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۳

پناهی که
سایبان ها ندارد

در بازار خودرو
مقصر کیست؟
۳

آشفته بازار 
میوه فروشان اصفهان

۳

       

خواص درمانی و 
فواید شگفت انگیز 
اسپند که نمی دانید

وجود 380 ساختمان خطرناك در اصفهان 
۳

نجات اصفهان 
در گرو توجه به 
دانش بنیان ها 

سهم اقتصاد دانش بنیان در اســتان اصفهان حدود 
2/5 درصد است در حالى که این سهم در سطح کشور 
کمتر از یک درصد برآورد مى شود؛ این سهم، اصفهان 
را حاال در کشور ســرآمد کرده است و مى توان گفت 
پتانسیل خوبى اســت که در بهبود شرایط این استان 
نقش مؤثرى خواهد داشــت.  به نظر مى رسد در این 
شرایط مسئوالن اســتان نیز به این عددها به عنوان 
یک فرصت نگاه مى کنند و در مجال به دســت آمده 
با افزایش و رشد چهار برابرى ارائه تسهیالت به این 
شرکت ها از طریق تبصره 16 و تبصره 18 مى خواهند 

اقتصاد اصفهان را متحول کنند...

چرا کلیساى وانک ثبت جهانى نشده است
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان توضیح می دهد؛

۳

از بیمارستان تا سالن ورزشى

چراغ سبز سرمربی بشیکتاش 
به جذب جهانبخشبه جذب جهانبخش

ســرمربى تیم بشــیکتاش به جذب هافبک تیم ملى 
کشورمان چراغ ســبز نشان داد. ســایت «فوتوماچ» 
ترکیه گزارش داد سیهون کازانچى مدیر ورزشى باشگاه 

بشیکتاش، ظرف روزهاى گذشته...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

خرید ارزان قیمت؛ 
نسخه ناکارآمد 

ذوب آهن

۵

مدافع تیم ذوب آهن:مدافع تیم ذوب آهن:

تا تا VARVAR نیاید چیزی  نیاید چیزی 
تغییر نمی کند

اسپند گیاهى اســت داراى ارتفاعى به طول 
حدوداً 30 تا 50 ســانتیمتر .

ظاهر آن بوتــه مانند 
ارتفاع آن کم و ظاهراً 

شبیه...

«کانال» زدن به سئواالت کنکور!
در آستانه برگزاری مرحله اول آزمون سراسری، دوباره بحث تقلب مطرح شده استدر آستانه برگزاری مرحله اول آزمون سراسری، دوباره بحث تقلب مطرح شده است

۲

۷

رد پای آلودگی هوارد پای آلودگی هوا
در افزایش آماردر افزایش آمار

سرطان اصفهانی هاسرطان اصفهانی ها
۳

بازار آب به زودی راه اندازی می شود اصفهان پایلوت پرواز هواپیمای پهن پیکر به خارج شودجهان نما با جدیدترین لپ تاپ گالکسى بوك آشنا شویداستان تقویت حافظه با رزمارىتکنولوژی سالمت

الف: مزایده گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب: موضوع مزایده: فروش اقالم ذیل مطابق با جزئیات و مشخصات مندرج 

در اسناد مزایده: 
1ـ آهن آالت ضایعاتى اسقاطى (مزایده  شماره 1401/1) 

2ـ باطرى هاى فرسوده ups (مزایده شماره 1401/2) 
ج: سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 100,000,000 ریال جهت هر یک از مزایده ها 
به صورت ضمانت نامه بانکى (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى تضمین شده 
در وجه مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 
2024013595 با شناسه واریز مندرج در اسناد مزایده، قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت 
د: مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده: ارائه معرفى نامه و فیش 
بانکى به مبلغ 200,000 ریال واریز به حساب شماره 2024010265 با شناسه 
واریز 14013300010101272 (آهن آالت) و 14013300010102220 (باطرى هاى 

فرسوده) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت 
هـ : محل دریافت اسناد مزایده و بازدید: اصفهان، خیابان امیرکبیر، انتهاى 
خیابان قائم مقام فراهانى جنوبى، روبروى خیابان زرین، درب کرمى رنگ، 

انبار بانک ملت 

آگهی مزایده عمومی ۱۴۰۱/۱ و ۱۴۰۱/۲
بانک ملت استان اصفهان

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

مدت انجام کار:مدت اعتبار بیمه نامه مى بایست تا تاریخ 1403/2/31  
و از آن تاریخ بمدت یکسال دیگر بعنوان دوره نگهدارى اعتبار داشته 
باشد و پس از آن بمدت یکسال دیگر بنا به درخواست کارفرما تمدید 

گردد.

