کرد تا چهار اخطاره شده و از نشستن روى نیمکت تیمش 
در دیدار مقابل تراکتور تبریز در هفته پانزدهم لیگ برتر 

محروم شود.
اگر چه ساپینتو به نسبت ابتداى فصل رفتار بهترى کنار 
خط دارد، اما او تا پایــان نیم فصل آمار عجیبى را به ثبت 
رسانده است. سرمربى پرتغالى استقالل به دلیل درگیرى 
با عوامل هالل احمر در دیدار با ملوان بندر انزلى از سوى 
کمیته انضباطى یک جلسه تعلیقى محروم شد. ساپینتو در 
بازى با گل گهر سیرجان در هفته هفتم لیگ برتر، به دلیل 
درگیرى با کمک مربى این تیم با کارت قرمز اخراج شد. 

کمیته انضباطى نیز دو جلسه او را محروم کرد.

ساپینتو تا اینجاى فصل سه جلسه محرومیت را به دلیل 
اخراج در بازى با گل  گهر و رأى کمیته انضباطى سپرى 
کرده است و با احتســاب محرومیت در دیدار با تراکتور 
در هفته پانزدهم چهار جلســه محرومیت را پشــت سر 

مى گذارد.
نمى توان کتمان کرد که رفتارهاى این مربى، بازیکنان 
استقالل را تحت تأثیر قرار داده اســت، چرا که از درون 
تیم خبر مى رسد حواشى زیاد تمرکز بازیکنان را به هم زده 
است. ساپینتو مربى است که به گفته بازیکنان و مدیریت 
به لحاظ فنى تالش زیادى مى کند و ساعت ها وقت خود 
را صرف بهبود شرایط تیم مى کند، اما رفتارهایش باعث 

شده است همه چیزتحت تأثیر او قرار بگیرد.

رکورد عجیب سرمربى پرتغالى استقالل

ذوب آهن با اینکه با کامبک تماشایى خود 
در دقیقه 91 موفق شد از شکست در خانه 
فرار کند اما مجبور شد از واگن هفتم قطار 
شــماره 22 به دو رده پایین تــر کوچ کند. 
این اتفاق در حالى براى شــاگردان تارتار 
در ایســتگاه چهاردهــم روى داد که آنها
 مى توانستند با برترى برابر حریف قعرنشین 
خود در واگن پنجم و در همســایگى تیم 
مدعى گل گهر مستقر شــوند؛ با این حال، 
مسافران سبزو سپیدپوش اصفهانى به دلیل 
عدم تمرکز خط دفاعــى خود با نتیجه 2 بر 
2 در فوالدشــهر برابر برزیلى هاى آبادان 
متوقف شدند و نتوانستند از لغزش سرنشین 
تبریزى کوپه شــماره 5 در برابر نســاجى
 چى ها به نفع خود اســتفاده کنند. جالب 
آنجاست که ذوبى ها 2  امتیاز بازى خانگى 
خود را روى اشتباهات مهره هایى از دست 
دادند کــه پیش از این به دلیل اســتحکام 

و انسجامشــان در برابر حمالت حریفاِن 
مدعى، زبانزد شده بودند. 

اما سرنوشت دیگر مســافر اصفهانى قطار 
بیســت و دوم لیگ در ایستگاه چهاردهم، 
در نتیجه گیــرى بدتــر و در حفظ جایگاه 
بهتــر از همشــهرى سبزپوششــان بود. 
طالیى پوشــان دیار زاینده رود در حالى در 
مصاف با پیکان، گربه سیاه چند فصل اخیر 
خود، تن به شکســت دادند که باتوجه به 
توقف استقاللى ها در برابر مس رفسنجان 
مى توانســتند با به دست آوردن سوغات 3 
امتیازى در کرج جاى مسافران آبى پوش 
را در واگن شماره 2 از آن خود کنند. آنها در 
حالى بهترین موقعیت به دست آمده را در دو 
ایستگاه قبل از ایستگاه پایانى حرکت قطار 
22 در نیم فصل از دست دادند که هیچ بعید 
نبود جایگاه خود را هم در این قطار به گل 
گهر سیرجان واگذار کنند. باز جاى شکرش 
باقى است که سپاهان با وجود باخت در برابر 

جواناِن مجتبى حسینى به لطف تفاضل گل 
بهتر خود و همچنین غلبه صدرنشین فعلى 
لیگ بر سربازان ژنرال در قلعه امیر توانسته 
همچنان در سومین واگن قطار 22 اقامت 

گزینند. 
شــاگردان جــواد نکونــام هــم از جمله 
دیگر سرنشــینان مدعى این قطار بودند 
که همچون تیم ژوزه مورایــس اگرچه با 
خوش شانسى به رده هاى پایین تر جدول

