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پوِل داده و ناِن نخورده!

ایستگاه های
شاخص کیفیت هوا
در خواب زمستانی!

۳

پاشنه آشیل دولت

دیوار بلند موانع

سر راه ازدواج زنان 

۳

       

چه کسانی نباید در 
روز بیش از ۲فنجان 

قهوه بخورند

هسته مشکل احداث کالنترى در حصه
۶

۴۴ پروژه عمرانی

در شرکت شهرک های 

صنعتی اصفهان 

افتتاح می شود
«امســال همزمان با دهــه فجر انقالب اســالمى، 
44 پروژه عمرانى زیرســاختى با اعتبار 780 میلیارد 
تومان در شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان در 
16 شهرستان به بهره بردارى مى رسد.»  مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را بیان کرد و گفت: امســال و 
همزمان با چهل و چهارمین سالگرد انقالب اسالمى، 
44 روز قبل از دهه فجر، ما هر پنج شنبه یک پروژه را 

در شهرستان ها بازدید و...

امضاى سرنوشت سازامضاى سرنوشت ساز
تفاهمنامه ای برای شناسایی 
جاماندگان اصفهانی از تحصیل  

۳

وقتى نیروى انتظامى و شهردارى نمى توانند با هم تفاهم کنند

نقش پررنگ فرشادنقش پررنگ فرشاد
در گل های  سپاهان در گل های  سپاهان 

فرشاد احمدزاده با ارسال چهار پاس گل نقش پررنگى در 
سپاهان تحت مربیگرى مورایس داشته است.  احمدزاده 
پس از اینکه مقابل استقالل در هفته ابتدایى مسابقات در 

ترکیب اصلى قرار گرفت رفته رفته از حضور در...
۷

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

گاندوها به امید 
بهبود جایگاه

هفته آخر نیم فصل؛هفته آخر نیم فصل؛

ذوب آهن- هوادار در تهرانذوب آهن- هوادار در تهران

۵

مهاجم صربستانی مهاجم صربستانی 
ذوب آهن دیپورت شد

تحقیقات جدید محققان دانشــگاه اوزاکا، 
نشان داده اســت که نوشیدن روزانه 

دو فنجان قهوه یا بیشتر، ممکن 
اســت خطر مرگ ناشى از 

بیمارى هاى قلبى ...

وعده هایی که بعد از بحران نقش بر آب می شود
استخدام جدید پرستاران خانه نشین در راه است؟استخدام جدید پرستاران خانه نشین در راه است؟

۲

۷

۱۶۱۶درصد اصفهانی ها در درصد اصفهانی ها در 
اتوبوس کارت نمی زننداتوبوس کارت نمی زنند

۳

۹۴ متهم آمریکایی در پرونده ترور شهیدسلیمانی ۴ کشته در تصادف زنجیره ای اتوبان نطنز - کاشانجهان نما شکستن شیشه دوربین یک گوشى معروف خبرساز شد!استان راه درمان فورى سرماخوردگى در عرض یک روزتکنولوژی سالمت

۲

این تعاونى در نظر دارد تعداد 17 واحــد خود را در زمینى به متراژ 
تقریبى 1170/2 مترمربع واقع در اصفهان، دروازه شیراز، خیابان 
هزارجریب، چشــمه توتى در 1 طبقه زیرزمیــن، 4 طبقه روى 
پیلوت همراه با پارکینگ و انبارى را به اعضاء واجد شرایط با نحوه 
پرداخت اولیه برابر جدول ذیل پیش فروش نماید. متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر مى توانند با تلفن هاى 45242630-031 و 
45274922-031 و یا همراه 09371912421 تماس حاصل فرمایند 
و یا با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملى، کارت شناسایى 
شغلى و گواهى ثبت نام ثنا حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشنبه 
1401/11/13 جهت ثبت نام به دفتر تعاونى واقع در شاهین شــهر 
ـ خیابان رازىـ  فرعى 7 شــرقىـ  پالك 81ـ  طبقه اولـ  واحد 2 

مراجعه نمایند. 

اطالعیه 
پیش فروش اقساطی واحدهای چشمه توتی اصفهان 

"ارگ نفت ۱۹"

وحیدرضا مشکوه روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

این تعاونى در نظر دارد تعداد 72 واحد در حال ســاخت خود را در 
زمینى به متراژ تقریبى 2574/13 مترمربع واقع در شهر بهارستان 
اصفهان در 2 طبقه زیرزمین، 6 طبقه روى پیلوت همراه با پارکینگ 
و انبارى را به اعضاءواجد شرایط با نحوه پرداخت اولیه برابر جدول 
ذیل پیش فروش نماید متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشتر 
مى توانند با تلفن هاى 45242630-031 و 45274922-031 و یا 
همراه 09371912421 تماس حاصل فرمایند و یا با در دست داشتن 
اصل شناسنامه، کارت ملى، کارت شناسایى شغلى و گواهى ثبت نام 
ثنا حداکثر تا آخر وقت ادارى روز شنبه 1401/10/24 جهت ثبت نام 
به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهرـ  خیابان رازىـ  فرعى 7 شرقى 

ـ پالك 81ـ  طبقه اولـ  واحد 2 مراجعه نمایند. 

اطالعیه 
پیش فروش اقساطی واحدهای در حال ساخت بهارستان 

۴ اصفهان "ارگ نفت ۱۸"

وحیدرضا مشکوه روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان

جدول واریزى هاى اقساط پروژه مسکونى بهارستان 4 اصفهان

هزینه زمین و پروانهـ  4,450,000,000 ریال

1401/11/251401/12/251402/01/251402/02/25حداکثر تا 1401/10/25تاریخ

مبلغ
پرداختى 

(ریال)
1,780,000,000667,500,000667,500,000667,500,000667,500,000

جدول واریزى هاى اقساط پروژه مسکونى چشمه توتى اصفهان
هزینه زمین و پروانهـ  24,000,000,000 ریال

1401/12/131402/02/021402/03/02حداکثر تا 1401/11/13تاریخ

مبلغ
پرداختى 

(ریال)
9,600,000,0004,800,000,0004,800,000,0004,800,000,000
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مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
ن دانشــگاه اوزاکا، 

نوشیدن روزانه 
تر، ممکن 

شى از 

۴ کشته در تصادف زنهیدسلیمانی استان
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94 متهم آمریکایى در پرونده 
ترور شهیدسلیمانى

طرح انگلیس، پناهندگى 
بازیکنان تیم ملى بود

خبرخوان
پشت پرده قرارداد 
نجومى «رونالدو» 

  فارس | نشریه «آس» اسپانیا همزمان با 
ورود «رونالدو» به ریاض دست به افشاگرى زد و 
از پشت پرده درآمد نجومى دارنده 5 توپ طالى 
بهترین بازیکن جهان از طریق سعودى ها پرده 
برداشت. طبق اعالم نشریه مادریدى دستمزد 
رونالدو تنها 200 میلیون یورو نیســت بلکه این 
بازیکن یک قرارداد به عنوان مشــاور باشگاه تا 
ســال 2030 نیز امضا کرده است که درآمدش 
به بیش از 500 میلیون یورو مى رسد. همچنین 
سعودى ها براى حضور رونالدو در این کشور تا 
سال 2030 برنامه ریزى کردند تا این ابرستاره 
سفیر این کشــور براى میزبانى از جام جهانى 

2030 باشد.

«مورینیو»، ستاره فیلم 
«جیمزباند»؟!

  کافه سینما |«سم مندس»، کارگردان 
فیلم هاى «جیمز باند»، معتقد است که «ژوزه 
مورینیو» توانایى بــازى در فیلم هاى جیمز باند 
را دارد. منــدس معتقد اســت مورینیو در طول 
دوران حضورش روى نیمکت تیم هاى مختلف 
همیشه شخصیت بد داستان را در کنار زمین به 
خوبى ایفا کرده است. مندس که کارگردانى دو 
قسمت معروف از سرى فیلم هاى جیمز باند به 
نام «اسکاى فال» و «شبح» را برعهده داشت، 
حاال معتقد است که سرمربى رم مى تواند نقش 
آدم بد این داستان را در فیلم هاى بعدى به خوبى 

بازى کند.

لوازم خانگى هم گران شد
رئیس اتحادیه فروشــندگان    رویداد24|
لوازم خانگى با اشــاره به افزایش نــرخ تعداد 
محدودى از تولیدات لوازم خانگى، تصریح کرد: 
3 شرکت افزایش قیمت را اعمال کردند، اما هنوز 
لیست این شرکت ها به دســت اتحادیه نرسیده 
است. اکبر پازوکى گفت: شــرکت ها به شکل 
رسمى هیچ گونه افزایش نرخى را اعمال نکردند 
و نتوانستند مجوز افزایش قیمت لوازم خانگى را 
از سازمان حمایت و سازمان صمت دریافت کنند. 
او گفت: تعدادى از شرکت ها فروش را متوقف 
کردند و کاال ها را نگه داشــتند برخى شنیده ها 
حاکى از این مهم است که چند نمایشگاه فروش 
لوازم خانگى در شیراز و تبریز از تحویل کاال پس 

از فروش امتناع کردند.

پالك سوم روى خودرو 
مى نشیند 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى    ایسنا |
فراجا با اعالم آخرین وضعیت اجراى طرح نصب 
پالك سوم روى وسایل نقلیه، اعالم کرد که این 
طرح به زودى اجرایى خواهد شــد. پالك سوم 
چیپى است که زیر شیشــه جلو و زیر آینه باید 
نصب  شــود و اطالعات VIN و سایر اطالعات 
مورد نیاز درباره خودرو در آن گنجانده مى شود. 
اطالعات موجــود روى این چیــپ به صورت 
RFID در اختیار پلیس قرار مى گیرد تا مأموران 

راهور بتوانند با دســت افزارهایى که دارند این 
اطالعات را بخواننــد و به هویت اصلى مالک و 

خودرو پى ببرند. 

واردات برنج خارجى 
ممنوع شد

  مهر | دبیر کمیســیون واردکنندگان و 
تأمین کنندگان برنج کشور گفت: هند در حوزه 
تجارت به برخى تعهدات خود در قبال ایجاد تراز 
تجارى با ایران همکارى الزم را نداشته و واردات 
برنج از این کشور ممنوع شد. مسیح کشاورز ادامه 
داد: عدم پایبندى هنــد به تعهدات تجارى خود 
مى تواند این فرصت را در اختیار پاکســتان قرار 
دهد؛ اما در حال حاضر این ممنوعیت براى تمام 

برنج هاى خارجى اعمال شده است. 

دبیر ستاد حقوق بشر جمهورى اسالمى ایران به تشریح 
آخرین اقدامات قوه قضاییه در پیگیرى پرونده ترور شهید 
ســلیمانى پرداخت و گفت: 94 متهم پرونده آمریکایى 
هســتند.کاظم غریب آبادى درباره متهمان این پرونده 
گفت: تمامى مستندات الزم توسط دستگاه هاى قضایى 
جمع آورى شده و حداقل ســه جلد کامل درباره این 94 
متهم آماده است. 3 متهم اصلى «ترامپ»، «پومپئو» و 
«مکنزى» هستند. هیچکس مصون از رسیدگى قضایى 
نخواهد بود. کیفرخواست صادره کامًال اتهامات را از جمله 
متوجه این سه نفر کرده و دستگاه قضایى به آن رسیدگى 
مى کند و در این راه، هیچ مانعــى در نظام قضایى پیش 

روى ما نیست.
وى همچنین گفــت: نیابت هاى قضایــى براى هفت 
کشور دیگر نیز ارسال شــده، چون متهمان این پرونده 
فقط آمریکایى ها نیستند و همدســتانى از کشورهاى 
دیگر داشتند، مثًال از برخى کشورهاى منطقه و دو کشور 
اروپایى آلمان و انگلیس. متأ سفانه این کشورها تاکنون 
به درخواست هاى قضایى که از کانال دیپلماتیک ارسال 
شده، پاسخى ندادند. ما از طریق وزارت امور خارجه فشار 
بر این کشــورها براى پاســخگو نمودن آنها را افزایش 
دادیم. این پرونده مى تواند در مورد سایر متهمان ادامه 

پیدا کند و این فاز بعدى پرونده خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در جام جهانى قطر شاهد اوج 
فتنه و آشوب دشمنان قسم خورده انقالب اسالمى بودیم.

حمید ســجادى تصریح کرد: طراحى پیچیــده روباه پیر 
پناهنده شدن ورزشکاران، خروج بازیکنان از زمین بازى 
در حین انجام مســابقه، تالش همه جانبه براى فروپاشى 
تیم ملى از درون، توطئه هاى هدفمند براى جنجال آفرینى 
در سکوها با هدف متوقف کردن بازى و اعزام صدها نفر 
از منافقان با هواپیماى اختصاصى به قطر براى سر دادن 

شعارهاى ساختارشکنانه بود.
ســجادى تأ کید کرد: با وجود اینکه تمام ســلطه گران از 
شــیطان بزرگ و روباه پیر و رژیم صهیونیستى و برخى 

کشورهاى غربى با طراحى موزاییکى چند الیه اى در پى 
فتنه اى جهانى بودند، با اخالص و ایمــان توأم با تدبیر و 
مدیریت مجلس شوراى اســالمى، وزارت امور خارجه، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزارت اطالعات، سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران و وزارت ورزش و جوانان بار دیگر 

هیمنه دشمنان به خاك ذلت کشیده شد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: اگــر چه در زمینه فنى نتیجه 
دلخواه حاصل نشــد، اما در میدان جوانمــردى و روحیه 
پهلوانى پیروز شدیم. از هیئت رئیسه مجلس مى خواهم که 
براى ارائه توضیحات تکمیلى و مفصل در خصوص اتفاقات 

جام جهانى قطر نشستى غیرعلنى تشکیل دهد.

الدن ایرانمنش
شیوع کرونا، وعده هاى بى سرانجام و استخدام دوباره 
کادر پرســتارى. این اهم اخبارى اســت که این روزها 
جامعه پرستارى را نگران تر از همیشه کرده است و خبر 

استخدام دوباره هم براى آنها آنقدرها خوشایند نیست. 
سئوالى که پرســتاران این روزها از خودشان مى پرسند 
این اســت که آیا اگر پیک جدید کرونا هم تمام شــود 
شعارهاى استخدامى نقش برآب مى شود و دوباره قرار 

است آنها تعدیل نیرو و خانه نشین شوند؟
همین چند ماه پیش بود که با عادى شدن وضعیت کشور 
و به پایان رسیدن موج هاى کرونا، رئیس سازمان نظام 
پرستارى کشور از بیکار شــدن 10 هزار پرستار و خانه 
نشین شــدن آنها صحبت کرد و از این مسئله به عنوان 

یک بداخالقى در نظام سالمت نام برد.
به گفته محمد میرزابیگى، در دوران پاندمى کرونا فضایى 
ایجاد شد که باعث گردید رسالت پرستارى بیش از پیش 
برجسته شود. به طورى که آنها ثانیه اى را تعطیل نکردند 
و در ســخت ترین شــرایط، در خدمت بیماران بودند و 
پرستاران در دوران کرونا نه دورکار شدند و نه از خدمت 

باز ماندند.
اما همین پرستاران و کســانى که در دوران کرونا با نام 
مدافعان سالمت اسم برده مى شدند در زمانى که کشور 
به حالت عادى بازگشت خانه نشین شدند. بخشى از آنها 
توسط دانشگاه هاى علوم پزشکى و به این علت که نوع 
استخدامشان قراردادى بود تعدیل نیرو شدند و بخشى 
دیگر نیز به علل دیگر خانه نشین شدند و با وجود اصرار 
وزارت بهداشتى ها براى جذب 60 هزار نیروى بهداشتى 
و درمانى در جهــت بهره بــردارى از پروژه هاى جدید 
حوزه سالمت در سال جارى، اما خبرى از صدور مجوز 
استخدام نیرو اعم از نیروهاى بهداشتى و پرستاران نبود.

البته چالش کمبود نیرو در نظام ســالمت کشور، مسئله 
جدیدى نیســت و وزارت بهداشتى ها در ادوار مختلف با 
این معضل مواجه بوده اند و همــواره نیز تقاضاى جذب 
نیرو در بخش هاى مختلف حوزه ســالمت را از دولت 
داشته اند؛ درخواســتى که البته هیچگاه آنطور که باید و 
شاید به آن پاسخ داده نشده است. تا اینکه حاال باز با شیوع 

دوباره کرونا و پیک هشتم این ویروس، معاون توسعه و 
مدیریت منابع سازمان نظام پرستارى از فرصت استفاده 
کرده تا در رابطه با خواسته هاى این قشر سخن بگوید. 

حمیدرضا عزیزى همیــن چند روز پیــش اعالم کرد 
خواســته اصلى ما این است که پرســتاران خانه نشین 
شده بدون آزمون و بر اساس زحمات و سختى هایى که 
زمان موج هاى سهمگین کرونا کشیدند، مجدداً به کار 

دعوت شوند.
به گفته این مقام مسئول، در ایام فراگیر شدن کرونا که 
فضاى روانى خاصى هم بر جامعه حاکــم بود برخى از 
نیروهاى پرستارى در قالب نیروهاى طرحى، تمدید طرح 
و حتى 89 روزه بر اساس نیاز کشور پاى کار ایستادند و 
خدمت ارائه کردند. این اتفاق در شــرایطى رخ داد که 
حتى برخى از کارکنان حوزه سالمت به دلیل کرونا خانه 
نشین شدند و خیلى از مشاغل دیگر هم دورکار شدند اما 

پرســتارانى که عمدتًا هم دهه هفتادى و جوان هستند، 
ایســتادند و از ســالمت مردم دفاع کردند. این درحالى 
اســت که با فروکش کردن آمار ابتال به کرونا متأسفانه 
بسیارى از آنها که نیروهاى طرحى و تمدید طرحى بودند، 

على رغم ایثارهایى که کردند اما از کار بیکار شدند. 
او مى گوید ســازمان نظام پرستارى رســیدگى به این 
وضعیت را اولویت اصلى خود قرار داد تا بتوانیم پرستارانى 
که در شــرایط بحرانى به داد مردم و مملکت رسیدند را 
مجدد به کار بازگردانیم. به همین منظور جلسات متعددى 
با نهادهاى مختلف داشتیم و سعى کردیم این نوع برخورد 
با پرستاران را در تریبون هاى مختلف مطرح کنیم تا به 

سرانجامى برسد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستارى، 
تأکید کرد: اکنون با پیش بینى کارشناســان پیک موج 
جدید کرونا دور از انتظار نیســت و باید پرستارانى براى 

خدمت به بیماران در بیمارستان ها باشند. البته امیدواریم 
افزایش موارد در موج جدید مشابه موج هاى قبلى نباشد، 
اما قطعًا یکى از شاخص هاى مهم براى دفاع از سالمت 
مردم و مقابله با کرونا بحث نیروى انسانى کارآمد، توانمند 
و با انگیزه اســت. ما در حوزه نیروى انسانى پرستارى با 
شاخص هاى مطلوب و استاندارد فاصله زیادى داریم و 

باید اقدام به جذب پرستاران کنیم.
کمبود پرســتار در ایران پیشــینه اى طوالنى دارد و به 
بحران کرونا محدود نیســت و از ســالیان پیش بخش 
سالمت کشور با کمبود پرستار مواجه است و براى جبران 
این کمبود نیازمند افزایش دو برابرى جمعیت پرستاران 
به نسبت استانداردها هســتیم اما گویا این قشر تنها در 
بحران هاســت که یادآورى مى شــوند و با وعده هاى 
مختلف روبه  رو مى شــوند و پس از آن بــاز دوباره به 

فراموشى سپرده مى شوند.