آگهی مناقصه عمومی
اصالحیه اسناد مناقصه پوشش بیمه تمام 

خطر مهندسی پروژه ۵۸۶ واحدی نهضت ملی 
شهرستان نجف آباد

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت جهاد خانه سازى استان اصفهان درنظر دارد خاکبردارى و اجراى سازه 
حدود 15200  متر مربع اسکلت بتنى  پروژه واقع در اصفهان، بهارستان ، خیابان 
الفت  را به صورت دستمزدى و با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى واگذار 

نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: سپاهان شهر ، 
بلوار شاهد ، روبروى پارك مرکزى و یا با شماره تلفن 5-36500001-031 تماس 

حاصل نمایند .
مهلت دریافت و ارائه اسناد مناقصه حداکثر 7 روز پس از تاریخ چاپ آگهى است .

شرایط پرداخت به صورت تهاتر با ملک و بخشى نقدى است. 
متقاضیان مى توانند در زمان انجام مناقصه جهت بازدید از ملک در ساعات ادارى 

به واحد امالك شرکت مراجعه نمایند.

« آگهی مناقصه عمومی »

شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان

جدول زمانى انجام مزایده

از 1401/10/17 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/10/20مهلت دریافت اسناد مزایده
ساعت 12 مورخ 1401/10/22مهلت ارائه پیشنهادات (تحیول پاکت ها)

رأس ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 1401/10/25تاریخ بازگشایى پاکت ها
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان، طبقه اول، محل تحویل پاکت ها

دبیرخانه

بانک در قبول و یا رد هر یک از پیشــنهادها و یا ابطال مزایده بدون ذکر 
هیچ گونه دلیلى مختار است

عضو شورای اسالمی شهر مطرح کرد؛عضو شورای اسالمی شهر مطرح کرد؛

ســت داراى ارتفاعى به طول 
5 ســانتیمتر .
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بزرگ ترین پیش فروش 
تاریخ ایران خودرو 

بازار آب 
به زودى راه اندازى مى شود

خبرخوان
تکذیب قطع اینترنت 

وزیر علوم، تحقیقــات و فناورى    ایرنا |
قطع اینترنت سراســرى در زمــان برگزارى 
کنکور را تکذیب کرد و گفت: در حوزه هایى 
که کنکور برگزار مى شود، اینترنت فقط براى 
محل هاى برگزارى آزمون سراســرى قطع 
خواهد شــد تا فرزندانمان با خیال راحت به 
رقابت بپردازند که البته نیاز به مصوبه شوراى 

امنیت کشور دارد.

گاز براى همسایه
 آلودگى براى مردم!

  روزنامه اعتماد |گمرك ایران اعالم 
کرده کــه در 10 روز ابتــداى دى ماه، 17/5 
میلیون تن گاز طبیعى تبدیــل به گاز مایع و 
از ایران به چند کشور همسایه «صادر» شده 
است.  به عبارت دیگر، از اول تا دهم دى ماه، 
یعنى زمانى که مدارس و دانشگاه ها به دلیل 
آلودگى هوا ناشــى از مصرف مازوت تعطیل 
بوده و بسیارى از شهرها در وضعیت «ناسالم» 
و قرمز و بنفش قرار گرفته انــد؛ 6/7 میلیارد 
دالر گاز طبیعى ایران تبدیل به گاز مایع شده 
و به کشورهاى پاکســتان، ارمنستان، ترکیه، 

افغانستان، عراق رفته است.

قانون جدید حجاب
در روزهاى گذشته    روزنامه شرق |
پیش نویس الیحه تعزیرات براى طى مراحل 
تقنینى تقدیم دولت شد... شایان ذکر است در 
این قانون صحبتى از گشت هاى خاص تحت 
عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج 
از دستورات قانونى مقامات قضایى همچون 
ارشاد و برگزارى جلسه توجیهى و... پیش بینى 

نشده است.