 رقابت ها ســقوط نکردند اما در بهره بردن 
از ناکامى حریفان باالنشــین خود به نفع 
تیمشان کامیاب نبودند. فوالد خوزستان در 
حالى با تقسیم امتیازات در خانه خود با تیم 
هوادار در دهمین کوپه قطار جا خوش کرده 
که مى توانست با دست خالى بدرقه کردن 
مهمان نه چندان قدرتمندش تا رده ششم 

جدول خود را باال بکشد.
اما برخالف مســافر ســرخپوش اهوازى 
قطار 22 و ســایر سرنشــینان مدعى این 

قطار، این سرخپوشــان پایتخت بودند که 
از غفلت رقیبان استفاده کرده و با 2 شوت 
سرکش، هم به قلب میزبان سیرجانى خود 
تاختند و سنگر فروزان را فروریختند و هم با 
پیشتازى روى ریل موفقیت، جایگاهشان را 
در نخستین واگن قطار مستحکم تر کردند. 
پرسپولیسى ها در حالى با نتیجه 2 بر صفر 
در دوئل با گل گهرى  ها پیروز شدند که اگر 
نبود درخشــش گلر ملى پوششان در مهار 

پنالتى حریف هیچ بعید نبــود ورق به نفع 
میزبان آنها برگردد و نتیجه را به ســربازان 
امیر واگذار کنند و پــس از مدتها مجبور به 
ترك شاهنشین خود در کوپه اول قطار به 

نفع حریف شوند.
اما این تمام ماجرا نیست و به قول کاپیتان 
سپاهان هنوز نیم فصل هم تمام نشده و 18 
ایستگاه تا توقف قطار شماره 22 در ایستگاه 
آخر باقى مانده است؛ بنابر این، همچنان هم 

طالیى پوشان اصفهانى شانس قهرمانى 
دارند، هم امکان دارد آبى پوشان تهران یا 
سیرجان واگن نخســت را از انحصار سرخ 
هاى پایتخت در آورند و هم اینکه هنوز سایر 
مدعیان و به ویژه همشهرى سپاهان دراین 
لوکوموتیو فرصت دارند تا با تقویت تیمشان 
در نقل و انتقاالت زمســتانه به فکر بهبود 
جایگاه خود و تصاحــب واگن هاى بهتر و 

باالتر باشند. 

هفته چهاردهم لیگ برتر زیر ذره بین

از سقوط ذوب آهن
 و باخت سپاهان تا 

خوش شانسى پرسپولیس
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هلدینگ پتروپاالیش اصفهان درسال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین؛ به منظور حمایت از تولید داخلى، با شرکت 
دانش بنیان پارس جهد، تفاهمنامه همکارى امضا کرد.

به گزارش روابط عمومى و بین الملل هلدینگ پترو پاالیش اصفهان، مجید نادرى نژاد، مدیرعامل شــرکت مشعل 
پویا، به نمایندگى از دکتر قدیرى مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان؛ این تفاهم نامه را در شرکت ملى پاالیش 

و پخش نفت ایران، امضا کرد.
مدیرعامل شرکت مشعل پویا گفت: هدف از این تفاهم نامه دســتیابى به دانش فنى و فناورى تولید، ساخت و ایجاد 
زنجیره کامل بومى سازى تجهیزات و ســامانه راهبردى برق، ابزار دقیق و کنترل مورد نیاز کشور درصنعت نفت مى 

باشد.
مجید نادرى نژاد توضیح داد: این طرح مطابق با آخرین استانداردهاى جهانى و با روش هاى رایج در برندهاى بزرگ، 
توسعه ظرفیت تولید به منظور تامین بیشتر نیازهاى صنعت نفت؛ تکمیل و تبدیل پروژه هاى پژوهشى موجود به دانش 

فنى و فناورى تولید با برند ملى واحد؛ از اهداف دیگر امضاى این تفاهم نامه است.
مهندس نادرى نژاد افزود: شرکت ملى پاالیش و پخش ایران در این تفاهم نامه حمایت معنوى و بهره بردارى از برند 

ملى واحد، براى شرکت هاى تابع را انجام میدهد.

حمایت پاالیشگاه اصفهان
 از شرکت هاى دانش بنیان

چهاردهمین جشــنواره نخســتین واژه در اســتان اصفهان با نواختن 
زنگ آب توســط قائم مقام آبفاى اصفهان در مدرسه استثنایى بوستان 

شاهین شهر به کار خود پایان داد.
این برنامه با حضــور قائم مقام و مدیر روابــط عمومى آبفاى اصفهان، 
مدیر آبفاى شاهین شهر  و جمعى از مســئوالن آموزش و پرورش این 

شهر برگزار شد.
مجید حبیبیان در این ویژه برنامه با بیان این که یکى از اهداف برگزارى  
جشنواره نخستین واژه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در میان دانش 
آموزان مقطع ابتدایى اســت، خاطرنشــان کرد: آب یکى از مهم ترین 
نعمت هاى خداوند اســت که در دین اسالم نیز بر عدم اسراف این مایه 

حیاتى تاکید ویژه اى شده است.