استخدام جدید پرستاران خانه نشین در راه است؟

وعده هایى که بعد از بحران نقش بر آب مى شود استیضاح هاى در راه
ســید على یزدى خــواه، عضو    خبرآنالین |
کمیســیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى با 
اذعان به اینکه شخصًا اســتیضاح وزیر آموزش و 
پرورش را کلید زده است از امضاى استیضاح چهار 
وزیر دیگــر نیز خبر داد، وزرایــى همچون اقتصاد، 
ورزش و جوانان، بهداشت و وزیر کشور. وى عملکرد 
ضعیف و عدم تحرك الزم معاونت پارلمانى رئیس 
جمهور را یکى از علت هاى طرح این استیضاح ها 

مطرح کرد.

راهکار جدید ترویج حجاب  
یکــى از راه هــاى ترویج    روزنامه سراج|
حجاب و عفاف در جامعه، بیدار و زنده کردن غیرت 
مردانه اســت... قریب به اتفاق زنان جامعه حداقل 
یکى از نعمات پدر، برادر، همسر و پسر را برخوردارند. 
اگر براى جامعــه و خود این افــراد نقش کلیدى و 
مهمشان، درســت درك و تبیین مى گردید، تا حد 
باالیى جلوى این وضعیت گرفته مى شــد. قوام و 
غیرت دو خصلت ویژه مردان مسلمان ایرانى است 
که دشمن تا جایى مى توانسته آنها را در برخى افراد 
کمرنگ کرده اســت. وقتى این خصائص در انسان 
خاموش شود، نسبت به ناموسش بى تفاوت خواهد 
شــد... یکى از راه هاى ترویج حجــاب و عفاف در 
جامعه، بیدار و زنده کردن این خصلت هاى اصیل و 

فطرى مردانه است.

افتخار به اعتالى
 جایگاه زن

ســعید جلیلى، نماینده رهبر معظم    انتخاب |
انقالب در شــوراى عالى امنیت ملى خاطرنشــان 
ســاخت: دشــمنى که در زمینه زن به فاجعه هایى 
رسیده است، از اینکه جمهورى اسالمى یک جایگاه 
ویژه اى به زنان داده است، نگرانى هاى فراوانى دارد؛ 
ما به اعتالى جایگاه زنان افتخار مى کنیم و نباید این 

نقطه افتخار به نقطه ضعف مبدل شود.

استاندارد ما
 به طالبان نخورد!

  همشهرى آنالین |طالبان اعالم کرد که 
26 تانکر حامل سوخت بى کیفیت را که از ایران وارد 
افغانستان شده بودند، دوباره به این کشور بازگردانده 
اســت. طالبان با انتشــار بیانیه اى تصریح کرد که 
این تانکرها حامل ســوخت گازوئیل بودند و پس از 
بررســى کیفى محموله آنها، از دریافت مجوز اداره 
ملى استاندارد افغانستان محروم باز گردانده شدند. 
به ادعاى رســانه هاى خارجى این اقدام پس از آن 
صورت گرفت که نتیجه تســت هاى آزمایشگاهى 
انجام شده روى نمونه هایى از محموله سوخت یاد 
شده، غیراستاندارد بودن آن را تأیید کرد. به نوشته 
رسانه هاى محلى افغانستان، این نخستین بار نیست 
که تانکرهایى حامل ســوخت هاى «بى کیفیت» از 
ســوى ایران به این کشــور روانه و به دلیل مشابه 

بازگردانده مى شوند.

حواشى یک انتصاب 
  تابناك |گفته مى شود امام جمعه موقت شهر 
الوند استان قزوین و رئیس ستاد انتخابات رئیسى در 
این شهر به عنوان سرپرست شرکت شهر صنعتى 
البرز که اولین و بزرگ ترین شــهر صنعتى کشور 
است، منصوب شــده اســت. همچنین او از سوى 
شوراى نگهبان، ریاست هیئت نظارت بر انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاســت جمهورى در ســال 96 
شهر الوند را بر عهده داشــت. پس از واکنش هاى 
زیادى که در فضاى مجازى نسبت به این خبر ابراز 
شد وزارت صمت در اطالعیه اى اعالم کرد: شهر 
صنعتى البرز شــهرك صنعتى محسوب نمى شود  و 
این ســازمان در انتصاب صورت گرفته هیچ نقشى 
نداشته اســت. باید بیان کرد که اینکه این انتصاب 
از سوى وزارت صمت نبوده و توسط شهردارى رقم 

خورده از حواشى این خبر چندان نمى کاهد

خورشید کیایى
آخرین آمار سرشمارى کشور نشان مى دهد که حدود 
36 درصد از جمعیت زنان 15 تا 34 ســاله کشــور را 

دخترانى تشکیل مى دهند که هنوز ازدواج نکرده اند.
این آمار نشان مى دهد که درواقع با چندمیلیون دختر 
هرگز ازدواج نکرده و از محدوده ازدواج گذشته اى روبه 
رو هســتیم که نزدیک به تجرد قطعى هستند و وزیر 
آموزش و پرورش در تازه ترین اظهار نظرهایش درباره 
این قشر اعالم کرده که سن تجرد این زنان به مرحله 

وحشتناکى رسیده است.
به گفته یوسف نورى، این موضوع خوب نیست، به این 
خاطر که تشکیل خانواده و فرزنددار شدن سیر طبیعى 
زندگى و تکامل اســت اما در این سال ها تالش شد تا 
زن را از محور مولد خانواده دور کنند. سیاست هایى نیز 
براى جلوگیرى از آن مطرح و دنبال شد که بُعد مادى 
داشت اما در آموزش و پرورش کار روى بعد فرهنگى 

باید انجام شود که بسیار مهم است.
گرچه این اولین بار نیست که وزیر آموزش و پرورش 
در رابطه با مهارت آموزى و ازدواج دختران صحبت مى 
کند و قبًال نیز در این رابطه ســخن گفته و از سیاست 
هاى فرهنگى نام برده است اما اگر بگوییم سیاست هاى 

جمعیتى و برنامه ریزى هــاى دولت ها براى جوانان در 
چند دهه گذشته حداقل نسل دهه شصتى ها را با بحران 
بیشــترى مواجه کرده اســت بیراه نگفته ایم. امروزه  
بخش زیادى از دختران هرگز ازدواج نکرده متولد همین 
دهه و پس و پیش از آن هستند و هر روز بر جمعیت آنها 

افزوده مى شود.
طى یک دهه اخیــر، کاهش نرخ ازدواج در کشــور با 
اینکه از جمله دلواپسى هاى مقام هاى دولتى بوده و در 
هر دوره اى مسئوالن با در اختیار گرفتن راهکارهاى 
تشویقى براى ازدواج ســعى کرده اند که آمارها را باال 
ببرند اما این سیاســت ها تاکنون تأثیر زیادى نداشته 

است. 
شــاهد این مدعا هم گفته هاى مسعود عالمى نیسى، 
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور است که اکنون 
بر لزوم پیشى گرفتن سیاست مانع زدایى از ازدواج تأکید 
کرده و با اشاره به آمارهاى نه چندان دلچسب در این 
زمینه گفته: در حال حاضر حدود 12 میلیون مجرد در 
کشور داریم که از این میان شش میلیون پسر 20 تا 45 
ساله و 5/6 میلیون دختر 15 تا 40 ساله مجرد هستند که 
اگر وارد تجرد قطعى شوند، از آنجا که طبیعتًا فرزندى 
ندارند از خود جانشینى باقى نخواهند گذاشت و جمعیت 

جدید جایگزین نمى شود.
هم اکنون جمعیت متولد دهه 60، به ســن میانسالى و 
به حدود 40 سالگى رسیده اند و به زودى از سن بارورى 
خارج مى شوند. هشدارى که پیش تر مدیر کل سالمت 
خانواده و جمعیت وزارت بهداشــت داده و تأکید کرده 
است: اگر ســال 65 را مالك قرار دهیم تعداد متولدان 
ســال 70 حدود 25 درصد کمتر از سال 65 است و در 
سال 98 تعداد زنان در سن بارورى به 22 میلیون و 400 
هزار نفر رســید با یک میلیون و 196 هزار تولد و باید 
بدانیم که جمعیت مولد کشــور پنج سال آینده باز هم 
کمتر مى شود زیرا تعداد زنان بارور رو به کاهش است 

در حالى که تاکنون رو به افزایش بوده است.
سال گذشته حامد برکاتى، مدیرکل سابق دفتر سالمت 
جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرد 
تا زمانى که جوان امنیت خاطر نداشــته باشد که فردا 
تأمین خواهد بود، حتى اگر به او وام هم بدهیم تمایلى به 
ازدواج و فرزندآورى نخواهد داشت. از سوى دیگر جوان 
علیرغم اینکه در حال زندگى مى کند ولى بخش قابل 
توجهى از نگاه و برنامه ریزى هایش براى آینده است، 
به همین دلیل یکى از الزامات فرزندآورى جوانان وجود 
امنیت خاطر جوان از آینده است که الزم است در این 

زمینه نیز برنامه ریزى ها و مداخالت الزم انجام بگیرد.
او در همان زمان یکى از معضــالت جمعیتى را عدم 
توازن میان اشــتغال، تحصیل و فرزنــدآورى بانوان 
دانسته و گفته بود: خانم ها دوست دارند کار و تحصیل 
کنند و این حق آنهاست، حاکمیت و قانون باید شرایط 
فرزندآورى براى بانوان را فراهــم کند و نباید به دلیل 
فرزندآورى خانم شغل خود را از دست بدهد یا اینطور 
باشــد که مجبور شود بین اشــتغال و فرزندآورى و یا 
تحصیل و فرزندآورى یکى را انتخاب کند. باید حمایت 
کافى از خانم هاى در حال تحصیل و شــاغل در براى 

فرزندآورى صورت گیرد.
باید این واقعیت را بپذیریم که جامعه ما درباره ازدواج 
گروه هاى ســنى مختلف دختران دچــار عدم برنامه 
ریزى اســت و شــاید بتوان گفت رصدى درباره این 
شــرایط نســبتًا بحرانى وجود ندارد و اگر مى خواهیم 
سیاســت گذارى موفق شــود ابتدا باید موانع از سر راه 
برداشــته شــود تا جامعه زنان هم تمایل به ازدواج و 
فرزندآورى داشته باشد اما تا زمانى که موانع فرهنگى 
و به خصوص اقتصادى در زمینه اشــتغال و مسکن و 
معیشت وجود دارد نمى توان به کاهش سن ازدواج هم

 امیدوار بود.

دیوار بلند موانع سر راه ازدواج زنان 

2 دهه بعد از مأموریت سرى یکى از کهنه سربازان آمریکایى در نیروهاى نخبه 
این کشور جزئیات جدیدى از عملیات بازداشت «صدام» فاش کرد.

«کوین هالند»، گروهبان بازنشسته که دو دهه پیش به همراه نیروهاى ویژه 
«دلتا» مأمور کشف مخفیگاه صدام بود، در یک پادکست به میزبانى یکى از 
کهنه سربازان نیروى دریایى گفت: نیروهاى ویژه آمریکا اطالعات خوبى را به 
دست آوردند که منجر به رسیدن آنها به مخفیگاه صدام شد، حفره اى پوشیده 
با یک ردیف برگ درختان و شن که یک لوله کوچک از آن کشیده شده بود تا 

اکسیژن وارد حفره شود.
هالند تصریح کرد، او و تیمش محل حفره را که با آجر ساخته شده بود، کشف 
کردند و یک نارنجک دستى به داخلش پرت کردند، به محض پرتاب نارنجک 
صدایى به زبان عربى شنیدند که به تدریج بلندتر مى شد. او اضافه کرد: یک مرد 

پرمو از داخل حفره ظاهر شد و ما او را گرفتیم  و گفتیم «خوبه! خودش است».
این افســر آمریکایى آن لحظه را این گونه توصیف کرد: به رغم اینکه تیم ما 
اطالعاتى داشت که ثابت مى کرد صدام در آنجا مخفى شده؛ اما آن لحظه به 

منزله یک لحظه واقعًا غیرواقعى بود.
این افســر افزود: من یکى از همقطارانم را صدا کردم تا براى بیرون کشیدن 
صدام از حفره کمک کند که او به دلیل شوکه شدنش با لکنت زبان گفت «او 

صدام» است.
هالند گفت: صدام هفت تیر گلوك -18 داشــت. یکى از اعضاى تیم آمریکا 
ســالحش را به طرف دهان صدام گرفت تا وادارش کند حرکت نکند و هفت 

تیرش را از او بگیرد. این هفت تیر یکى از غنیمت هاى «جورج بوش»  شد.
این گروهبان مى گوید: صدام به محض بازداشتش تمایل به حرف زدن داشت.

جزئیات جدید از روند بازداشت «صدام» 
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تشکیل 90 پرونده علیه 
زمین خواران در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان به منظور 
رفع تصرف اراضى ملى و مقابله بــا زمین خوارى، 
امسال 90 پرونده حقوقى در استان اصفهان تشکیل 
شده است. علیرضا قارى قرآن اظهار کرد: متهمان 90 
پرونده  به بیش از 102 هکتار از اراضى ملى و دولتى 
استان دست درازى کرده اند که خوشبختانه زمین ها 
شناســایى و اقدامات قانونى در حال پیگیرى است. 
به گفته او با هدف مقابله با زمین خوارى و با حمایت 
جدى دستگاه قضایى، امسال هزار و 48 راى قضایى 
به نفع دولت و بیت المال اخذ شده است. مدیرکل راه 
و شهرسازى استان اصفهان ادامه داد: این آرا مربوط 
به پرونده هاى مهم و حساس اختالفى این اداره کل 
با متصرفان و زمین خواراِن 123 هزار و 209 هکتار از 

اراضى ملى در استان اصفهان است.

بارندگى
آلودگى هوا را کم مى کند 

از ابتداى هفته جارى تاکنون کیفیت هواى اصفهان 
در شرایط ناسالم براى عموم قرار داشت و بنابر پیش 
بینى هواشناسى اصفهان، این وضعیت در پایان هفته 
با آغاز بارش ها بهبود خواهد یافت. کارشناس پیش 
بینى اداره کل هواشناسى اصفهان از بارش باران و 
برف (در مناطق سردسیر و کوهستانى) از عصر امروز 
چهارشــنبه تا جمعه این هفته بــه دنبال ورود یک 
سامانه بارشــى از مناطق جنوبى و غربى استان خبر 
داد. محمدرضا رفیعى افزود: ایــن بارش ها ابتدا در 
مناطق غرب و جنوب و ارتفاعات شمال غرب استان 
آغاز خواهد شد و به تدریج سایر مناطق استان را فرا 
مى گیرد. وى اظهار داشت: کوالك برف در گردنه ها 
، کاهش دید و مه آلودگى ، وزش باد موقتى و کاهش 

دما براى سه روز پایانى هفته پیش بینى شده است.

پلمب یک مرکز غیرمجاز
 سى ان جى

رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از شناســایى و ُپلمب یک مرکز غیرمجاز 
نصب کپسول «سى ان جى» بر روى خودروها خبر 
داد. سرهنگ مســعود ُطریفى افزود: این مرکز که 
داراى پروانه کسب از اتحادیه عمده فروشى ضایعات 
فلزى است، بصورت غیرمجاز اقدام به نصب کپسول 
«سى ان جى؟» بر روى خودرو مى کند. در بازرسى 

از این مرکز 102 کپسول شامل 70 کپسول «سى ان 
جى» و 32 کپســول «ال پى جى» (گاز نفتى مایع) 
کشف شــد. 50 عدد از این کپسول ها تاریخ گذشته 
بود که متهم با اقدامات فنى غیرمجاز و پس از تمدید 
تاریخ آنها، به صورت مجدد، آنها را روانه بازار مى کرد. 
ســرهنگ ُطریفى با اشاره به دســتگیرى ُمتصدى 
این مرکز غیرمجاز گفت: کپسول هاى کشف شده، 

معدوم و محل ُپلمب شد.

برخورد مینى بوس با جرثقیل 
سخنگوى اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 11 
نفر در حادثه برخورد یک مینى بــوس با جرثقیل خبر 
داد. عباس عابدى با اشاره به وقوع این حادثه در شهرك 
صنعتى علویجه، از اعــزام 3 واحد امدادى 115 و 2 کد 
هالل احمر و آمبوالنس درمانــگاه علویجه به محل 
حادثه خبر داد. وى از مصدومیت 11 نفر در این حادثه 
خبر داد و افزود: 8 زن  30 تا 40 ساله و 3 مرد 40 تا 50 
سال مصدوم شــدند. عابدى از انتقال مصدومان این 

حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر خبر داد.