آمار خودکشى کارگرى 
بررســى ها از اخبار    روزنامه اعتماد |
منتشرشده درباره خودکشى کارگران در سال 
1401 نشان مى دهد از ابتداى امسال تا 8 دى 
و طى 283 روز، 23 کارگر ساکن یا شاغل در 
استان هاى خوزستان، کرمان، فارس، سمنان، 
خراســان رضوى، ایالم، گیالن، کرمانشاه، 
قزوین، کهگیلویه  و بویراحمــد، آذربایجان 
غربى و گلســتان، به دلیل فقــر، معوقات و 
طلب هاى مزدى یا تعدیــل و اخراج از محل 

کار، خودکشى کرده اند.

کالهبردارى بزرگ 
برنجى

  تابناك|  در پى مراجعه ســه شهروند به 
پلیس فتاى الیگــودرز مبنى بر اینکه یک نفر 
در ســایت دیوار با تبلیغات فروش برنج ارزان 
قیمت مبالغى را از آنان کالهبردارى و متوارى 
شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران پلیس قرار گرفت. مأموران فرد 
کالهبردار را طى عملیاتــى در مخفیگاهش 
دســتگیر کردند. متهم در تحقیقات صورت 
گرفته به 9 فقره کالهبردارى به ارزش یکصد 

میلیارد ریال اعتراف کرد.

صادرات مرکبات به چین
  تسنیم |  وزیر جهاد کشاورزى براى 
حل مشکل باغدار هاى شــمال براى فروش 
پرتقال به بازاریابى جدید اشــاره کرد و گفت: 
با چین که بــازارى باالى یــک میلیارد نفر 
است توافق هایى شــده تا مازاد محصوالت 
کشاورزى به این کشور صادر شود. سیدجواد 
ساداتى نژادگفت: امسال تولید پرتقال کشور 
نسبت به ســال گذشــته 20  درصد افزایش 
داشت از این رو با مازاد تولید رو به رو بودیم. 
وى گفت: میزان مصرف مرکبات در کشــور 

کاهش یافته است. 

مدیرعامل گروه صنعتى ایران خودرو گفت: در صورت 
دریافت مجوز از وزارت صمت بــه زودى بزرگ ترین 

پیش فروش تاریخ ایران خودرو انجام خواهد شد.
مهدى خطیبى در خصــوص گالیه هاى مردم در مورد 
تأخیر در تحویل خودروها با اشــاره به اینکه تعهدات 
معوقه این شرکت ناچیز است، گفت: فقط براى تحویل 
خودرو تارا که ســه ماه قبل در بخــش تأمین فرمان 
برقى با مشــکل مواجه بودیم، مقدارى تعهدات معوقه 

وجود دارد.
مدیرعامل گروه صنعتى ایران خودرو تأکید کرد: تعداد 
خودروهاى معوق تــارا دســتى و اتوماتیک به 2700 

دستگاه مى رسد. از این رو به مشتریان اطمینان مى دهیم 
که خودروها به موقع به آنها تحویل داده مى شوند. البته 
امکان تغییر موعد تحویل از یک هفته تا 15 روز وجود 

دارد، اما محصول به موقع تحویل داده خواهد شد.
خطیبى در ادامه بیان کرد: اگــر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مجوز بدهد، طى روزهاى آینده بزرگ ترین 
پیش فروش تاریخ محصوالت ایران خودرو را به اجرا 
درخواهیم آورد. وى افزود:  این طرح کامًال جدید بوده و 
در آن مشترى بخشى از قیمت خودرو را به شکل پیش 
فروش پرداخت خواهد کرد، اما در زمان تحویل، پرداخت 

مبلغ باقى مانده به شکل لیزینگ خواهد بود. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور درباره وضعیت 
اجراى بازار آب در کشور گفت: چارچوب هاى بازار آب 
در مدیریت منابــع آب در حال برنامه ریزى و شــامل 
بخش هاى مختلف از جمله کشاورزى و صنعت مى شود، 
اکنون در حال طراحى سامانه و بخش نامه هاست، فکر 
مى کنم به زودى ابالغ و سامانه در دسترس قرار خواهد 
گرفت. اتابک جعفرى افزود: بخشى از بازار آب  نیز که 
مربوط به صنعت و در قالب پساب بود اکنون در دسترس 
اســت و متقاضیان مى توانند در قالب آب غیرمتعارف 