قائم مقام آبفاى اســتان اصفهان در ادامه بیان کــرد: امیدواریم دانش 
آموزان با ترویج درســت مصرف کردن آب در خانواده و ســطح جامعه 

یارى گر خادمان خود در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان باشند.
شایان ذکر است چهاردهمین جشنواره نخســتین واژه از آبان ماه سال 
جارى و در 50 مدرسه ابتدایى شهرى و روستایى در سطح استان اصفهان 
با حضور 5600 دانش آموزان برگزار و چهارم دى ماه به کار خود پایان 
داد که در قالب این طرح 11200 نفر ساعت آموزش مدیریت مصرف آب 

براى دانش آموزان برگزار شد.
در این جشنواره برنامه هاى مختلف و متنوعى از جمله برگزارى مسابقه، 
اجراى نمایش، موسیقى و غیره برگزار شــد و هزاران اقالم فرهنگى، 

تبلیغاتى مدیریت مصرف در میان دانش آموزان توزیع شد.

پایان چهاردهمین جشنواره نخستین واژه (آب) اصفهان 

انعقاد تفاهمنامه بین
 مخابرات اصفهان و شهردارى شهرضا

دانشگاه صنعتى قطب   مهم فناورى و صنعت کشور است

با هدف افزایش تعامالت شــهردارى و مخابرات 
در راستاى هوشمندسازى شهرى، تفاهم نامه اى 
فى ما بین مخابرات اصفهان و شهردارى شهرضا 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، در 
جلسه اى که بدین منظور با حضور حبیب قاسمى 
شهردار شــهرضا و جمعى از مدیران و مسئولین 
مخابراتى در اداره مخابرات شهرســتان شهرضا 
برگزار شــد؛ گفت: با توجه به پیشرفت روزافزون 

فناورى اطالعات و ارتباطات و لزوم ارائه خدمات 
الکترونیکى به مردم عزیز در قالب شهر هوشمند، 
تعامل میان شهردارى و مخابرات ، مى تواند موجب 
تسریع روند توسعه شــهر هوشمند و ارائه خدمات 

مطلوب به شهروندان شود.
وى افــزود: توســعه فیبــر نــورى پیش نیــاز 
هوشمندسازى شهر است و امضاى این تفاهم نامه 
مى تواند موجب تسریع در روند توسعه زیرساختهاى 
فیبرنورى به عنوان پیشــرفته تریــن و بروزترین 

شبکه ارتباطى ثابت در سطح شهرستان شود.
گفتنى است، مساعدت براى احداث فیبر نورى در 
حوزه پایش تصویرى و دعوت از شرکت هاى مطرح 
کشور در زمینه هوشمندســازى شهرى به منظور 
بررســى روند پیشرفت شهر هوشــمند و افزایش 
سطح تعامالت دو مجموعه از جمله مواردى است 

که در این نشست مورد توافق طرفین قرار گرفت.

رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان گفت: در عرصه 
فیزیک هســته اى دانشــجویان و پژوهشگران 
ما گمنام هســتند، اما در این زمینــه نیز کارهاى 
بسیار خوبى انجام شده است.سید على محمد میر 
محمدى میبدى در نشستى که با هدف شکل گیرى 
و راه اندازى زیست بوم فناورى و نوآورى در حوزه 
هسته اى استان در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با 
بیان خالصه اى درباره دانشگاه صنعتى اصفهان، 
اظهار کرد: دانشگاه صنعتى اصفهان به عنوان یکى 
از قطب هاى مهم فناورى و صنعت کشور است و 
امروز در بحث هاى گوناگون از جمله در بحث زیر 
دریا و پهپاد به خوبى مى درخشد. در عرصه فیزیک 
هسته اى دانشــجویان و پژوهشــگران ما گمنام 
هســتند، اما در این زمینه نیز کارهاى بسیار خوبى 

انجام شده اســت.وى افزود: در دانشگاه صنعتى 
اصفهان، در ســه سطح کارشناســى، کارشناسى 
ارشــد و دکترى گرایش هاى مختلفــى در زمینه 
فیزیک وجود دارد کــه یکى از ایــن گرایش ها، 
فیزیک هسته اى است. در زمینه پزشکى هسته اى 
نیز دانشجویان ما کارهاى ارزشــمندى را انجام 
مى دهند، در زمینه شتاب دهنده ها و حفاظت از پرتو 
نیز کارهاى بسیار خوبى انجام شده است و همچنین 
در زمینه گداخت هســته اى و هوافضا حرف هایى 
براى گفتن داریم.  رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان 
تصریح کرد: همکارى هاى بین المللى نیز مى تواند 
بخشى از فعالیت اســاتید ما را تشکیل دهد. ما در 
مرکز پژوهش هــاى ایتالیا، ژاپن و کشــورهاى 

اروپایى مبادالت علمى فراوانى را داریم.  