رفع حادثه درخط انتقال آب 
حادثه نشت آب از خط انتقال آب جاده اصلى فوالدشهر 
به نجف آباد رفع شد. در این حادثه به دلیل ترکیدگى 
لوله اصلى، امکان تشخیص محل نشت میسر نشد و با 
انجام عملیات سونداژ در سه نقطه از محل خط وتخریب 
گاردریل وانجام حفارى محل دقیق نشــت مشخص 
گردید. این حادثه در روز جمعه اتفاق افتاد و عملیات رفع 

حادثه از ساعت 8 تا 20 انجام شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از ساماندهى خدمات رسانى به گردشگران 
توســط دفاتر خدمات مسافرتى و گردشــگرى استان 

اصفهان خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت:به ســمت سامان دهى قراردادهاى 

فى مابین دفاتر و گردشگران حرکت کرده ایم.
ایزدى تصریح کرد: با تفویض اختیارى که در این زمینه از 
سوى وزارتخانه به ادارات کل استانى صادرشده، از طریق 
معاونت گردشگرى اداره کل در حال برنامه ریزى در زمینه 
تنظیم مقررات انضباطى دفاتر و تعریف جرائم در این زمینه 
و چگونگى برخورد با تخلفات صورت گرفته در قالب کمیته 

رسیدگى به شکایات گردشگران هستیم.
وى تأکید کرد: از این پس پیش نویس قراردادهاى سفر 
میان دفاتر و گردشــگران با نظارت اداره کل استان و با 
در نظر گرفتــن صرفه و صالح دفاتر و گردشــگران در 
داخل اســتان تدوین و تالش مى کنیم تا به منظور ایجاد 
رقابت سالم میان دفاتر، نرخ گذارى تورها به صورت آزاد 
و رقابتى انجام شود. روى همین اصل با برنامه ریزى هاى 
علمى و متقن تالش مى کنیم نرخ تورها به صورت توافقى 
میان دفاتر و گردشگر تعیین شده و معاونت گردشگرى 
اداره کل نظارت مســتقیم بر روى عملکرد دفاتر در این 

زمینه خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
با بیان اینکه حــدود 400 هزار نفر به صــورت روزانه از 
اتوبوس هاى این شرکت استفاده مى کنند، گفت: 16 درصد 
مسافران اتوبوس هاى شهرى اصفهان از زدن کارت بلیت 
خوددارى مى کنند که این اقدام ماهانه بیش از دو میلیارد 

تومان خسارت به اتوبوسرانى این شهر وارد مى کند.
ســیدعباس روحانى با بیان اینکه پرت بلیــت در تمام 
کشورهاى دنیا وجود داشته است اما میزان و زمان هایى که 
اتفاق مى افتد مهم است، افزود: در کشورهاى اروپایى براى 
فردى که هزینه حمل ونقل را پرداخت نکند، جریمه سنگین 
وجود دارد و قانونى براى برخورد با این افراد تعریف شده 

است، حتى در بعضى کشورها پلیس حمل ونقل وجود دارد.
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه ادامه 
داد: یک سوم مخارج اتوبوسرانى بر عهده دولت، یک سوم 
آن بر عهده شهردارى و یک سوم آن برعهده شهروندان 
اســت و وقتى هر کدام ســهم خود را به درستى پرداخت 
نکنند، مشــکالت عدیده اى را براى ناوگان اتوبوسرانى 

شهر ایجاد مى کند.
وى با بیان اینکه در گذشته 250 هزار مسافر در روز جابه جا 
مى شدند که این آمار هم اکنون به 400 هزار نفر افزایش 
یافته است، گفت: هرچه تعداد ناوگان اتوبوسرانى افزایش 

یابد، جذب مسافر بیشتر مى شود.

16درصد اصفهانى ها در 
اتوبوس کارت نمى زنند

ساماندهى نحوه ارائه خدمات  
به گردشگران 

شمار کودکان محروم از تحصیل در اصفهان نه آمارى 
دارد و نه عــددى که بتوان به آن اســتناد کــرد؛ عدد 
بازماندگان از تحصیل در اصفهان غریب و مهجورند اما به 
هر حال روندى صعودى را نشان مى دهند. آمارهایى که 
قرار است بر اساس تصمیمات جدید مشخص شوند و در 
بانک عددهاى آموزش و پرورش جا بگیرند. تصمیماتى 
که در شامگاه روز دوشــنبه 12 دى ماه سال جارى در 
جلســه کارگروه فرهنگى، اجتماعى، ســالمت زنان و 

خانواده استاندارى اصفهان گرفته شد.
در این جلسه دو تفاهمنامه امضا شد که بر اساس یکى 
از آنها مقرر شد با مشارکت نهادهاى بسیج، استاندارى و 
آموزش و پرورش افراد بازمانده از تحصیل شناســایى و 

برنامه ریزى هاى الزم براى آنها انجام شود. 
کودکانى که به گفته مدیــر کل امور فرهنگى اجتماعى 
اســتاندارى اصفهان معموًال فاقد شناسنامه و مدارك 
هویتى هستند و حق درس خواندن و تغییر سرنوشت از 
آنها گرفته شده و تاکنون آنقدر به چشم قانون نیامده اند 

تا بتوانند تحصیل کنند.
قشرى که معموًال در حاشیه شهرها و روستاهاى دورافتاده 
زندگى مى کنند و خیلى وقت است از چشم افتاده اند اما 
حاال قرار است بر اساس این امضاهاى تازه، شناسایى و 

جذب آموزش شده و به تحصیل کنندگان بپیوندند.
مطابق آخرین بررسى و آمارهاى رسمى اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان، در سال تحصیلى جدید حدود سه هزار 

دانش آموز در اســتان از تحصیل بازمانده اند که معلوم 
نیســت چه تعدادشان بخاطر نداشــتن اوراق هویتى از 
تحصیل محروم شده اند. گرچه بر اساس آمار فعلى ثبت 
احوال تا اکنون 137 نفر در اســتان فاقد مدارك هویتى 
شناسایى شده اند و البته افراد دیگرى هم وجود دارند که 
هنوز شناسایى نشــده اند و این در حالى است که باز هم 
معلوم نیست چه تعداد از این افراد در سن مدرسه هستند.

آنطور که مدیر کل امور فرهنگى اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان اعالم کرده با امضاى دو تفاهمنامه، شناسایى، 
ساماندهى و هدایت افراد بى هویت و بازمانده از تحصیل 
در اصفهان اجرا مى شــود. مســعود مهدویان فر اظهار 
امیدوارى کــرده که این طرح به عنوان الگو در ســطح 

کشور نیز عملیاتى شود.
به اعتقاد این مقام مسئول تا زمانى که آمارهاى موجود در 
زمینه کودکان بى هویت دقیق و کافى نباشد نمى توان 
برآورد دقیقى داشــت. او برنامه ریزى ها در رابطه با این 

موضوع را به سال آتى موکول کرده است.
این مقام مسئول تأکید کرده اگر بتوانیم افراد بى هویت و 
بازمانده از تحصیل را شناسایى و ترغیب کنیم و همچنین 
در فرآیندهاى حقوقى و مالى آنها را هدایت و پشتیبانى 
کنیم مى توان از رخدادها و آسیب هاى ثانویه پیشگیرى 
کرد چرا که به گفته او محرومیت هــا به تدریج فرد را از 
جامعه کینه دار مى کند و بِِزه را افزایش مى دهد و َسرریز 
این مســائل در الیه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى و 

امنیتى خود را نشان مى دهد.

پیش از امضاى ایــن تفاهمنامه نیز مدیــر کل اداره 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان اعالم کرده بود در 
آموزش و پرورش با دو موضوع افراد بى ســواد و افراد 
بازمانده از تحصیل مواجه هستیم؛ رده سنى 10 تا 49 
سال در گروه افراد بى سواد قرار دارند و نزدیک به 35 
درصد از آنها در استان اصفهان خانم و 65 درصد دیگر 

آقایان هستند.
طبق گفته هاى محمدرضا ابراهیمى، مطابق آمارها تعداد 
نفراتى که به گروه افراد بى سواد اضافه مى شوند از نفراتى 
که خارج مى شوند بیشتر است که یکى از دالیل آن شیوع 
بیمارى کرونا در سه سال گذشته بوده است و به عنوان 

یک هشدار شمرده مى شود. 
او همچنین همکارى دستگاه هاى دولتى و انجمن هاى 
مردم نهاد در شناسایى این افراد و بازمانده ها از تحصیل 
را امرى ضرورى دانسته و با تأکید بر اینکه شناسایى افراد 
بى سواد فرآیند دشوارى است گفته بود: ما از هر دستگاهى 
که مى تواند انتظار انجام این عمل را داریم و فرماندارى ها، 
اداره ثبت احوال، خانه هاى بهداشــت و سایر نهادها نیز 

مى توانند در این امر کمک کنند.
طبق افق در نظر گرفته شده در سازمان آموزش و پرورش 
اصفهان افراد در سن دبستان باید به طور 100 در صدى 
تحت پوشش تحصیلى قرار گیرند و بر همین اساس به 
نظر مى رسد که این تفاهمنامه ها مى تواند در رسیدن به 

این آینده نگرى نقش تأثیرگذارى ایفا کند.

تفاهمنامه اى براى شناسایى جاماندگان اصفهانى از تحصیل  

امضاى سرنوشت ساز

ایستگاه هاى شاخص کیفیت هوا در خواب زمستانى!
نصــف جهــان    آلودگى هــوا در شــهر اصفهان
 مدت هاست نفس اهالى این شــهر را تنگ کرده 
است و با وجود اینکه اســتفاده از سوخت مازوت در 
اصفهان از سوى نهادهاى ذیربط غیرقانونى اعالم 
شده است اما به شکل بى رویه از سوخت مازوت در

 نیروگاه هاى اصفهان استفاده مى شود. این در حالى 
اســت که با توجه به وضعیت هواى آلوده اصفهان، 
اغلب ایستگاه هاى شاخص کیفیت هوا این روزها 

خاموش بوده و جایگاه هایى کــه نقش مهمى در 
تعیین شرایط اقلیمى و هواشناسى و شاخص دقیق 
آالینده ها دارند به خوبى به وظیفه خود عمل نمى 
کنند.این موضوع به خصوص در فصول ســرد که 
درصد آالینده هاى هوا به شکل غیرمنتظره اى باال 
مى رود اتفاق مى افتد و هر سال مردم اصفهان با این 
مقوله روبه رو مى شوند بدون آنکه پى ببرند این اقدام 

تعمدى رخ مى دهد یا غیر تعمدى.

مریم محسنى
با تجهیــز نانوایى ها به کارتخوان انتظــار مى رفت که 
تعداد تخلفات در این حوزه به صفر برسد اما مشاهدات و

 گفته هاى شهروندان نشــان مى دهد که همچنان در 
برخى از مواقع شبهاتى در نانوایى ها رقم مى خورد.

شاهد این مدعا نانوایى هایى هســتند که به هر علتى 
از جمله گران شــدن کاغذهاى رول پوزها و یا به علل 
دیگر، خودشان کارت مشتریان را مى کشند بدون آنکه 
رسیدى به مشترى تحویل بدهند و مشترى پى به مبلغى 
که از کارتش برداشت شده نمى برد. این در حالى است 

که پیش از این خریداران خودشــان با کشیدن کارت و 
گرفتن رســید متوجه مبلغى که از کارت آنها برداشت 
شده مى شدند اما اکنون در برخى از نانوایى ها این اتفاق

 نمى افتد و این شبهه را ایجاد کرده که مثًال ممکن است 
نانوا یک نایلون به مشترى بدهد و هزینه دو نایلون را از او 
کم کند و یا هزینه بیشترى در قبال نان هایى که فروخته 
از مشــتریان دریافت کند. گرچه اینها همه شبهه و ظن 
است و ممکن است به ندرت اتفاق بیافتد، اما با توجه به 
اینکه برخى نانوایى ها اقدام به این کار مى کنند لذا همین 

موضوعات ساده منجر به گالیه از این صنف مى شود.

پوِل داده و ناِن نخورده!

پاشنه آشیل دولت
نصف جهــان   روزنامه «نســل فردا» در شماره سه 
شــنبه 13 دى ماه خود در مطلبى با عنوان «میراث 
بیســتمین رئیس کل بانک مرکزى طى 14 ماه» 
نوشــته: «از پاییز که قیمت ها بالدار شد روشن بود 
که جایــى قربانى مدیریتى مى گیــرد؛ هرچند باید

 اساسى ترین اصالحات انجام مى شد، همانطور که 
اقدام رئیس جمهور محترم مبنى بر تغییر رئیس کل 
بانک مرکزى ضرورتى اجتناب ناپذیر بود که از این 
اقدام ایشان تشکر مى کنم. البته ضرورى است این 
تغییر با اصالحات ساختارى سیاستگذارى و مدیریتى 

تکمیل شود تا مسئله به صورت پایدار حل شود.»
 در بخش دیگرى از ایــن مطلب آمده: «به هر حال 
على صالح آبادى در حالى ســاختمان شیشــه اى 
بانک مرکزى را ترك کرد که بررسى ها نشان مى 
دهد نرخ دالر به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل 
شده بود. این در حالى است که درست چند روز قبل 
از خداحافظى على صالح آبادى از ریاست کلى بانک 
مرکزى وى به همراه وزیر امور اقتصادى و دارایى در 
صحن علنى مجلس حضور یافــت تا درباره دالیل 

رشد قیمت دالر و سایر ارزها توضیح دهد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

معابر بافت تاریخى کاشان تغییر مى کند
نصف جهــان   شهردار کاشان گفت: به زودى شاهد 
تغییرات جدیــدى در معابر بافت تاریخى کاشــان 
خواهیم بود که چهره جدیدى به شهر خواهد بخشید.
حسن بخشنده امنیه اظهار کرد: در سال جارى هشت 
پروژه عمرانى در بافت تاریخى کاشان با اعتبار 80 
میلیارد ریال در حال اجراســت که نشان از اهتمام 

شهردارى به بافت تاریخى شهر دارد.
وى افزود: 540 هکتار بافت تاریخى در کاشان وجود 
دارد که بخش عمده آن در مرکز شهر واقع شده است 

و با توجه به ظرفیت گردشگرى این شهر باید مورد 
توجه قرار گیرد.

شهردار کاشان با بیان اینکه با توجه به رانش زمین در 
بخش هاى مرکزى شهر، الزم است از مصالح ویژه 
در این مناطق استفاده شود، تصریح کرد: نوع زمین 
در مناطق مختلف شهر باید مورد توجه قرار گیرد و 
اصالح و نوسازى، زیرســازى و سنگفرش معابر بر 
این مبنا و با توجه به نظر متخصصان و کارشناسان 

انجام شود.

آغاز عملیات زیباسازى
 خیابان سیدالسادات گلپایگان

نصف جهــان   شــهردار گلپایگان گفت: زیباسازى 
خیابان سیدالسادات در راستاى افزودن نور و رنگ به 

سیماى شهر آغاز شده است.
پیمان شــکرزاده اظهار کرد: عملیات زیباســازى 
خیابان سیدالســادات پس از نصب پایه چراغ هاى 

روشنایى، با آغاز پروژه دیوارنگارى استمرار یافت.
وى افزود: طراحى دیوارهاى این خیابان توســط 
هنرمندان شــهر با بهره گیرى از نقوش هنرهاى 
اصیل و ســنتى گلپایــگان از جمله آجــرکارى و 

منبتکارى انجام شده است.
شهردار گلپایگان ادامه داد: با توجه به اهمیت خیابان 
سیدالســادات، اســتقرار آن در بافت تاریخى شهر 
و تردد توریســت ها، در ایده هاى اولیه زیباســازى 
خیابان با اســتفاده از هنرهاى اصیل در دستور کار 

قرار گرفت.
شکرزاده گفت: پس از ارائه طرح هاى متنوع نقوش 
منبت امامزادگان سیدالسادات، هفده تن و مسجد 
جامع تاریخى گلپایگان تأیید شد و در حال اجراست.

اتمام عملیات عمرانى «میدان محمد آباد» نوش آباد 
تا پایان دى

نصف جهان   احمد شاه باالیى، شهردار نوش آباد در 
پاسخ به مطالبه شهروندان در خصوص آزادسازى 
محور شهید کریمى گفت: شهردارى در جهت بهبود 
شبکه عبور و مرور شهرى آماده توافق با کلیه مالکان 
این محور مى باشــد ولى برخى از مالکان در جهت 

منافع مردم و شهر همکارى و مشارکت نمى کنند.

وى همچنین  از اجرا و اتمام عملیات عمرانى میدان 
محمد آباد به عنوان دغدغه چندین ساله مردم محله 

شهید رجایى تا پایان دى ماه خبر داد.
شاه باالیى مشــارکت مردم را پیش شرط توسعه 
خواند و خواســتار پرداخت قبوض نوسازى توسط 

شهروندان شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: تصادف زنجیره اى 
در اتوبان نطنز _ کاشان منجر به جان باختن 4 نفر و مجروح 

شدن 3 نفر دیگر شد.
سرهنگ اصغر زارع اظهار داشــت: ساعت 18 و 45 دقیقه 
روز دوشنبه مأموران پلیس راه فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان در پى اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 110 از وقوع 
یک تصادف زنجیره اى در اتوبان نطنز _ کاشــان مطلع و 

بالفاصله در محل حضور یافتند.

وى افزود: در این حادثه یک دســتگاه خودروى ســوارى 
پژو 405 و یک دستگاه وانت کاپ را و یک دستگاه کشنده 
اسکانیا با هم برخورد کردند که در بر اثر شدت تصادف رخ 
داده 3 نفر از سرنشینان خودروى سوارى پژو 405 در محل 
و یک نفر دیگر در بیمارستان جان باخته و 3 نفر دیگر نیز 

به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان بسترى شدند.
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان گفت: 
در بررسى دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس راه 

مشخص شد کشنده اسکانیا به علت تغییر مسیر ناگهانى 
باعث برخــورد وانت کاپ را با گاردریل شــده و خودروى 
سوارى پژ و405 نیز به علت عدم توجه به جلو با وانت کاپ 
را برخورد مى کند. سرهنگ زارع، سوار کرن سرنشین بیش 
از ظرفیت خودرو، نبستن کمربند ایمنى توسط سرنشینان، 
سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو را از 
مهمترین دالیلى که باعث جان باختــن افراد در حوادث 

رانندگى مى شود عنوان کرد.

4 کشته در تصادف زنجیره اى اتوبان نطنز - کاشان 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان در خصوص وقوع 
2 تصادف در بزرگراه شهید اقارب پرست شهر اصفهان 
که منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن 2 نفر دیگر شد، 

توضیحاتى را ارائه کرد.
 ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: مأموران 
پلیس راهور استان ســاعت 3 و 28 دقیقه روز سه شنبه 
از وقوع 2 تصادف در بزرگراه شــهید اقارب پرست شهر 
اصفهان مطلــع و بالفاصله در محل حضــور یافتند. در 

بررســى دقیق صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه 
خودروى سوارى پراید که در مسیر شمال به جنوب این 
بزرگراه تردد مى کرد از پشــت با یک دســتگاه کامیون 
کشنده برخورد کرده که این حادثه منجر به مجروح شدن 

2 سرنشین خودروى پراید شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: راننده خودرو 
سوارى پراید پس از وقوع تصادف از خودرو خارج شده و به 
سمت الین مخالف مى رود که براثر برخورد یک دستگاه 

خودروى کامیون در دم جان خود را از دست مى دهد.
سرهنگ محمدى بابیان اینکه علت خروج راننده خودروى 
سوارى پراید از صحنه تصادف و رفتن آن به الین مخالف 
مشخص نیست، گفت: در حادثه اول کارشناسان راننده 
خودروى سوارى پراید را به علت عدم توجه به جلو مقصر 
شناخته و در حادثه دوم عابر را به دلیل نقض ماده 4 آئین 
نامه راهنمایى و رانندگى مبنى بر ورود ناگهانى به بزرگراه 

مقصر تشخیص دادند.

مرگ عجیب راننده پراید در بزرگراه شهید اقارب پرست
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 در صورتى که گوشى آیفون گم شود یا مورد سرقت قرار بگیرد، 
چه اقداماتى را مى توان براى بازیابى دســتگاه و هم چنین قطع 

دسترسى به حریم خصوصى انجام داد؟
در عصر امروز، اغلب مردم نمى توانند بدون گوشى هاى هوشمند 
خود که حاوى اطالعات و ابزارهاى کلیدى براى زندگى روزمره 
هستند، از خانه هاى خود خارج شوند. بنابراین، در صورت گم شدن 
یا به سرقت رفتن آیفون یا گوشى هاى دیگر، موقعیتى استرس زا 

ایجاد خواهد شد.

با این تنظیمات ســاده از گم شدن یا سرقت 
آیفون خود جلوگیرى کنید

اپل مجموعه اى از ویژگى هاى ایمنى را بــراى کاربران آیفون 
ارائه کرده تا از طریق اســتفاده از آنها، بهترین شــانس را براى 
بازیابى گوشــى گم شــده یا ایمن کردن اطالعات شخصى بر 
روى دستگاهى که غیرقابل بازیابى است، داشته باشند. یکى از 
روش هاى توصیه شده، تنظیم یک رمز عبور براى صفحه قفل 
است که مى تواند به طور موثر از دسترسى دیگران به گوشى آیفون 
شما جلوگیرى کند. براى انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

به تنظیمات آیفون خود بروید.
 Touch ID & Passcode یــا Face ID & Passcode روى

ضربه بزنید.
گزینه Turn Passcode On یــا Change Passcode را 

انتخاب کنید.
وقتى در حال تنظیم رمز عبور جدید هســتید، بــر روى گزینه 
Passcode Options ضربه بزنید و یک مورد را از فهرســت 

انتخاب کنید. براى به حداکثر رساندن امنیت دستگاه خود، کد 

الفبا یا عدد سفارشى را انتخاب کنید.
 Touch یا Face ID آیفون هاى جدیدتر را مى توان از طریــق
ID نیز ایمن کــرد. بااین حال، تنظیم یک رمــز عبور مطمئن 
امکان حفاظت و رمزگذارى اطالعات اضافى را فراهم مى کند. 
هم چنین مى توانید پاك کردن خودکار اطالعات دســتگاه را با 
 Face در پایین صفحه “Erase Data” فعال کــردن گزینــه
ID & Passcode فعال کنید، این ویژگــى پس از 10 تالش 

ناموفق براى وارد کردن رمز عبور در آیفون به سرقت رفته، وارد 
عمل مى شود.

اگر از دیگر دستگاه هاى ساخت اپل نیز استفاده مى کنید، مى توانید 
از آنها براى دسترسى به سرویس هایى بهره ببرید که به شما اجازه 
مى دهند موقعیت آیفون گم شــده خود را پیدا کنید. این ویژگى 
هم چنین به کاربر امکان مى دهد از یک دستگاه قابل اعتماد براى 

ایجاد تغییرات در حساب خود بدون شماره تلفن استفاده کنید.

سرویس Find My Apple را فعال کنید
فعال نگه داشتن تنظیمات Find My آیفون، احتمال پیدا کردن 
دســتگاهتان را در صورت گم شدن یا ســرقت آیفون افزایش 
مى دهد، بنابراین بهتر است پیش از وقوع این اتفاق، از روشن بودن 
ویژگى مذکور اطمینان حاصل کنید. فعال کردن هر سه سوئیچ 
منوى ”Find My iPhone“ تضمین مى کند که سرویس هاى 
مربوطه اپل در صورتى که باترى گوشــى کم باشــد یا دستگاه 

آفالین و خاموش شود، به آیفون شما دسترسى پیدا کنند.
 Apple Watch اگر از دستگاه هاى دیگرى از خانواده اپل مانند
استفاده مى کنید، مى توانید از طریق ورود به تنظیمات و سپس 
time- اعالن هاى ،Find My و ضربــه روى Notifications

sensitive و regular را فعال کنید. پس از انجام این کار، برنامه 

Find My را باز کرده و با انتخاب گزینه Devices، آیفون خود 

را انتخاب کنید.
در بخش اعالن ها، اگر دستگاه دیگرى از اپل نیز از آن پشتیبانى 
 Notify When Left” مى کند، باید گزینه اى براى فعال کردن
Behind“ وجود داشته باشد. وقتى همه این ویژگى هاى فعال 

باشند، دستگاه دوم اپل شما باید زمانى که آیفون خود را در محلى 
نامعلوم رها مى  کنید، پیامى را براى شما ارسال کنند.

آیفون گمشــده یا به ســرقت رفتــه خود را 
پرچم گذارى کنید

با استفاده از نقشه، برنامه Find My به شما نشان مى دهد که 
آخرین بار آیفون گم شده شما کجا مورد شناسایى قرار گرفته 
 Find Devices است. هم چنین مى توانید با مشاهده پورتال
آى کلود و ورود از طریق حساب کاربرى نیز این فرآیند را انجام 
دهید. پس از اتمام، آیفون خود را از منوى کشویى انتخاب کنید 

تا آخرین مکان ثبت شده آن را ببینید.
در این مرحله اگر برنامه قادر به شناسایى موقعیت آیفون شما 

نباشد، پیام ”No Location found“ را ارسال مى کند. در این 
صورت، گزینه ”Notify me when found“ (اطالع بده وقتى 
پیدا شد) را انتخاب کنید. قابلیت Find My هم چنین مى تواند 
صدایى را در دستگاه گمشده شما پخش کند تا در صورتى که 
آیفون شما در مجاورت گم شده، آن را پیدا کنید. اگر موقعیت 
آیفون شما روى نقشه شناســایى شد و خطر سرقت آن وجود 
 Lost داشــت، مى توانید با دنبال کردن مراحل زیــر، ویژگى

Mode را فعال کنید:

قابلیت Find My را در دستگاه اپل خود باز کنید و آیفون گم شده 
را از لیست دستگاه ها انتخاب کنید. هم چنین مى توانید با ورود به 
بخش ”Find Devices“، آیفون مفقود شده خود را از فهرست 

کشویى انتخاب کنید.
سپس Lost Mode را انتخاب کنید یا گزینه Lost را عالمت 

بزنید.
سپس دستورالعمل هاى روى صفحه را دنبال کنید که به شما 
اجازه مى دهند اطالعات تماس یا پیشنهاد پاداش براى بازگشت 
 Lost) ایمن آیفون را نمایش دهید. با فعال کردن حالت گمشده
Mode) از طریق Find My، مى توانیــد از راه دور آیفون گم 

شده را با یک رمز عبور ایمن کرده و ســرویس اپل پى را نیز 
غیرفعال کنید.

هم چنین مى توانید با افرادى که احتمال مى دهید دستگاه گم 
شده شما را پیدا کنند نیز در ارتباط باشید و آنها را تشویق کنید 
تا به تالش براى پیدا کردن آیفــون ادامه دهند. عالوه بر آن، 
هنگامى که Find My فعال است، آیفون شما را به طور خودکار 
به قفل فعال سازى مجهز کرده و دســتگاه را به حساب شما 
متصل مى کند. بدین ترتیب، اگر شخصى سعى کند داده ها را 
پاك کند یا عملیات دیگرى را در آیفون شما انجام دهد، قادر 
نخواهد بود بدون رمز عبور اپل آى دى مجددا وارد دســتگاه 

شوند.

آیفون خود را از راه دور پاك کنید و حساب اپل 
را ایمن کنید

در صورتى که تــالش براى یافتن آیفون گم شــده به نتیجه 
نرسید، مى توانید از راه دور اطالعات آیفون خود را پاك کنید تا 
از دسترسى دیگران به حریم شخصى خود جلوگیرى کنید. اگر 
اخیرا گوشى خود را به iOS15 یا نسخه باالتر این پلتفرم ارتقا 
 Find” داده اید، پاك کردن داده ها از راه دور، تاثیرى بر گزینه

My“ براى ردیابى دستگاه گم شده نخواهد داشت.

بااین حال، اگر آیفون شما هم چنان نسخه قدیمى ترى از سیستم 
عامل را اجرا مى کند، پس از پاك کــردن اطالعات از راه دور، 
دیگر امکان دسترســى به موقعیت مکانى آن وجود نخواهد 

داشت. براى انجام این فرآیند مراحل زیر را دنبال کنید:
Find My را در دســتگاه اپل که متعلق به شما است و به آن 

دسترســى دارید، راه اندازى کنید و آیفون گم شده را از لیست 
دستگاه ها انتخاب کنید. هم چنین مى توانید از طریق ورود به 
حساب کاربرى در بخش Find Devices و پیدا کردن آیفون 

خود، این کار را انجام دهید.
 “Erase iPhone” یا “Erase This Device” سپس گزینه

را انتخاب کنید.
زمانى که از شما خواسته شد، این اقدام را تایید کنید.

هنگامى که فرآیند پاك ســازى از راه دور اطالعات در آیفون 
گم شده اى که آفالین است آغاز مى شود، پس از روشن شدن 
مجدد یا داشتن اتصال سلولى یا Wi-Fi فعال خواهد شد. پس از 
 appleid.apple.com انجام این کار فراموش نکنید که دوباره
شوید و آیفون خود را از لیست دستگاه هاى مورد اعتماد مرتبط 

با حساب اپل خود حذف کنید.

گوگل از مشکل آگاه اســت؛ اما هنوز هیچ توضیحى براى 
شکستن خودکار شیشه دوربین عقب گوشى ها ارائه نکرده 

است.
پیکسل 7 یکى از بهترین گوشى هاى اندوریدى موجود در 
بازار است و همچنین یکى از بهترین سیستم هاى دوربین 

را ارائه مى کند.
با این وجود، به نظر مى رسد که گوشى پرچمدار گوگل یک 

مشکل شدید مربوط به تولید خود دارد.
بر اساس پست هاى متعددى که توسط کاربران شبکه هاى 
اجتماعى منتشــر شــده اند، شیشــه اى که دوربین پشت 

پیکســل 7 را مى پوشــاند، مى توانــد بدون هیــچ دلیل
 بشکند.

گوگل از این مشــکل آگاه است؛ اما مشــخص نیست که 
چه چیزى باعث آن شــده و هنوز راه حل رسمى براى این 
مشکل پیکســل 7 ارائه نشده اســت. به برخى از کاربران 
گزینه تعویض رایگان گوشى ارائه شده است؛ در حالى که به 
برخى دیگر گفته شده که باید کل پنل پشتى دستگاه خود 
را تعویض کنند که این کار مى تواند بین 200 تا 400 دالر 

هزینه داشته باشد.
غول موتور جســت و جو در مهر از ســرى پیکسل 7 خود 

رونمایى کرد. بنابراین این گوشــى ها همچنان براى اکثر 
مشکالت شامل گارانتى گوگل مى شوند. 

با این حــال، این مشــکل ممکن اســت واجد شــرایط 
تعمیــرات رایگان نباشــد تا زمانــى که گــوگل آن را به 
عنوان چیزى که از کنترل کاربران خارج اســت، تشخیص

 بدهد.
کاربرانى که گزارش هــاى خود را به صــورت آنالین به 
اشتراك گذاشــته اند، دلیل مشخصى براى شکست شیشه 
دســتگاه توضیح نداده اند. برخى ادعا کرده اند که گوشــى 
آن ها هیچ ضربه اى نخورده و پشتیبانى گوگل نیز در برخى 

موارد کمک بزرگى نکرده است. با این حال، گوگل حداقل 
در توئیتر به کاربــران قول داده تا این موضوع را بررســى

 کند.
به گفته Android Police، یکى از دالیل شکستن ناگهانى 
شیشــه دوربین مى تواند تغییر ناگهانى دما باشد. در همین 
رابطه، ظاهراً برخى کاربران پیکسل 7 در دسامبر و زمانى که 
دماى هوا ناگهان کم مى شود، مشکل مشابهى را گزارش 
کرده بودند. البته این دلیل فقط در حد حدس و گمان است؛ 
زیرا گوگل هنوز هیچ گزارش رســمى درباره آن منتشــر 

نکرده است.

انتظار مى رود گلکســى A۵۴۵G به یکى از پرفروش ترین گوشى هاى هوشمند سامسونگ در 
سال 2023 تبدیل شود.

به  نظر مى رسد سامسونگ خود را براى معرفى گوشى هاى هوشمند جدید میان رده  خود از جمله 
گلکسى A۵۴۵G آماده مى کند.

گلکســى A۵۳ و A۵۲ هر دو، فروش بســیار خوبى را تجربه کرده اند و به همین دلیل انتظار 
مى رود گلکســى A۵۴۵G نیــز یکى از پرفروش ترین گوشــى هاى سامســونگ در ســال 

2023 باشد.
همان طور که در تصاویر فاش شده از گلکسى A۵۴۵G مشاهده مى کنید، این دستگاه حداقل در 

چهار رنگ عرضه خواهد شد که شامل مشکى، بنفش، سفید و سبز است.
غول فناورى کره  جنوبى احتماًال از نام هاى متفاوتى براى این رنگ ها استفاده خواهد کرد. به نظر 
مى رسد رنگ بنفش این گوشى نسبت به مدل بنفش گلکسى S۲۲ و گلکسى زدفلیپ 4 کمى 

متفاوت خواهد بود.
به گزارش AndroidHeadlines، گلکسى A۵۴۵G به نمایشگر ۶٫۴ اینچى OLED با وضوح 

Full HD پالس و نرخ نوسازى 120 هرتز مجهز خواهد شد.

عالوه براین گفته مى شود این دستگاه از 128 گیگابایت حافظه  ذخیره سازى، 6 گیگابایت رم و 
باترى 5000 میلى آمپرساعتى بهره خواهد برد. از دیگر ویژگى هاى احتمالى این گوشى مى توان 

به دوربین سه گانه  پشتى شامل دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى اشاره کرد.
از طرف دیگر گفته مى شود ابعاد گلکسى A۵۴۵G سامسونگ ۱۵۸٫۳ در ۷۶٫۷ در ۸٫۲ میلى متر 
خواهد بود؛ درحالى که ابعاد نسل قبلى این دستگاه یعنى A۵۳۵G معادل ۱۵۹٫۹ در ۷۴٫۷ در ۸٫۱ 
میلى متر است و بنابراین میان رده  جدید کره اى ها نسبت به مدل کنونى آن کمى کوچک تر خواهد 
بود. اگرچه تفاوت ابعاد این دو گوشى خیلى زیاد نیســت، اما به نظر نمى رسد بتوان از قاب هاى 

A۵۳۵G براى A۵۴۵G استفاده کرد.

درحال حاضر تاریخ دقیق معرفى گلکسى A۵۴۵G را نمى دانیم، اما با درنظر گرفتن تاریخ معرفى 
گلکسى A۵۳۵G، دستگاه مذکور احتماًال در ماه مارس یا آوریل رونمایى خواهد شد. البته برخى 
منابع اعالم کرده اند شاید گلکسى A۵۴۵G در نمایشگاه CES2023 معرفى شود، اما احتمال 

آن بسیار کم است.
مان طور که اشاره شد، گلکسى A۵۴۵G مى تواند به یکى از پرفروش ترین گوشى هاى هوشمند 
 ،(1) Nothing Phone 2023 سامسونگ تبدیل شود. این دستگاه در واقع با محصوالتى مثل
گوگل پیکســل ۶a و آیفون SE رقابت خواهد کرد و بنابراین قیمت گذارى آن اهمیت بســیار 

زیادى خواهد داشت.
درحال حاضر هیچ اطالعاتى در مورد قیمت این گوشــى هوشــمند نداریم، اما درصورتى که 
سامسونگ بخواهد آن را با قیمتى شبیه A۵۳۵G عرضه کند، احتماًال با برچسب حدود 450 دالر 
در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. درواقع مى توان انتظار داشت این محصول با قیمت زیر 

500 دالر به فروش برسد.

محققان عقیده دارند، اپــل واچ مى تواند براى 
کمک بــه مراقبت از ســالمت روان کاربران مورد 

استفاده قرار گیرد.
در چنــد ســال گذشــته، ویژگى هــاى جدیــد و 
بهبودیافته اى به ســاعت هاى هوشمند اضافه شده 
است. اکنون محققان دانشگاه واترلو کانادا، با انجام 
یک مطالعه جدید نشان داده اند که اپل واچ مى تواند 
سطح استرس کاربران را به طور دقیق اندازه گیرى 

کند.
محققان با استفاده از سنسور ECG اپل واچ سرى 6، 
 ،ECG متوجه شدند که ارتباط نزدیکى بین داده هاى
از جمله ظرفیت شتاب قلب و کاهش سرعت با سطح 
استرس گزارش شده توسط شرکت کنندگان وجود 
دارد. سپس آن ها با استفاده از این اطالعات، براى 
ایجاد یک مدل پیش بینــى الگوریتم هاى یادگیرى 

ماشینى را توسعه دادند.
گفته مى شــود مدل هاى اســترس داراى ســطح 
باالیى از دقت هســتند، اما بازخوانى کمترى دارند. 
محققان در مطالعه خــود نتیجه گیرى مى کنند که 

اپل واچ پتانسیل امیدبخشى براى پیش بینى استرس 
دارد و پیشــنهاد مى کنند از آنجایى که این دستگاه 
اطالعات ســالمتى دیگرى مانند اطالعات خواب 
و فعالیت ها را جمــع آورى مى کنند، حتى داده هاى 
بیشــترى را مى توان در مدل هاى اســترس ادغام 
کرد تا دقت پیش بینى آن ها را به این طریق افزایش

 داد.
محققان عقیده دارند که اپل واچ مى تواند براى کمک 
به مراقبت از ســالمت روان کاربران مورد استفاده 
قرار گیرد و براى خنثى کردن سیگنال هاى استرس 
و واکنش زودهنگام به تغییرات مربوط به ســالمت 

روان، فعالیت هایى مانند تمرینات تنفســى را به 
آن ها ارائه کند.

دستگاه هاى رقیب مانند ســاعت هاى سامسونگ، 
فیب بیــت و گارمیــن مدتى اســت کــه ویژگى 
اندازه گیرى اســترس را به کاربران ارائه کرده اند، 
اما اپل هنوز چنین ویژگى را در برنامه Health خود 

پیاده سازى نکرده است.
ساعت هاى هوشمند اپل در چند سال گذشته چندین 
بار به کمک کاربران آمده اند و حتى در بســیارى از 
مواقع، جان آن ها را نجات داده اند. اخیراً در مطالعه 
دیگرى گفته شــده بود که حســگر اکسیژن خون 
اپل واچ به اندازه دستگاه هاى پزشکى قابل اعتماد 
است. با این حال، اپل با مشکل دیگرى روبه رو شده

 است. 
کمیســیون تجــارت بین المللى اخیــراً حکم داده 
بــود کــه غــول فنــاورى در ســاعت هاى خود 
پتنت هاى AliveCor را نقض کرده اســت که این 
امر مى توانــد فروش اپــل واچ در  آمریکا را ممنوع 

کند.