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى علیرضا ادیب در نظر دارد مالکیت شش دانگ یک واحد آپارتمان 
واقع در اصفهان، خیابان توحید، ساختمان الهیه، طبقه 4 غربى از طریق مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند: 

مشخصات:ـ واحد به شماره پالك ثبتى 189/287 بخش ثبتى 5 اصفهان مفروز و مجزى شده از 47 فرعى از اصلى مذکور قطعه 287 تفکیکى واقع 
در طبقه 4 سمت غربى به مساحت 249/57 مترمربع مى باشد. 

ـ واحد داراى گرمایش موتورخانه مرکزى و سرمایش چیلر و فن کوئل مى باشد. 
واحد داراى پارکینگ مى باشد. 

-مجتمع الهیه در زمینى به مساحت حدود 788/9 مترمربع احداث در 8 سقف اسکلت بتنى و دو طبقه پارکینگ، یک طبقه البى بزرگ با سریدارى 
و سه واحد تجارى منفک  شده مجاور خیابان توحید و شش طبقه دیگر مشتمل بر 12 واحد مسکونى مى باشد. 

-مجتمع داراى استخر ودو دستگاه آسانسور مى باشد. 
قیمت پایه مزایده:ـ  با توجه به ارزش روز عرصه و اعیان شامل قدرالسهم مشاعى و مشاعات مجتمع و حقوقى تجارى ارزش پایه مزایده واحد 102 

مبلغ 249,570,000,000 ریال مى باشد. 
ـ زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 (ژاله)، اداره تصفیه  امور ورشکستگى 
شرایط مزایده: 1ـ فروش، نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد 
(حداکثر مهلت سه ماه مى باشد). 2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه 
نمایند. 3ـ پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده، کسى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از 
پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل از تجدید مزایده خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا مى شود 

و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا 

در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086 

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۳۵۱۹۷ 

باغستانیـ  معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان -و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى علیرضا ادیب در نظر دارد مالکیت شش دانگ 
یک باب مغازه به شماره 102 واقع در اصفهان، چهارباغ عباسى، نبش خیابان سیدعلیخان، مجتمع تجارى شهر از طریق مزایده با 

شرایط ذیل به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده

مشخصات:ـ مغازه 102 در طبقه زیر همکف با مساحت 38/83 مترمربع در قسمت زیرزمین مجتمع تجارى شهر با درب و ویترین 
شیشه سکوریت و بدون داشتن پارکینگ مى باشد. 

قیمت پایه مزایده:ـ  با توجه به ارزش روز عرصه و اعیان شامل قدرالسهم مشاعى و مشاعات مجتمع و حقوقى تجارى ارزش پایه 
مزایده واحد 102 مبلغ 150,000,000,000 ریال مى باشد. 

ـ زمان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 ساعت 10
مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 (ژاله)، اداره امور ورشکستگى 

شرایط مزایده: 1ـ فروش نقدى و اقساطى است که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده 
تعیین مى گردد (حداکثر مهلت سه ماه مى باشد). 2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب 
سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت 
در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور 
پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده، کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4ـ اداره تصفیه در رد یا 
قبول پیشنهادات مختار است. 5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول 
کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل از تجدید مزایده خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت 

و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى 

اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086 

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۳۵۱۹۵

باغستانیـ  معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان -و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پوشش بیمه تمام 
خطر مهندسى پروژه 586 واحدى نهضت ملى شهرستان نجف آباد را مطابق 
بند«ج» ماده 21 شرایط عمومى پیمان را از طریق مناقصه عمومى به شرکتهاى 
بیمه اى معتبر واگذار نماید، واجدین شــرایط مى توانند از تاریخ دوشنبه 
1401/10/12 لغایت پنجشنبه 1401/10/15براى دریافت اسناد مناقصه به سایت 
اینترنتى WWW.bonyadmaskan.isf.ir   یا اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
استان اصفهان به آدرس اصفهان- بلوار دانشگاه اصفهان- کوى زمانى-دفتر 

امور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت شرکت خدماتی زیبا کاران زاینده 
رود سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
در تاریخ 1401/10/24 که در ساعت 9 صبح در محل اصفهان ، خیابان ادیب  - 
کوچه مهرگان - کوچه مهرداد- پالك 14 – طبقه اول  برگزار مى گردد حضور 

به هم رسانید .
دستور جلسه :

تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  شرکت خدماتی

 زيبا کاران زاينده رود(سهامی خاص)به شماره ثبت ۳۱۶۰۷ و 

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۲۱۶۱۰

هیئت مدیره