مى توانیــد ایرپاد را به اکثر دســتگاه هایى که از 
بلوتوث پشتیبانى مى کنند، متصل کنید.

در این گــزارش نحــوه اتصال ایرپاد شــخصى 
بــه وینــدوز 11 را براى شــما توضیــح خواهیم

 داد.
اگر قبــًال هرگونه بلندگو یا هدفون بى ســیم را به 
رایانه شخصى ویندوز 11 خود متصل کرده باشید، 

با مراحل آن آشنا خواهید بود.
در رایانه خود، روى نماد ویندوز در سمت چپ نوار 
وظیفه کلیک راســت کرده و تنظیمات را انتخاب 

کنید.
روى گزینه Bluetooth & Devices در سمت چپ 

کلیک کنید.
بلوتوث را با کلیک بر روى دکمه جابجایى در سمت 

راست فعال کنید.
نام دســتگاه هایى را خواهید دید که قبًال به رایانه 
شما متصل شــده اند. روى «افزودن دستگاه» در 

سمت راست کلیک کنید. 

در این مرحله، شــما باید ایرپادز خــود را نیز آماده 
کنید.

هر دو هدفون را داخل قاب قــرار دهید و درب آن 
را باز کنید.

دکمه فیزیکى روى قاب ایرپادز را فشــار دهید تا 
زمانى که چراغ سفید LED چشمک بزند.

منوى افزودن دســتگاه را در صفحــه رایانه خود 
خواهید دید. بلوتوث را براى افزودن ایرپادز انتخاب 

کنید.
رایانه ویندوز 11 شــما شــروع به جست و جوى 

دســتگاه هاى بلوتــوث در مجــاورت خــود
 مى کند.

 مطمئن شوید که ایرپاد شما در حالت جفت شدن و 
نزدیک به رایانه شما است.

پس از ظاهر شدن ایرپاد خود در لیست دستگاه هاى 
موجــود، روى آن ضربه بزنید. ممکن اســت چند 
ثانیه طول بکشد تا رایانه شــما به آن شما متصل 

شود.
پس از اتصال، روى Done در گوشــه پایین سمت 

راست کلیک کنید.
هنگامى که کامپیوتر وینــدوز 11 را با ایرپاد خود 
جفت کنید، هر دو دســتگاه یکدیگــر را به خاطر 

خواهند داشت.
 حتى اگر ایرپــاد خود را براى اســتفاده با آیفون یا 
آیپد خود، جدا کرده باشید، در لحظه اى که آن ها را 
از دستگاه هاى اپل خود جدا مى کنید، مى توانید از 
طریق لیست دستگاه هاى بلوتوث به رایانه شخصى 

ویندوزى بروید.

گلکسى A۵۴۵G پرفروش ترین 
چگونه از گم شدن یاگوشى هوشمند سال 2023

 سرقت آیفون خود جلوگیرى کنیم؟

شکستن شیشه دوربین یک گوشى معروف خبرساز شد!

نحوه اتصال ایرپاد به رایانه با ویندوز 11 اندازه گیرى سطح استرس با کمک اپل واچ
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مطالعــات جدید مبتنى بر شــواهد ژنتیکى، تأثیر نوشــیدن شــیر بر 
بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت نوع 2 را نشان مى دهد. بر این اساس 

گفته مى شود نوشیدن شیر مى تواند کلسترول بد خون را کاهش دهد.
 نتایج یک مطالعه بزرگ روى 2 میلیون نفر نشان داد، مصرف زیاد شیر 
باعث افزایش سطح کلسترول نمى شود. در این پژوهش مشخص شد، 
کسانى که هر روز شیر مى نوشیدند، سطح کلسترول بد یا LDL  کمترى 

نسبت به افرادى که شیر نمى نوشیدند، داشتند.
عالوه بر این، مشخص شــد مصرف بیشتر شیر با کاهش 14 درصدى 
خطر بیمارى عــروق کرونر قلب و 11 درصــدى کاهش خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 همراه بود. این موضوع در حالى است که بر اساس باورهاى 

عامیانه، افزایش مصرف لبنیات پرچرب به دلیل داشــتن چربى اشباع 
شده ممکن است اثرات منفى بر سالمت قلب و عروق داشته باشد. با این 
حال، نتایج چندین مطالعه نشان داده اند که مصرف شیر و محصوالت 
لبنى کم چرب منجر به کاهش سطح کلسترول و کاهش خطر ابتال به 

بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود.
این مطالعه با استفاده از رویکرد ژنتیکى با نگاهى به نوع ژن الکتاز، تأثیر 
مصرف شیر بر ریسک متابولیک قلبى (عوامل خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى و دیابت) را بررسى کرد. الکتاز یک آنزیم گوارشى است 

که الکتوز، قند موجود در شیر و فرآورده هاى شیر را تجزیه مى کند.
محققان طى مطالعات خود دریافتند: افرادى که مقادیر بیشــترى شیر 

مى نوشند داراى تنوع ژنتیکى هستند که الکتوز را هضم مى کند.
پروفسور ویمال کارانى، نویسنده ارشد این مطالعه، در رابطه با موضوع 
فوق گفت: ما متوجه شدیم که در میان شرکت  کنندگان با تنوع ژنتیکى 
که شیر بیشترى مصرف مى کردند، سطوح پایین  ترى از کلسترول خوب 
و بد داشــتند. ما همچنین دریافتیم خطر ابتال به بیمارى عروق کرونر 
قلب  در افرادى که داراى تنوع ژنتیکى هســتند، بــه طو قابل توجهى 

کمتر است.
همه اینها نشــان مى دهد که کاهش مصرف شــیر ممکن است براى 
پیشــگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى ضرورى نباشــد. دالیلى که 
مصرف زیاد شیر مى تواند سطح کلسترول را کاهش دهد ممکن است 

به موارد زیر مرتبط باشد:
کلسیم و الکتوز موجود در شــیر بر متابولیسم چربى تأثیر مى گذارد. در 

مقایسه با سایر غذاهاى لبنى، شیر کم  چربى است.
دریافت کلســیم از غذاهایى مانند شــیر باعث افزایش دفع اسیدهاى 
صفراوى شــده و در نتیجه باعث تولید اســیدهاى صفراوى توســط 
کلسترول کبدى مى شود و در نتیجه این فرآیند منجر به کاهش سطح 

کلسترول مى شود.
تخمیر میکروبــى کربوهیدرات هاى غیرقابل هضــم مانند الکتوز در 
روده مى تواند بر تولید کلســترول تأثیر بگذارد و باعث کاهش ســطح 

کلسترول شود. 

سرما خوردگى از شایع ترین بیمارى هایى است که اکثر افراد در 
پاییز و زمستان به آن دچار مى شوند.

ســرماخوردگى عالئم زیادى مانند تــب و آبریزش بینى و 
خســتگى مفرط دارد که فرد را از انجــام کار هاى روزمره باز 
مى دارد. همه ما دوست داریم ســریع تر از شر سرما خوردگى 
راحت شویم و آن را درمان کنیم.با سرد شدن هوا سرماخوردگى 
نیز بین کودکان و بزرگساالن شیوع پیدا مى کند. همانطور که 
مى دانید کسانى که سیستم ایمنى ضعیفى دارند بیشتر دچار 
سرماخوردگى مى شوند بنابراین قبل از آمدن فصل سرما و ابتال 
به سرما خوردگى برنامه غذایى سالمى را رعایت کنید و خود را 
ایمن گردانید. اما اگر دچار سرماخوردگى شدید با راهکار هایى 
که در ادامه مطلب آورده ایم مى توانید سرما خوردگى خود را 

24 ساعته پایان بخشید.

براى درمان ســرماخوردگى ساعت 7 صبح 
حمام گرم کنید

دوش آب گرم و بخار ایجاد شــده در حمام به از سینوزیت و 
احتقان بینى جلوگیرى مى کنند و سبب مى شود که مخاط هاى 
بینى از بین برود و همچنین حمام کامال گرم موجب کاهش 
سردرد، کاهش درد مفاصل و آغاز نمودن یک روز آرام مى شود.

خوردن یک صبحانه سالم در ساعت 8 براى 
درمان فورى سرماخوردگى

یکى از دالیل مهم ابتال مکرر به سرماخوردگى سیستم ایمنى 
ضعیف اســت که مى توان با خوردن مواد غذایى سالم بدن را 

مقاوم نمود که کمتر دچار سرماخوردگى شویم. تغذیه صحیح 
خود را با یک صبحانه پر از ویتامین آغاز نمایید، زیرا صبحانه 
شاه کلید شروع روز است. خوردن یک لیوان آب پرتقال طبیعى 
با مقدارى انگور که سرشــار از آنتى اکســیدان است و کمى 
جودوســر مى تواند انرژى روزانه را تامین کند. یک انتخاب 
خوب دیگر بــراى یک صبحانه خوب عصاره ســبزیجات یا 

مرغ پخته است.

براى درمان سرماخوردگى ساعت 10 صبح 
بخور استنشاق کنید

احتقــان و گرفتگــى و آبریزش بینــى همگــى از عالئم 
سرماخوردگى هستند که مانع از تنفس طبیعى مى شوند و ابتال 
به سینوزیت و سردرد هاى شدید را افزایش مى دهند. براى رفع 
احتقان بینى و باز شدن مجارى تنفسى بخور بدهید طورى که 
یک حوله روى سرتان بیاندازید روى بخار آب جوش به مدت 

5 دقیقه نگه دارید.
پیاده روى مختصرى در ظهر انجام دهید براى 

درمان سریع سرماخوردگى
برخى به غلط مى پندارند که بیرون رفتن از منزل هنگام سرما 
خوردگى صحیح نیســت، اما پیاده روى به شرط کوتاه بودن 
مسافت و پوشیدن لباس گرم در حدود ساعت 12 ظهر مى تواند 

به بهبود خلق و خو تحریک سیستم ایمنى بدن کمک کند.
براى درمان فورى سرماخوردگى ساعت 1 ناهار بخورید

هنگام سرماخوردگى غذا هاى سرخ شده و غیر سالم نخورید و 
به جاى آن در وعده ناهار مقدارى مرغ پخته و ساالد که سرشار 

از آنتى اکسیدان اســت مصرف نمایید. خوردن مرغ به تولید 
بیشتر سلول هاى سیستم ایمنى براى مقابله با سرماخوردگى 

کمک مى کند.

یک آبمیوه سالم در ساعت 15 بنوشید
در هنگام سرماخوردگى نوشیدن مایعات سبب رقیق شدن و 
خروج راحت تر مخاط مى شود. نوشیدن یک دمنوش گیاهى یا 
یک لیوان آب پرتقال که سرشار از ویتامین c است یک میان 

وعده مناسب براى مقابله با سرما خوردگى است.

براى درمان سرماخوردگى شام را در ساعت 
18صرف کنید

در وعده شــام براى افزایش دماى بدن و کم شــدن عالئم 
سرماخوردگى یک غذاى تند مصرف کنید. خوردن غذا هایى 
که داراى زنجبیل، سیر، فلفل هستند خواص ضد ویروسى و 

ضد باکتریایى دارند و با عالئم سرماخوردگى مقابله مى کند.

در ساعت 20 یک دوش آرام بخش بگیرید
اگر مى خواهید یک شب آرام را پشت سر بگذارید 
و عضالتتان خسته نشود و احساس درد نداشته 
باشــید قبل از خواب در ســاعت 8 شب دوش 

بگیرید.
 اضافه نمودن چند قطره اسانس اکالیپتوس در 
وان حمام موجب مقابله با عالئم سرماخوردگى 

مى شود.

ساعت 22:زمان استراحت و 8 ساعت خواب
خواب مطلوب سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند و سرما 
خوردگى را بهبود مى بخشد پس بهتر است شب در ساعت 
22 به خواب بروید و 8 ساعت کامل استراحت نمایید. توجه 
داشته باشید قبل از خواب قهوه نخورید، زیرا شما را بى خواب 

مى کند.

سرگیجه به کلیه  حاالت ناخوشایندى که فرد با ایجاد آن ها احساس عدم تعادل، امکان سقوط و زمین 
خوردن مى کند، گفته مى شود. سرگیجه شامل مجموعه وضعیت هایى مانند سبکى سر، سیاهى رفتن 
چشم ها، چرخش سر، چرخش محیط و اتاق، احساس حرکت اجسام با محیط اطراف که نوعى اختالل 
در سیستم عصبى با گوش داخلى است. سرگیجه عموما با حرکات سر، تغییر وضعیت، حرکت کردن و 
راه رفتن، سرفه و عطسه تشدید مى شود و ایجاد تهوع و استفراغ، سردرد، حساسیت به نور یا صدا، تارى 

دید، تعریق، ضعف و بى حالى، تپش قلب، صداى سوت و وزوز گوش مى شود.

علل سرگیجه
برخى علل بروز سرگیجه شامل کم آبى بدن، اسهال و استفراغ و تب، ضربات سر و حمالت میگرن، 
استرس، فشارهاى عصبى، افسردگى، بى نظمى ضربان قلب، حساســیت به مواد مختلف، برخى 
مسمومیت ها، بیمارى هاى ویروسى، تنفس کوتاه، تند یا بسیار عمیق، مصرف سیگار، تنباکو و الکل، 
کمبود اکسیژن، کم خونى، خون ریزى، کاهش لحظه اى فشــارخون، افت قند خون، سندرم قبل از 

قاعدگى، قاعدگى، باردارى و داروها هستند.
افرادى که دچار حمالت سرگیجه مى شوند، باید به یکسرى توصیه ها توجه کنید:

- حمالت سرگیجه شما ممکن است تا چند ماه (سه تا شش ماه) ادامه یابد، اما معموًال بین 10 تا 15 
روز بهبودى نسبى رخ مى دهد و قادر به انجام فعالیت معمول و روزمره 

خواهید بود.
- براى پیشگیرى از سرگیجه، از تغییر وضعیت هاى ناگهانى 

بپرهیزید.
- هنگام برخاســتن از خواب ابتدا کمى بنشــینید و سپس 

برخیزید.
- از قرار گرفتن در ارتفاع مانند صعود از نردبان و چهارپایه 

خوددارى کنید.
- از انجام فعالیت هایى که نیاز به باال نگه داشــتن طوالنى 
مدت ســر یا بازوها دارد مثل تعویض المپ و آویزان کردن 

پرده خوددارى کنید.
- هنگامى که تنها در منزل هستید از رفتن به حمام خوددارى 

کنید.
- هنگام تنهایى همواره گوشى تلفن را در دسترس خود قرار دهید.

- درصورتى که قادر به حفظ تعادل نبوده و دچار زمین خوردگى مى شوید، از راه رفتن تنها، زیاد و بى مورد 
خوددارى کرده و از عصا یا واکر استفاده کنید و کفش هاى راحت و بدون پاشنه بپوشید.

علت بروز سرگیجه چیه؟
- هنگام بارندگى یا یخبندان از منزل خارج نشوید.

- از مصرف خودسرانه دارو خوددارى کنید و تنها از داروهایى که براى کنترل سرگیجه شما تجویز 
شده است، به طور دقیق و صحیح اســتفاده کنید و از قطع ناگهانى و یک باره دارو بدون نظر پزشک 

خوددارى کنید.
- اگر به بیمارى خاصى مبتال هستید پزشک را مطلع کنید و داروهایى را به هر علت استفاده مى کنید 

به اطالع پزشک برسانید.
- از مصرف خودسرانه و افراطى داروها به خصوص خواب آور و آرام بخش پرهیز کنید.

- از وسایل بازى چرخشى و پرشتاب مانند انواع چرخ وفلک استفاده نکنید.
- از مصرف غذاهاى شور خوددارى کنید.

- از رانندگى خوددارى کنید.
 از حضور طوالنى مدت در اتومبیل و اتوبوس خوددارى کنید. در وسایل نقلیه به هیچ وجه مطالعه نکنید.

- تا حد امکان از سفرهاى طوالنى هوایى پرهیز کنید.
- از هیجانات عاطفى، واکنش هاى شدید احساسى، بحث و مجادله بپرهیزید.

- استراحت و خواب منظم داشته باشید و در ساعات مشخص به رختخواب بروید.
- از تماشاى طوالنى مدت تلویزیون، کار کردن زیاد با کامپیوتر پرهیز کنید.

- از شنا، کوهنوردى، انجام ورزش و فعالیت هاى سنگین خوددارى کنید.
- از مصرف سیگار و قلیان خوددارى کنید.

- برنامه غذایى منظم و کامل داشته باشید و از گرسنگى طوالنى مدت جلوگیرى کنید. مایعات کافى 
بنوشید تا دچار کم آبى نشوید.

تحقیقات جدید محققان دانشگاه اوزاکا، نشان داده است که نوشیدن روزانه دو فنجان قهوه 
یا بیشتر، ممکن است خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى را در افراد مبتال به فشار 

خون شدید دو برابر کند.
 یافته هاى مطالعات قبلى نشان داده بود: نوشیدن یک فنجان قهوه در روز، ممکن است خطر 
مرگ ناشى از حمله قلبى را در بازماندگان حمله قلبى کاهش دهد و از حمالت قلبى یا سکته در 
افراد سالم، جلوگیرى کند.عالوه بر این، مطالعات متعددى نشان داده اند که نوشیدن قهوه به 
طور منظم، مى تواند خطر ابتال به بیمارى هاى مزمن مانند دیابت نوع 2 و برخى سرطان ها را 
کاهش دهد و به کاهش خطر افسردگى کمک کند. از جنبه مضر، قهوه زیاد ممکن است فشار 

خون را افزایش داده و منجر به اضطراب، تپش قلب و اختالالت خواب شود.
پژوهشگران گفته اند: در این مطالعه، ما به بررسى این موضوع پرداختیم که آیا اثرات محافظتى 
شناخته شده قهوه براى افراد مبتال به درجات مختلف فشار خون نیز صدق مى کنند یا خیر؛ و 

همچنین اثرات چاى سبز را در همان جمعیت مورد بررسى قرار دادیم.

فشار خون باال، که به عنوان پرفشارى خون نیز شناخته مى شود، وضعیتى است که در آن، 
فشارى که خون به دیواره رگ هاى خونى وارد مى آورد به طور مداوم بیش از حد معمول است 
 (mm Hg) و عمل پمپاژ خون را براى قلب، دشوارتر مى کند. فشار خون، با واحد میلى متر جیوه

اندازه گیرى مى شود.
محققان فشار خون را به پنج دسته طبقه بندى کردند: فشــار خون مطلوب و نرمال (کمتر 
از 85/130 میلى متر جیوه)، فشــار خون باال نرمال (89-85/139-130 میلى متر جیوه)، 
فشار خون باال درجه 1 (99-90/159-140 میلى متر جیوه)، فشار خون باال درجه 2 (109-
100/179-160 میلى متر جیوه) و فشار خون باال درجه 3 (باالتر از 110/180 میلى متر جیوه). 
در این مطالعه، فشار خون باال در درجات 2 و 3، به عنوان فشار خون شدید، در نظر گرفته شد.

تجزیه و تحلیل داده ها براى همه شرکت کنندگان نشان داد:
نوشــیدن دو یا چند فنجان قهوه در روز، خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى را در 

افرادى که فشار خونشان 100/160 میلى  متر جیوه یا باالتر بود، دو برابر کرد.
نوشیدن یک فنجان قهوه در روز، خطر مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى را در هیچ یک 
از گروه هاى فشار خون، افزایش نداد. همچنین مصرف چاى سبز با افزایش خطر مرگ و میر 

ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى در هیچ یک از گروه هاى فشار خون، مرتبط نبود.
فواید چاى سبز، ممکن است با وجود پلى فنول ها توضیح داده شود که ریزمغذى هاى مفیدى 

با خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى هستند که در گیاهان یافت مى شوند.
محققان افزوده اند، یافته هاى ما تایید مى کنند که افراد مبتال به فشار خون باال باید از نوشیدن 
بیش از حد قهوه اجتناب کنند؛ از آنجا که افراد مبتال به فشار خون شدید، به تاثیرات کافئین 
حساس تر هستند، اثرات مضر کافئین ممکن است بیشتر از اثرات محافظتى آن بوده و حتى با 

افزایش خطر مرگ در این افراد همراه باشد.

عالئمى در دور چشــم از وجود مشــکالتى در کبد خبر مى دهد که آگاهى از این عالئم به 
تشخیص سریع بیمارى کمک بسزایى مى کند.

 روى افراد مختلفى آزمایش شده است و به این نتیجه رسیده اند که بیمارى کبدى همیشه 
عالئم مشهود و قابل تشخیصى ندارد.در نتیجه باید سعى کنیم که به خودمان توجه ویژه اى 
داشته باشیم تا حتى کوچک ترین عالئم را هم بشناسیم . عالئم مختلفى مانند یرقان یا زردى 
صورت، دل درد، ورم پا و خارش پوست جزء عالئم مشکالت کبدى هستند؛ اما از طرفى هم 
ممکن است این بیمارى در بعضى از افراد عالئم را در اطراف چشم نشان دهد که در این قسمت 

به بررسى آن مى پردازیم.

ارتباط پالك هاى اطراف چشم با مشکل کبدى
اگر متوجه تجمع پالك هاى زرد رنگ زیر پوست نزدیک چشم شدید، این مى تواند عالمت 
بیمارى کبدى باشد که با تجمع کلسترول زیر پوست اتفاق مى افتد و نتیجه  کلسترول باال و 

اختالل سوخت و ساز لیپید و چربى در بدن است.

لکه هاى زرد اطراف چشم همیشه از کبد نیست
زمانى که این لکه هاى زرد رنگ را مشاهده مى کنید، باید به پزشک مراجعه کنید و مراقب سطح 
کلسترول موجود در جریان خونتان باشید، زیرا ممکن است افزایش سطح کلسترول باعث 

مسدود شدن جریان خون شود و سکته و حمله قلبى را ایجاد کند.
در حقیقت مطالعاتى در سال 2011 بین افراد 70 تا 79 ســاله انجام شد که به این وضعیت 
دچار بودند. نتایج نشان داد که 12 درصد این افراد در معرض حمالت قلبى هستند و معموًال 
کلسترول باال و چاقى این وضعیت را تشدید کرده بود. به همین دلیل نه تنها باید مراقب سالمت 

کبد خود باشید، بلکه باید فشارخون و سطح کلسترول را نیز بررسى کنید.

چگونه عالئم بیمارى کبد را تشخیص دهیم؟
این لکه ها معموًال صاف یا با برامدگى بسیار کم در زیر پوست ظاهر مى شوند و رنگ آنها زرد یا 
سفید است . مستقیماً زیر پوست چشم رخ مى دهند یا شاید باالى پلک هم به وجود بیایند. در 

گوشه داخلى چشم هم دیده مى شوند و معموال بدون درد و نرم هستند.

براى این عالئم درمان هم وجود دارد
اگر پزشک مطمئن شود که شما به بیمارى کبدى دچار هستید و سطح کلسترول تان باال است، 
اول به دنبال علت زمینه اى مى گردد، یعنى کلسترول را بررسى مى کند و داروهایى تجویز 
مى کند که سطح آن کاهش پیدا کند. سپس با یک متخصص پوست همکارى مى کند تا بتواند 
به بهترین شکل ممکن این لکه ها را از بین ببرد. معموًال جراحى با لیزر مى تواند یک روش 

موثر براى از بین بردن آنها باشد.

با یک نوشیدنى کلسترول بد خون را کاهش دهید

چه چیزى باعث سرگیجه مى شود؟راه درمان فورى سرماخوردگى در عرض یک روز

عالئم وجود مشکالت کبدى در اطراف چشمچه کسانى نباید در روز بیش از 2 فنجان قهوه بخورند

1. موز باعث بهبودى ناراحتى معده مى شــود که 
معموال در سرماخوردگى به وجود مى آید.

2. مصرف فلفل دلمــه اى هم به دلیل داشــتن 
ویتامین C، توصیه مى شود.

3. هویج داراى بتاکاروتن زیادى است و براى سرما 
خوردگى مفید است.

4. از خوردن پرتقال و لیمو شیرین هم نباید غافل 
شوید.

5. فلفل تند باعث باز شدن سینوس ها و رقیق شدن 
ترشحات ریه ها مى شــود و خردل هم ترشحات 

مجارى تنفسى را رقیق مى کند.
6. از قدیم خوردن پیاز در ســرماخوردگى توصیه 

مى شد.
7. چاى سبز و ســیاه هم داراى کاتچین است که 

آنتى بیوتیک طبیعى و اثرات ضداسهال دارد.
8. خوردن مخلوطى از یک قاشق غذا خورى عسل 
و آب یک نیمه لیموترش تازه در یک لیوان آب گرم، 

در سرماخوردگى بسیار توصیه مى شود.
9. ســیررا فراموش نکنید افرادى که روزانه سیر 

مصرف مى کنند کمتر سرما مى خورند.
10. گیاهان دارویى را فراموش نکنید.

خوراکى هاى درمانى 
براى بهبود 
سرما خوردگى

خش بگیرید
گذارید 
داشته 
دوش 

س در
ددددددگى

وند، باید به یکسرى توصیه ها توجه کنید:
15 5 تا 0 چند ماه (سه تا شش ماه) ادامه یابد، اما معموًال بین 10

نجام فعالیت معمول و روزمره

ضعیت هاىناگهانى

 بنشــینید و سپس 

ز نردبان و چهارپایه 

ه داشــتن طوالنى 
المپ و آویزان کردن 

تنبه حمامخوددارى

ر دسترس خود قرار دهید.
د ب زیاد فتنتنها اه از ید ش دگ نخ ز دچا
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
 برابر راى شماره 9386 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 1199 مالکیت آقاى 
/ خانم اسماعیل اصغرى به شناسنامه شماره 2842 کدملى 1141299151 صادره 
فرزند عبدالوهاب در3,63 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثناى ثمیه 
اعیانى به مساحت 178,98 مترمربع پالك شــماره 333 فرعى از 111 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 83755 مورخ 
1400,5,19 دفترخانه 172بــه موجب ســند83755مورخ1400,5,19دفترخانه 
و  مالحظــه  کارشــناس  گــزارش  و  ملــک  نقشــه  مالحظــه  و   172

محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9387 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه مالکیت آقاى / خانم 
راضیه حسینى اندانى به شناسنامه شــماره 11169 کدملى 1142336549 صادره 
فرزند سیدمرتضى در2,37 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به استثناى ثمیه 
اعیانى به مساحت 178,98 مترمربع پالك شــماره 333 فرعى از 111 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 83755 مورخ 
1400,5,19 دفترخانه 172بــه موجب ســند83755مورخ1400,5,19دفترخانه 
172 و مالحظه نقشــه ملک و گــزارش کارشــناس مالحظه و محــرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 مــاه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــى تقدیم نماید. بدیهى اســت در 
صورت انقضــاى مدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار اول:1401/09/29- تاریخ انتشار دوم: 
1401/10/14-م الــف: 1427871 - رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر

ـ  محمد حسن مصطفوى /9/332

به مناسبت سومین ســالگرد شهادت سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانى، بستر آزادى 189 زندانى جرائم غیر عمد 

استان اصفهان فراهم شد.
رییس کل دادگسترى استان اصفهان با بیان اینکه جلسه 
شوراى عالى قضایى و شوراى قضایى استان هاى کشور 
با حضور رییس قوه قضاییه در استان کرمان به صورت 
برخط و سراسرى برگزار شــد، گفت: با پیشنهاد ریاست 
توسعه حل اختالف قوه قضاییه مقرر شد، به مناسبت 63 
سال سن سردار دل ها، دادگسترى تمام استان ها 63 نفر 

از محکومان مالى واجد شرایط را آزاد کنند.
حجت االسالم اسدا...  جعفرى افزود: دادگسترى استان 

اصفهان به مناســبت سومین سالگرد شــهادت سردار 
سپهبد حاج قاسم سلیمانى دو برابر این تعداد (189 نفر) 

از محکومین مالى واجد شرایط این طرح را آزاد مى کند.
وى اضافه کرد: با توجه به اینکه این آزادى به برکت نام و 
یاد شهید سردار حاج قاسم سلیمانى انجام شده همه باید 
مرام و تفکر این شهید واالمقام را تابلوى راهنماى مسیر 
زندگى خود قرار دهند و بــه فرموده رهبر معظم انقالب 
«به گونه اى حرف نزنیم و عمل نکنیم که شهید سلیمانى 
یک موجود ماورایى معرفى شود و بگوییم دست یافتنى 
نیست» بلکه همه ما مى توانیم با سرلوحه قرار دادن آن 

شهید عزیز جایگاهى ارزشمند به دست آوریم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: شمار 
بیماران کرونایى بســترى در بیمارستان هاى استان در 

یک هفته اخیر، 1/5 برابر شد و به بیش از 50 نفر رسید.
پژمان عقدك افزود: در اوائل دى امسال، تعداد بیماران 
کرونایى بسترى در اســتان بین 30 تا 40 نفر بود اما از 
چهارم دى، این روند صعودى شــد و در زمان حاضر به 
باالى 50 نفر رسیده است.وى با بیان اینکه تعداد بیماران 
بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه نیز در اوائل دى به 
کمترین میزان و 2 نفر رسیده بود، اظهار داشت: در طول 
هفته گذشته، تعداد بیماران بسترى در بخش "آى سى 

یو“ نوسان داشت و به هشت نفر هم رسید.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
یکى از دغدغه هاى موجود این است که احتمال دارد اوج 
گرفتن موج هشتم کرونا با موج جدید آنفلوآنزا همزمان 
شود زیرا اوج گرفتن مجدد آنفلوآنزا در بهمن امسال پیش 

بینى شده بود.
وى آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در استان اصفهان 
را 87 درصد ُدز نخست، 77 درصد ُدز دوم، 41 درصد ُدز 

سوم و 4 درصد ُدز چهارم اعالم کرد.
عقدك خاطرنشان کرد: بر اساس جدیدترین رنگ بندى 
همه گیرى بیمارى کووید-19، هم اینک یک شهرستان 

نارنجى(ُپرخطر) شامل نایین در استان اصفهان داریم.

آزادى 189 زندانى
جرائم غیرعمد استان

آمار بیماران کرونایى بسترى 
در اصفهان 1/5 برابر شد

جمع آورى ضایعات چاى  
شهردارى اصفهان از ابتداى دى ماه طرح جمع آورى 
ضایعات چاى (تفاله) در اداره ها را اجرا کرده است. از 
اهداف این طرح سهولت بیشـتر در عملیات بازیافت 
در مرحلـه جداسـازى مـواد، پیشـگیرى از انتشـار و 
توسـعه آلودگى هـاى میکروبى ناشـى از شـیرابه، و 

تقویت فرهنگ جداسازى پسماند ها در مبدا است.

دستگیرى باند خانوادگى
باند سـه نفره  اى که با فروش مال غیر از 5 شـهروند 
کالهبردارى کرده بودند، شناسایى و دستگیر شدند. 
کالهبرداران این پرونده  3 نفر از مجرمان سابقه دار 
هسـتند، که از ابتداى سـال تاکنون 5 فقـره پرونده 
کالهبردارى، فروش مال غیر، تبانى در بُردن مال و 
تحصیل مال از طریق نامشروع براى آن ها در دادگاه 
تشکیل شـده اسـت. اعضاى این باند با فروش مال 
غیر بیش از 800 میلیون تومان کالهبردارى کردند. 

اهداى یک تن علوفه
یک تن علوفه بـراى تعلیف علفخـواران پارك ملى 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى اهدا شـد. رئیس 
پارك ملى و پناهگاه حیات وحش کاله قاضى گفت؛ 
با توجه به خشکسـالى هاى اخیر، تعلیف علفخواران 
این پارك بـه صورت دسـتى بـا یونجه پرس شـده 

انجام مى شود. 

خبر

سهیل سنایى
ظاهراً ماجراى احداث یک کالنترى در حصه تبدیل 
به گره کورى شده که باز کردن آن به راحتى ممکن 
نیست. حصه از جمله مناطق حاشیه اى شهر اصفهان 
است که بافت موجود در آن، احداث یک کالنترى در 
این منطقه را ضرورى کرده است. این در حالى است 
که نیروى انتظامى و شهردارى اصفهان به عنوان دو 
دستگاه ذینفع در این ماجرا، بر سر احداث کالنترى 

در منطقه حصه اختالف نظر دارند. 
در جدیدترین واکنش، مشــاور شــهردار اصفهان 
با خطاب قــرار دادن مســئوالن انتظامى اســتان 
خواســتار آن شــده تا این مســئوالن، به قول او از 
«نظر بلندپروازانه» شان عدول کنند تا مشکل حل 
شود. آنچه ســیداحمد نواب روز گذشته در گفتگو با 
خبرگزارى «ایمنا» وابســته به شهردارى اصفهان 
مطرح کرد در واقع پاسخ شهردارى به اظهارات اخیر 
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان است که گفته 
بود شهردارى باید در جهت تسهیل احداث کالنترى 

در حصه اقداماتى انجام دهد.
سرهنگ حسین بساطى در آخرین روزهاى آذر ماه 
گفته بود احداث کالنترى نیازمنــد اقدامى علمى، 
بررسى هاى همه جانبه، تجهیزات و نیروى انسانى 
مورد نیاز و دریافــت مجوزهاى قانونــى از مبادى 
مربوطه اســت. این «مبادى مربوطه» هم به گفته 
سرهنگ بساطى در تهران مستقر هستند و «مرکز» 

در این باره تصمیم گیرى خواهند کرد.

اما آنچه این فرمانده ارشد استان اصفهان به ضوابط 
درون استانى مربوط دانســته است، تعامل این نیرو 
با شــهردارى است که به گفته ســرهنگ بساطى، 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان بیش از یکسال 
اســت که در خصوص احداث یک واحد انتظامى در 
این منطقه با شهردارى توافق کرده است اما با طرح 
یک شرط: «این توافق به گونه اى است که در راستاى 
آن یگان امداد یا پلیس هاى تخصصى به ویژه پلیس 
مبارزه با موادمخدر در واحد احداث شده مستقر شوند 
و درپى این توافق، مقرر شد شهردارى منطقه براى 
راه اندازى این واحد انتظامى، ساختمانى را در اختیار 
فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان قرار دهد، اما 
تاکنون ساختمان مناسبى براى این منظور در اختیار 

این فرماندهى قرار نگرفته است.»

2خواسته نیروى انتظامى
«اســتقرار پلیس  مبارزه با موادمخدر در ساختمانى 
مناســب»؛ ظاهراً همین خواســته نیروى انتظامى 
اصفهان است که شــهردارى زیر بار موافقت با آن 
نمى رود تا کار به جایى برســد که مشــاور شهردار 
اصفهان صراحتًا از نیروى انتظامى بخواهد از «نظر 

بلندپروازانه» خود عدول کند.
سیداحمد نواب در گفتگوى دیروزش تأیید کرده که 
توافقاتى با نیروى انتظامى بر سر احداث کالنترى در 
حصه صورت گرفته اما بــه گفته او، نیروى انتظامى 
استان اصفهان همان دو خواسته را هم مطرح کرده 

که تحقق آن از نظر شهردارى اصفهان شدنى نیست: 
«بر اساس دستور شهردار اصفهان، مدیر منطقه 14 
به منظور مکانیابى براى احداث کالنترى، دو منزل 
مسکونى را به فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان 
معرفى کرد که یکى از این منازل که ســاختمانى دو 
طبقه، نوســاز و داراى تجهیزات الزم است، جهت 
احداث کالنتــرى مورد قبول کارشناســان نیروى 
انتظامى قرار گرفت و خریدارى شــد. در این راستا 
نیروى انتظامى طى نامه اى خواستار ایجاد تغییراتى 
در منزل مورد نظر شــد تا محلى براى بازداشــتگاه 
موقت و اسلحه خانه با مالحظات امنیتى در آن ایجاد 
شود که بر اساس نظر آنها پیمانکار انتخاب و عملیات 
عمرانى براى انجام تغییرات مد نظر نیروى انتظامى 
آغاز شــد. در مراحل انجام این اقدام و پس از بازدید 
فرمانده نیروى انتظامى استان از محل، این موضوع 
مطرح شد که زمین بایر مجاور این مکان باید محفوظ 
بماند اما در نهایــت این نظر تغییــر یافت و نیروى 
انتظامى اعالم کرد که قصد دارد این محل را به مرکز 
مبارزه با مواد مخدر در شرق اصفهان تبدیل کند؛ این 
موضوع با خواســته مردم در تناقض است، زیرا نیاز 
اهالى حصه احداث کالنترى براى ارتقاى امنیت این 

محله و مقابله با آسیب هاى اجتماعى است.»
مشاور شــهردار اصفهان در همین زمینه به رایزنى 
هاى دیگر بین این دو دســتگاه ذینفع هم اشــاره 
مى کند که البتــه از گفته هاى او چنیــن بر مى آید 
این رایزنى ها به سرانجامى نرسیده است: «عوامل 

انتظامى در جلســات متعدد اصرار داشــتند که تنها 
کتابخانه حصه بــه کالنترى تبدیل شــود که این 
خواســته با تفکرات شــهردار فرهنگى اصفهان و 
رویکردهاى دولت تناقــض دارد و امکان انجام آن 
وجود ندارد و شــهروندان اجــازه نمى دهند که تنها 
کتابخانه حصه از دست برود. ما پیشنهاد دادیم زمینى 
را به وسعت 500 مترمربع در مجاورت بازیکده حصه 
تملک کنیم اما درخواست نیروى انتظامى تملک یک 
زمین به مساحت دو هزار مترمربع است، در حالى که 
هیچ جاى شهر اصفهان کالنترى دو هزار متر مربعى 
وجود ندارد و تحقق این خواســته هزینه سنگین و 

بى موردى را به شهر تحمیل مى کند.»

تهران باید وارد عمل شود
خواســته نیروى انتظامى کامًال مشخص است. آنها 

خواستار تملک یک زمین دو هزارمتر مربعى به منظور 
ساخت قرارگاه مبارزه با مواد مخدر در حصه هستند. 
از آن سو خواسته شهردارى هم کامًال واضح است. 
این دستگاه مى گوید حاضر است براى احداث یک 
کالنترى در حد سایر کالنترى هاى شهر، زمینى به 
وسعت 500 مترمربع تملک کرده و یک کالنترى در 
آن احداث کند؛ اما فقط یک کالنترى ونه ســاخت 
قرارگاه و ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمین دو هزار 

متر مربعى. 
همیــن تفاوت دیدگاه اســت که ماجــراى احداث 
کالنترى در حصه را تبدیــل به گره کورى کرده که 
بعید است کســى در اصفهان توانایى باز کردن آن 
را داشته باشــد. به قول فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان، فقط «مرکز کشور» است که مى تواند در 

این باره تصمیم جدى و قاطع بگیرد.

وقتى نیروى انتظامى و شهردارى نمى توانند با هم تفاهم کنند 

هسته مشکل احداث کالنترى در حصه

آگهى تغییرات 
شرکت مقدم پیشرو صنعت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 28662 و شناسه ملى 10260493470 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسسه حسابرسى آذرین حساب حســابداران رسمى به شناسه ملى 
10100602370 به سمت بازرس اصلى و مرضیه ایوبى به شماره ملى 1291904281 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. پس از قرائت و گزارش بازرس قانونى تراز و صورتهاى مالى 
منتهى به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت . - اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1435186)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى صنعتى صاحب فنون اصفهان به شناســه ملى 10260355634 و به شماره ثبت 14568 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى علیرضا شفیعى به شماره ملى 1281739952 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال آقاى سید وحید حکمتیان به شماره ملى 1281794211 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى سید سعید 
حکمتیان به شماره ملى 1287877346 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه نامه ها ، اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. کلیه اختیارات ماده 27 اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1435184)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آتیه سازان انرژى آریا بشناسه ملى 14006488592 و بشماره ثبت 2360 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/07/30 روشنک معلمى دمنه بشماره ملى 0079380689 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - زهرا السادات مرتضوى بشماره ملى 1092110232 بسمت 
عضو اصلى هیئت مدیره - احسان هاشمى بشماره ملى 1290843619 بسمت رئیس هیئت مدیره - مهدى لباف بشماره ملى 1292445335 بسمت مدیرعامل 
و نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/30 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است . میالد خواجه خباز بشماره ملى 1292757280 بسمت بازرس على البدل - سیدمحمد موسوى بنى بشماره ملى 4269879947 بسمت بازرس 
اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1434724)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص گسترش جاده اســپادانا به شناسه ملى 10260566311 و به شماره ثبت 38961 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى رضا ناظمى سجزى به شماره ملى 5659548725 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل براى مدت دو 
سال خانم فاطمه ناظمى سجزى به شماره ملى 5659910475 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم محبوبه ناظمى سجزى به شماره ملى 
5659910483 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى مهدى ناظمى ســجزى به شماره ملى 5650098387 به سمت 
بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى اصغر محمدى سجزى به شماره ملى 5659648551 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1433828)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص گسترش جاده اسپادانا به شناسه ملى 10260566311 و به شماره ثبت 38961 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/03/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى رضا ناظمى سجزى به شماره ملى 5659548725 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل براى 
مدت دو سال خانم فاطمه ناظمى سجزى به شماره ملى 5659910475 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم محبوبه ناظمى 
سجزى به شماره ملى 5659910483 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. مدیر عامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1433826)

آگهى تغییرات  
شرکت با مسئولیت محدود آهن فام سدید به شناســه ملى 10101852877 و به شماره ثبت 3940 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ازمسولیت محدود به شرکت سهامى خاص تبدیل و ماده 1 اساسنامه نام ونوع شرکت بدین صورت شرکت آهن 
فام سدید (سهامى خاص) اصالح گردید. اساسنامه جدید شرکت (سهامى خاص) تصویب شد. سرمایه شرکت مبلغ 40000000000ریال نقدى است منقسم 
به 80000000سهم 500 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده است . آدرس شرکت به استان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش مرکزى، شهر نجف آباد، 
پلیس راه، خیابان حدید، خیابان آهن، پالك 4، طبقه همکف با کدپستى 8516953361 تغییر و ماده 4 اساسنامه اصالح گردید. مدت شرکت :به مدت نامحدود 
تعیین شده است . موضوع شرکت: تولید قطعات خودرو اعم از طراحى و مهندسى قالبسازى تولید ومونتاژ بازاریابى و فروش تولیدات شرکت و مشارکت و سرمایه 

گذارى در شرکت هاى دیگر. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1433832)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى صنف موزائیک سازان نجف آباد و حومه به شناسه ملى 10861822990 و به شماره ثبت 277 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/05/05 و نامه شماره 4928 مورخ 1401/8/7 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مجید عادل نیاءنجف آبادى به شماره 
ملى 1090248237 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى داود کبیرزاده نجف آبادى به شماره ملى 1091221146 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى آقاى محمد فاضلى نجف آبادى به شماره ملى 1091270945 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى رسول مددى نجف آبادى به شماره ملى 
1091561222 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند صورتهاى مالى و تراز سال 1400به تصویب رسید روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 

جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1433827)

آگهى تغییرات
شــرکت ده ســپاهان ســهامى خاص به شــماره ثبت 1972 و شناسه ملى 
10260260716 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/01/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، دهستان اشترجان ، روستا منطقه 
صنعتى اشترجان، محله ندارد ، خیابان پنجم ، خیابان فرعى 2 ، پالك 134 ، طبقه 
همکف کدپســتى 8465196767 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1435183)

آگهى تغییرات
شرکت آکام بتن بدیع شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 67046 و شناسه 
ملى 14009815606 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه 
گردید و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید: استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از 
معادن به جز نفت و گاز و پتروشیمى ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو صدور مجوز 
نمیباشد ودر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1434730)

آگهى تغییرات  
شــرکت ســهامى خاص آتیه ســازان انــرژى آریا بشناســه ملى 
14006488592 و بشماره ثبت 2360 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/30 تعداد اعضاى اصلى هیات مدیره 
مندرج در ماده 31 اساسنامه به 3 الى 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوط در 
اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1434723)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص نارون پوالد سپاهان به شناسه ملى 14005938241 و به شماره 
ثبت 56411 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، باغ زرشک، کوچه کالنتر[15-39]، کوچه بنفشه، پالك 
24، طبقه 1 به کد پستى: 8175644985تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1434721)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آفتاب چشمه آریانا به شناسه ملى 10260533558 و به شماره 
ثبت 32823 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، عطار نیشابورى، کوچه گلبرگ 5، خیابان پروین اعتصامى 
شمالى، پالك 78، ساختمان موعود، طبقه 4 به کد پستى 8198796602 تغییر یافت 
و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1434720)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص کاوه ســرام مهام به شناسه ملى 14007527562 و به 
شماره ثبت 60276 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/08/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیر عامل 
شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1433814)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص حمل و نقل مطهر کهربا به شناسه ملى 10260486728 
و شماره ثبت 27966 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مورد ذیل به عنوان یک بند به ماده 34 
اساسنامه (حدود اختیارات هیئت مدیره) اضافه گردید: اجازه ترهین اموال منقول 
و غیر منقول. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1433809)
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آخرین اخبار درباره مهدى طارمى حاکى از آن است که پورتو 
هیچ برنامه اى براى فــروش او در این مقطع ندارد و براى 
آنکه بتواند مهاجم کلیدى اش را راضى کند، در پیشنهادى 
که براى تمدید قرارداد به او داده، قصد دارد دســتمزد این 
بازیکن را 3 برابر بیشتر کند. درباره اینکه دریافتى طارمى 
از پورتو چقدر اســت، هیچ خبرى به صورت رسمى منتشر 
نشده اما بر اساس اخبار غیررسمى او براى هر فصل بازى در 
پورتو، 460 هزار یورو از این باشگاه دریافت مى کند که البته 
خالص دریافتى او( بعد از کسر مالیات) تقریبا نصف مى شود 
و حقوق ســالیانه او، 240 هزار یورو خواهد شد. با توجه به 
قیمت یورو در بــازار ایران(حدود 43500 تومان)، طارمى، 
ســالى 10 میلیارد و 440 میلیون تومان از پورتو دریافت 
مى کند که قابل قیاس با دســتمزدى که ستاره هاى لیگ 

برترى مى گیرند نیست.

عجیب و باورنکردنى

02

وبگاه fotomac ترکیه از عالقه بشیکتاش به جذب علیرضا 
جهانبخش، ســتاره ایرانى فاینورد خبر داد. شنول گونش، 
سرمربى بشیکتاش به بازى ســتاره کشورمان عالقه دارد 
و این باشگاه مى خواهد براى خرید جهانبخش اقدام کند. 
fotomac نوشت که هنوز پیشنهادى از سوى بشیکتاش 

براى جهانبخش ارسال نشده اما این امکان دارد تا در این 
پنجره، ســتاره ایران راهى ترکیه شود. البته گفته مى شود 
گونش براى تصمیم گیرى در این مورد وقت خواسته و از 
استعدادیاب ها و آنالیزورهایش خواسته است تا گزارشى از 
جهانبخش تهیه کنند. جهانبخش پس از بازگشت به هلند 
اصال نتوانسته عملکرد خوبى به ثبت رســاند و اکنون در 

فاینورد یک نیمکت نشین است.

عالقه بشیکتاش
 به جهانبخش

04

در هفته هفدهم رقابت هاى لیگ قبرس تیم هاى اومانیا و 
اتوسیس مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه 3 
بر صفر به سود اومانیا خاتمه پیدا کرد. در این مسابقه کریم 
انصارى فرد، مهاجم ایرانى تیم اومانیا 68 دقیقه براى تیمش 
بازى کرد و توانست در دوقیقه 50 گل سوم اومانیا را به ثمر 
برساند. به این ترتیب اومانیا جمع امتیازهاى خود را به عدد 

28 رساند و در رده پنجم جدول رده بندى قرار گرفت.

کریم گل زد، اومانیا برد

فرشــاد احمدزاده با ارســال چهار پاس گل نقش 
پررنگى در سپاهان تحت مربیگرى مورایس داشته 

است. 
احمدزاده پــس از اینکه مقابل اســتقالل در هفته 
ابتدایى مسابقات در ترکیب اصلى قرار گرفت رفته 
رفته از حضور در جمع 11 بازیکن اصلى تیم دور شد 
و در چند مسابقه نظیر دیدار برابر پرسپولیس حتى 
فرصت بازى به دســت نمى آورد، امــا این بازیکن 
خوش تکنیک و سرعتى بار دیگر توانایى هایش را 

به مورایس ثابت کرد تا به ترکیب اصلى بازگردد.
در واقع نقطه عطف این فصل براى احمدزاده تا اینجا 
دیدار برابر تراکتور بوده که به دلیل مصدومیت یاسین 
ســلمانى در دقایق پایان نیمه اول وارد زمین شد و 
پیش از اینکه بازى در 45 دقیقه به پایان برســد او 
پاس گل دوم عیسى مرادى را ساخته و پرداخته کرد.

در ادامه احمدزاده کــه در دو دیدار برابــر هوادار و 
پرسپولیس حتى یک دقیقه هم بازى نکرده به بازیکن 
کلیدى مورایس تبدیل شــد و پس از شروع دوباره 
مسابقات هم همواره در ترکیب اصلى برابر ملوان، 

نفت مسجد سلیمان و پیکان حاضر بوده است.
احمدزاده در مصاف با پیــکان هم یکى از بازیکنان 
فعال ســپاهان بود و بارها با حرکات خود از سمت 
چپ و راســت خط دفاعى پیکان خطرساز شد که 
یکى از ارسال هاى او با عملکرد بهتر شهریار مغانلو 
مى توانست به گل بدل شــود ولى به نظر مى رسد 
تقالیى که فرشــاد در روز دشوار ســپاهان در کرج 
داشت کافى نبود و او که تاکنون موفق به گلزنى در 
این فصل نشــده براى بازگرداندن سپاهان به صدر 
جدول باید به این ناکامى در هفته آینده و نیم فصل 

دوم مسابقات خاتمه دهد.

نقش پررنگ فرشاد در گل هاى سپاهان
03

در هفته نوزدهم رقابت هاى لیــگ برتر انگلیس تیم هاى 
برنتفورد و لیورپورل مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با 
نتیجه 3 بر یک به سود برنتفورد خاتمه پیدا کرد. در این بازى 
سامان قدوس از دقیقه 87 در ترکیب تیمش قرار گرفت و 
توانست سهمى در پیروزى تیمش مقابل یکى از قدرت هاى 
لیگ برتر داشته باشد.  به این ترتیب برنتفورد که لقب غول 
کش لیگ برتر را به خود اختصاص داده است 26 امتیازى 
شد و در رده هفتم قرار گرفت. لیورپول با 28 امتیاز در رده 

ششم ایستاده است.

غول کشى یاران قدوس

مرضیه غفاریان

2 رساند و در رده پنجم جدول رده بندى قرار گرفت.

ین ی ی ور ی

باشــگاه ذوب آهن پس از چنــد هفته حضور 
مهاجم صربستانى خود در تمرینات این تیم، از 

جذب او منصرف شد.
باشگاه ذوب آهن چندى پیش از دارکو بیدوف 
صربســتانى بــراى حضــور در تمرینات این 
تیم دعوت کرد و او به ایران آمــد تا در غیاب 
سعید باقرپسند که از ناحیه رباط صلیبى دچار 

مصدومیت شده، در خط حمله به میدان برود.
اما دارکو بیدوف در این مدت نتوانست آمادگى 
خوبى را از خود نشــان دهــد و بخش عمده 
تمرینات را هم به دلیل مصدومیت از دست داد تا 

در نهایت ذوبى ها از خیر او بگذرند.
در تمرین روز یکشــنبه این تیم و به مناسبت 
ســال نوى میالدى، مراســمى براى تقدیر از 
این مهاجم برگزار شــد و مهــدى تارتار نیز از 
تالشــهاى او در این مدت تمجید کرد تا او با 

شکلى خوش، راهى کشورش شود.
دارکو بیــدوف اصفهان را ترك کــرد و دیگر 
در اردوى ذوب آهن حضور نخواهد داشــت تا 
دومین بازیکن خارجى ذوب آهن نیز این تیم 

را ترك کرده باشد.
البته در نیم فصل بعید به نظر مى رسد که ذوب 
آهن بودجه مناسب براى خرید بازیکن خارجى را 
داشته باشد و احسان پنشنبه و دارکو بیدوف نیز 
جزو ارزانترین بازیکنان خارجى لیگ برتر بودند.

باشگاه پرســپولیس تصمیم دارد هر گونه نقل و 
انتقال بازیکن در زمستان فصل جارى رقابت هاى 
لیگ برتر را با نظر مستقیم یحیى گل محمدى 
انجام دهد. این در حالى اســت که شایعاتى در 
مورد نامه رسمى باشگاه پرســپولیس مبنى بر 
جذب شــهریار مغانلو و امیــد نورافکن مطرح 
شده بود اما پیگیرى ها نشــان مى دهد مدیران 
پرســپولیس نه تنها هیچ نامه اى را به سپاهان 
ارسال نکرده اند بلکه تصمیمى هم براى این امر 

در نیم فصل لیگ برتر ندارند. 
جذب هافبک هاى مورد نیاز یحیى گل محمدى 
در ابتداى فصــل پــروژه انتقــال نورافکن را 
به پرســپولیس منتفى کرده اســت و سرمربى 
پرســپولیس بــراى تقویــت خط حملــه خود 
گزینه هاى دیگرى را غیــر از مغانلو در نظر دارد 
و مهاجمى که دو فصل پیش توانسته بود پیراهن 
پرسپولیس را بر تن کند شانس خیلى پایینى براى 
دور برگشت لیگ برتر با پیراهن پرسپولیس دارد.

پرسپولیس، بیخیال خرید از سپاهان

سرانجام امروز هفته پایانى مسابقات نیم فصل در حالى 
با برگزارى 2 دیدار در اراك و تهران آغاز مى شود که 
تیم ها در باال، میانه و قعر جدول لیگ رقابت تنگاتنگى 
با هم دارند. تک تک امتیازهایى که در هفته پانزدهم 
در مستطیل سبز بین تیم هاى لیگ برترى رد و بدل 
مى شود مى تواند سرنوشت هر یک از آنها را در آخرین 

دیدار نیم فصل دچار تغییرات اساسى کند.
بر همین اساس ذوب آهن در حالى از بعد از ظهر امروز 
در ورزشــگاه پاس قوامین در برابر هوادار صف آرایى 
مى کند که اگر دســت خالى به اصفهان برگردد این 
امکان وجود دارد که تا رده یازدهم جدول سقوط کند 

و اگر موفق به کسب سوغات 3 امتیازى از تهران شود 
روى کاغذ این شانس را دارد که با 21 امتیاز در پایان 

نیم فصل جایگاه پنجم لیگ را از آن خود کند.
در این میان سایر تیم هاى رده میانى جدول همچون 
پیکان، فوالد، تراکتور، مس رفسنجان و آلومینیوم و 
نساجى نیز وضعیتى مشابه با شــرایط ذوبى ها دارند 
و همین موضوع حساسیت مصاف ســربازان تارتار 
با شاگردان ســاکت الهامى را دوچندان خواهد کرد. 
گاندوها که هفته پیش با متوقف شدن در برابر مهمان 
خود و از دســت دادن 2 امتیاز خانگى بهترین فرصت 
براى بهبود موقعیت خود در این رقابت ها را از دست 
دادند امروز براى جبران اشتباهات دیدار گذشته و حفظ 

جایگاه خــود در رتبه نهم در بدتریــن حالت ممکن، 
محکوم به برد در برابر تیم رده دوازدهمى لیگ هستند.
سبزوسفیدهاى اصفهانى اما براى پیروز شدن در این 
میدان کار ســختى در نبرد با هوادار خواهند داشت. 
جوانان نه چندان سرشــناس الهامى، اگرچه با ثبت 6 
باخت در کارنامه خود طى 14 بازى نشان داده اند که 
شکست ناپذیر نیستند اما این تیم درخانه خود سخت 
مى بازد و آنچه هــواداران ذوب آهن را بیش از پیش 
نگران مى کند نتایج تقابل هاى پیشین گاندوها با این 
تیم تهرانى است. شاگردان تارتار در دو رویارویى پیشین 
خود با هوادار چه در خانه رقیب و چه در فوالدشــهر 
نه تنها موفق به عبور از ســد این تیم تازه تأســیس 

نشده اند بلکه هر 6 امتیاز این بازى ها را در سبد حریف 
ریخته اند.

با همه اینها شاگردان تارتار در فصل اخیر نشان داده اند 
به این راحتى ها در برابر رقباى خود تسلیم نمى شوند. 
اگر اشــتباهات فردى مدافعان ذوب آهن در رقابت با 
برزیلى هاى آبــادان را فاکتور بگیریــم، این نماینده 
اصفهان در لیگ برتر تا به اینجاى بازى ها با برجاى 
گذاشتن آمار قابل قبول در فاز دفاعى ثابت کرده نفوذ 
به الیه هاى دفاعى این تیم و فتح سنگرسبزپوشــان 
کار هر خط آتشى نیست. مهاجمان ساکت الهامى هم 
با ده گل زده در 14 بــازى، یعنى کمتر از یک گل زده 
براى هر مسابقه عملکرد درخشــانى در گلزنى تا این 
هفته نداشــته اند و همه اینها مى تواند ورق را به نفع 

ذوبى ها برگرداند.
ذوب آهن مى تواند از یک سو با تمرکز بیشتر نسبت 
به دیدار هفته گذشته خود و انســجام و استحکام در 
کارهاى دفاعى همانند ســایر رقابت هاى این فصل 
از چهارچوب دروازه خود در برابر ضدحمالت احتمالى 
رقیب تهرانى محافظت کند و از سویى دیگر با حساب 
ویژه روى دوندگى و جنگندگى بى امان هافبک هاى 
سبزپوش خود به عمق دفاع هوادار نفوذ کرده و به گل 
برســد. آنها مى توانند همچون هفته سیزدهم روى 
ارســال از جناحین و فرو ریختن ســنگر آبى پوشان 
تهران با ضربات سر برنامه ریزى کنند. البته در عین 
حال نباید از ضدحمالت شاگردان الهامى به خصوص 
فرزاد جعفرى و امیرحســین خدامرادى که با گلزنى 
در مسابقات گذشته نشــان داده اند راه رخنه به قلب 
دفاع ذوبى ها و بازکردن دروازه آنهــا را خوب بلدند، 

غافل شوند.
سربازان تارتار براى پیروزى در بازى امروز باید هرچه 
در چنته دارنــد رو کنند تا هم ثابــت کنند همچنان 
شکست ناپذیرند و هم انتقام باخت هاى گذشته را از 
هوادار بگیرند و هم اینکه با کسب ارمغان 3 امتیازى از 
اســتادیوم پاس قوامین، جایگاه بهترى براى خود در 
جدول دست و پا کنند. آنها مى توانند امید داشته باشند 
که با پیروزى در مصاف آخر نیــم فصل و در صورت 
شکست نساجى چى ها برابر پرسپولیس صدرنشین و 
امتیاز از دست دادن تراکتور، آلومینیوم و مس رفسنجان 

در رتبه پنجم این رقابت ها بایستند.

هفته آخر نیم فصل؛ ذوب آهن- هوادار در تهران

گاندوها به امید بهبود جایگاه
مهاجم صربستانى 
ذوب آهن دیپورت شد
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ساسان اکبرزاده
«امسال همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى، 44 پروژه 
عمرانى زیرســاختى با اعتبار 780 میلیــارد تومان در 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان در 16 شهرستان 

به بهره بردارى مى رسد.» 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
در جمع خبرنــگاران این مطلب را بیــان کرد و گفت: 
امســال و همزمان با چهل و چهارمین سالگرد انقالب 
اســالمى، 44 روز قبل از دهه فجر، ما هر پنج شــنبه 
یک پروژه را در شهرســتان ها بازدید و نقاط ضعف آن 
را برطرف خواهیم کرد، تا در روز 16 بهمن ماه همزمان 
با دهه فجر، این پروژه ها با حضور مسئوالن کشورى و 
استانى به بهره بردارى برسد و ما این برنامه را در راستاى 

جهاد تبیین آغاز نمودیم. 
رسول سوارى شرکت شــهرك هاى صنعتى را مولود 
انقالب اســالمى خواند و گفت: امروز در همه شهرها و 
حتى روستاها، شرکت شــهرك هاى صنعتى و سازمان 
صنایع کوچک فعال بوده اســت. این درحالى اســت 
که در گذشــته بخش خصوصى توان فعالیت نداشت 
که بعد از انقالب اســالمى این امکان براى واحدهاى 
تولیدى در شهرســتان ها و بخــش خصوصى فراهم 
شد. وى خاطرنشــان کرد: امروز در استان اصفهان ما 
80 شــهرك و نواحى مصوب داریم که 76 شهرك به 
بهره بردارى رســیده و این در حقیقت نوعى دستاورد و 

جهاد تبیین است.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: مساحت شهرك هاى مذکور افزون بر 12 هکتار 
و اراضى واگذارى 7500 هکتار مى باشد که از این 7500 
هکتار، شش هزار و 392 هکتار در قالب 12 هزار قطعه 
واگذارى به متقاضیان سرمایه گذار واگذار شده است که 
از این میزان نیز 7هزار و 75 واحد آن پروانه بهره بردارى 

گرفته اند. 
ســوارى با بیان اینکه واگــذارى زمینى در شــرکت 
شــهرك هاى صنعتى براســاس ضوابــط و مقررات 

زیست محیطى، غذا و دارو و... است گفت: امروز اولویت 
واگذارى زمین در شــرکت شــهرك هاى صنعتى در 
اســتان اصفهان به صنایع دانش بنیــان، فناورى هاى 
مختلف، واحدهاى کم آب بــر و غیرآالینده بوده و تعّدد 
شــرکت هاى صنعتى زون بندى در حوزه هاى مختلف 

شیمیایى، خدماتى و... است. 
وى از بازدید معــاون علمى رئیس جمهور از شــرکت 
شهرك هاى صنعتى به ویژه شرکت هاى دانش بنیان و 
فناور در دهه فجر خبر داد و گفت: از ابتداى سال جارى 
تاکنون در زمینه هاى مختلف زیرساختى آب، برق و... در 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان فعالیت هاى 

بسیار اثربخشى صورت پذیرفته است. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اضافه کرد: ما امروز در هر یک از شهرك هاى صنعتى به 
ازاى مصرف هر لیتر آب، براى افزون بر 200 نفر اشتغال 
ایجاد کردیم که این میزان چهار برابر استاندارد کشورى 
است و محدودیت مصرف آب در این شهرك ها همواره 

مدنظر بوده است تا صرفه جویى هاى الزم انجام شود. 
سوارى مى گوید: صنایع کوچک همواره باتوجه به ایجاد 
اشتغالى که صورت داده است مورد بى مهرى در زمینه 
آب در سطح اســتان اصفهان قرار گرفته و این درحالى 
است که با مصرف یک لیتر آب در بخش کشاورزى فقط 
براى یک نفر اشتغال ایجاد مى شود. همچنین ما براى 
شهرك هاى صنعتى 974 مگاوات برق ایجاد کردیم و 
تعامل بسیار خوبى با آنها داریم. ضمن اینکه 800 هزار 

مترمکعب گاز در 62 شهرك ایجاد نمودیم. 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
اما گفت: متأســفانه در زمینه گاز، واحدهاى تولیدى و 

صنعتى ما با کاهش گاز روبه رو بوده اند. 
سوارى مى گوید: کمتر از 1/5 درصد آالیندگى مربوط به 
صنایع کوچک است که در مجموع در سال کمتر از یک 
واحد بزرگ مى شود و فضاى ســبز نیز در شهرك هاى 

صنعتى 700 هکتار مى باشد. 
وى با بیان اینکــه در حال حاضــر 15 تصفیه خانه در 

شرکت شهرك هاست از ایجاد 15 شبکه فاضالب که 
در حال اقدام است خبر داد و گفت: فعالیت 31 ایستگاه 
آتش نشــانى با 55 نفر و 39 دســتگاه خودرو که چهار 
خودرو هم به آن اضافه خواهد شد، انجام مطالعات اثرات 
زیست محیطى در 25 شهرك، طراحى 10 تصفیه خانه 
که در حال انجام اســت، خریدارى 66 لیتر پساب آب 
در شهرضا براى اســتحصال که انجام و به آب صنعتى 
تخصیص یافته و در حال بهره بردارى است و در آینده 
در همه شهرك هاى صنعتى استحصال پساب صورت 
مى گیرد، تشــکیل کمیته پدافند غیرعامــل و... تنها 
بخشى از اقدامات انجام شده در سال جارى در شرکت 

شهرك هاى صنعتى استان اصفهان مى باشد. 
وى بار دیگر تأکید کرد: 44 پــروژه اى که در دهه فجر 
امسال به مناســبت چهل و چهارمین سالگرد انقالب 
اسالمى به بهره بردارى مى رسد در 16 شهرستان و در 
زمینه هاى آبرســانى، برق، تصفیه خانه هاى فاضالب، 
ساختمان هاى نگهبانى، محوطه ســازى و... مى باشد 
که براســاس نیاز واحدهاى صنعتى در شهرســتان ها 

انجام شده است. 
وى خاطرنشــان کرد: امسال 40 شــرکت دانش بنیان 
مستعد را شناســایى کردیم. این درحالى است که ما در 
استان اصفهان 700 شرکت دانش بنیان داریم که البته 
همه آنها توان حضور در شرکت شهرك ها را ندارند اما 
ما براى آنان فناورى را فراهم خواهیم کرد تا بتوانند در 
شهرك ها مستقر شوند. برخى از شرکت هاى دانش بنیان 
نیز توان خرید زمینى را ندارند که ما در حال ساخت 30 
واحد براى این شــرکت ها بوده ایم تا بتوانیم به صورت 
استیجارى در اختیارشان قرار دهیم. ضمن اینکه ما امروز 
420 پالك زمین براى شرکت هاى دانش بنیان داریم 

که امید است تا پایان سال جارى به قرارداد بیانجامد. 
وى از خلع ید شــرکت هایى که نتوانسته اند به فعالیت 
پرداخته و یا ادامه دهند گفت و اینکه: حدود 400 پرونده 
براى طرح در حل اختــالف و 320 قرارداد اقدام و 550 
پرونده در محاکم قضایى استان در حال پیگیرى است 
و حتى ما از افرادى که نمى توانند خواسته ایم تا زمین ها 
را بازپس داده تا شــرکت هاى دانش بنیان فعالیت کنند 

که بخشى از آنها خود انصراف داده اند، البته باید اذعان 
داشــت که ما خود به دنبال بازپس گیرى زمین نیستیم 
بلکه مى خواهیم از زمین ها بهره بردارى مطلوب صورت 
گیرد. ضمن اینکه تاکنون 20 هکتار زمین از کسانى که 
به آنها واگذار شده بود از قبل انصراف داده اند و 46 هکتار 

نیز با انصراف امسال، آزادسازى شد. 
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان هم با تشــریح فعالیت هاى انجام شــده براى 
افتتاح 44 پروژه در آســتانه چهل و چهارمین سالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى گفت: ما در آســتانه چهل و 
چهارمین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى، 44 پروژه 
را به عنوان جهــاد تبیین براى مردم بــه بهره بردارى 

خواهیم رساند. 
علیرضا وحدت پور از رسانه ها خواست تا در اطالع رسانى 
و انتشــار این فعالیت ها و دســتاوردها به مردم بیش از 
گذشــته بکوشــند. وى با بیان اینکه همه اقدامات در 
شرکت  شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان براى 
متقاضى به صورت الکترونیکى انجام مى شــود افزود: 
متقاضى پس از دریافت جــواز از خانه صنعت و معدن، 
نسبت به پرداخت سهم نقدى اقدام کرده و قرارداد آن در 
شرکت شهرك ها به امضاء مى رسد و بقیه فعالیت ها به 
صورت الکترونیکى صورت مى پذیرد و ما در کشور جزو 
معدود سازمان هایى هستیم که در آن کارها به صورت 
الکترونیک و با دقت انجام مى شود و هزینه ها به صورت 
کارشناسى و قیمت تمام شده شهرك هاى صنعتى است. 
وحدت پور گفت: اراضى خلع ید شــده برخى به صورت 
مزایــده و برخى به شــرکت هاى دانش بنیــان واگذار 
مى گردد و براى واگذارى 26 مورد است که باید سپرى 

شود. 
معاون برنامه ریزى شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: در 9 ماهه امســال 160 واحد را که به 
چرخه تولید بازگشته و 165 قطعه زمین به متقاضیان با 

مساحت مجموع 103 هکتار واگذار شده است. 
معاون صنایع کوچک شــرکت شــهرك هاى صنعتى 

استان اصفهان هم گزارشــى از فعالیت هاى انجام شده 
ارائه داد. 

جمشید انصارى افزود: از رویداد تبادل فناورى، اطلس 
فناورى در حال تهیه است. همچنین حمایت از 195 واحد 
صنعتى براى حضور در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
شناسایى 95 واحد صنعتى صادرات محور با 101 میلیون 
دالر صادرات، انعقــاد تفاهمنامه هاى مختلف، معرفى 
22 نفر از واحدهاى صنعتى بــراى گذراندن دوره هاى 
تخصصى بــه آلمان، اعطاى تســهیالت به واحدهاى 
صنعتى کوچک، حمایــت از پذیرش در بــازار بورس 
و فرابورس و... از دیگر اقدامات انجام شــده در ســال 

جارى است. 
معاون فنى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
نیز از فعالیت 160 پروژه زیرســاختى بــا 870 میلیارد 

تومان خبر داد. 
عادل رفیعیان عملکرد 9 ماهه سال جارى این بخش در 
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان را بیان کرد 
و گفت: در این مدت 950 مجوز ساخت براى واحدهاى 
صنعتى صادر و 350 واحد در حال نصب و بهره بردارى 

داریم. 
معاون توسعه منابع انسانى شرکت شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان نیز تأمین منابع انسانى و تأمین منابع 
مالى را دو حــوزه فعالیت این معاونــت خواند و گفت: 
چابک ســازى، ایجاد انگیــزه در کارکنــان و افزایش 
رضایت مندى باید در نیروى انسانى اتفاق بیفتد و اولویت 

ما در این راستا تجربه، جوانگرایى و... است. 
میثم محمدهاشمى افزود: در حال حاضر براساس چارت 
سازمانى 70 نفر پرسنل داشــته و با کمبود نیرو مواجه 

هستیم که اجازه جذب نیرو هم نداریم. 
وى ادامــه داد: در حوزه منابــع مالى، بــراى اجراى 
پروژه ها باید تأمیــن مالى گردد که در این مســیر نیز 
چالش هاى زیادى وجــود دارد و واحدهــاى صنعتى 
ما هــم به دنبال مســاعدت شــرکت شــهرك هاى 

صنعتى هستند. 

44 پروژه عمرانى در شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان افتتاح مى شود

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 409  مورخ 1401/07/21  شوراى اسالمى شهر، پالك زمین شماره 707 و 
726 و 727  از مجموعه تفکیکى محله خاراب طالخونچه را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(Setadiran.ir) و 

با شماره مزایده 2001093627000005 به صورت الکترونیکى به فروش رساند .

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید زمانی  - شهردارطالخونچه
 م.الف :۱۴۳۲۹۵۵

نوبت دوم

مبلغ ٪5 سپرده مزایده(ریال)مبلغ پالك زمین(ریال)قیمت کارشناسى پایه هر متر مربع (ریال)متراژشماره پالكردیف
1707200 10/000/000 2/000/000/000100/000/000
2726222/510/000/0002/225/000/000111/250/000
3727222/510/000/0002/225/000/000111/250/000

1- تاریخ انتشار : 1401/10/07
2- مهلت دریافت اسناد مزایده :  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ  14 / 10 /1401

3- تاریخ بازدید : از تاریخ 1401/10/07 تا  تاریخ 1401/10/24
4- مهلت ارسال پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/10/24

5- تاریخ بازگشایى : 1401/10/25
6- تاریخ اعالم برنده : 10/26/ 1401

7- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده : بصورت نقد واریز به جارى ملى  سیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 
ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى .

8- نشانى محل دریافت اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد )
9- هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

10 - هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 1/090/000   ریال  به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009  بنام شهردارى 
طالخونچه

بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

- 3 پالك مسکونى واقع در گرگاب  شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت اول)
- 3 پالك تجارى فاز2 واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت دوم)
- 3 واحد تجارى واقع در روستاى جهاد آباد  شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت دوم)

-2 پالك کارگاهى واقع در روستاى مولنجان شهر اصفهان (نوبت دوم)
-یک پالك تجارى در روستاى اسالم آباد شهرستان اردستان (نوبت دوم)

- 3 پالك تجارى در روستاى موغار شهرستان اردستان (نوبت دوم)
- 1 پالك تجارى در روستاى سن سن کاشان (نوبت دوم)

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ چهار شنبه 1401/10/14  به آدرس 
اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول

  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و 
باستـناد قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزارى مناقصه عمومى یک 

مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره سامانهمناقصه 

دفترچه
مهلت دریافت 

اسناد
آخرین مهلت 

تحویل 
پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

401141152001093954000014

اصالح ساختار شبکه 
فشارضعیف(تبدیل 

شبکه سیمى به کابل 
خودنگهدار)محدوده 
اموربرق  منطقه یک 

(بسته شماره 2)

1401/10/141401/10/201401/11/011401/11/0209:00630,000,000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/11/01 به نشانى: اصفهان-خیابان طالقانى ، امور برق منطقه یک 
اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن34122350-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور و 
جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 

تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

*ارایه تاییدیه برون ســپارى شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهــان و ثبت نام در ســایت
  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکتها براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت 
شــرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات 
آزاد مى باشد.

* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.