مراجعه کنند و در این بازار مشارکت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور درباره امکان 

وقفه در برنامه کاهش شــهرهاى داراى تنش به دلیل 
تداوم خشکســالى و کاهش بارندگى ها بیان کرد : اگر 
منابع تولید آب کمتر از منابع مصرف باشد شهر در تنش 
آبى قرار مى گیرد، اکنون 270 شهر کشور داراى تنش 

هستند که ما کاهش این تعداد را در دستور کار داریم. 
جعفرى خاطرنشــان کرد: هرچه سهم منابع آب کمتر 
و منابع آب شرب خشــک و ناپایدار مى شود کار ما در 
راســتاى برنامه هاى کاهش شــهرهاى داراى تنش 
سخت تر مى شــود، چون باید جایگزین کنیم اما در هر 
صورت با برنامه ریزى که انجام داده ایم سعى مى کنیم 

امسال رقم کمترى از شهرها تنش آبى داشته باشند.

خورشید کیایى
درست دو هفته مانده به کنکورى تازه، حاال همه نگران 
تکرار اتفاق بى سابقه سال پیش هستند، نگرانى هایى 
که چندان هم بى دلیل نیســت؛ به این خاطر که هنوز 
کنکور برگزار نشده اما در سایت ها و کانال ها سئواالت 

امتحانات نهایى لو رفته است. 
داســتان تقلب ها و لو رفتن ســئواالت از آنجا شروع 
مى شود که شوراى عالى انقالب فرهنگى در مرداد ماه 
1400 با یک مصوبه کنکورى اعالم کرد که سهم نمره 
کل سابقه تحصیلى داوطلبان کنکور براى پذیرش در 
دانشگاه ها از سال تحصیلى 1402و بعد از آن، با توجه 
به سابقه تحصیلى موجود و مرتبط در نمره کل نهایى، 
60درصد با تأثیر قطعى و مابقى 40 درصد سهم آزمون 

اختصاصى خواهد بود.
این مصوبه که در جلســه 843 شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى به تصویب رسید به این معنا بود که پس از چند 
ســال تأثیر مثبت نمرات نهایى در کنکور، حاال وقتش 
رسیده است که از سال 1402 نمرات امتحانات نهایى 
60 درصد در نتیجه قبولى در دانشــگاه ها تأثیر قطعى 

داشته باشند.
با این مصوبه اهمیت نمرات امتحانات نهایى چند برابر 
شــد؛ تا آنجا که وزارت آموزش و پرورش ناچار شد تا 
دانش آموزانى که ســال هاى قبل در امتحانات نهایى 
شــرکت کرده بودند بتوانند مجدداً در امتحاناتى تحت 
عنوان آزمون هاى ترمیم معدل شــرکت کنند. از آنجا 
که امتحانات نهایى و نمره حاصل از این امتحانات در 
سرنوشــت داوطلبان کنکور اثرگذار شده است؛ وزارت 
آموزش و پرورش از ابتدا قول داد این آزمون ها به خوبى 

برگزار شود.
اما این اتفاق نیفتاد و در اولین روز برگزارى آزمون هاى 
ترمیم نمــرات نهایى براى داوطلبــان کنکور و دانش 
آموزان پایه دوازدهم که قصد داشــتند بــا برگزارى 
یک آزمون دیگر نمرات دروس نهایــى خود را بهبود 
بخشند، در آزمون درس ریاضى رشته تجربى در حالى 
که هنوز دقایقى از شروع آزمون نگذشته بود سئواالت 
در فضاى مجازى منتشر شــد و چند دقیقه بعد پاسخ و 

کلید این آزمون در کانال هاى تلگرامى در دسترس قرار 
گرفت، این در حالى بود که هنوز داوطلبان ســر جلسه 

آزمون بودند.
حاال با لو رفتن سئوالت امتحانات نهایى این شائبه براى 
داوطلبان کنکور ایجاد شده که کنکور سال 1402 نیز 
باز دوباره مانند سال قبل دچار ناعدالتى آموزشى شود و 
با ورود سوداگران و مافیا به این عرصه، آنها داوطلبان 

واقعى را به دام بیاندازد و رقابتى ناسالم برگزار شود.
با توجه بــه اهمیت این موضــوع و جلوگیرى از تکرار 
دوباره تلخى هایى که در کنکور سال هاى گذشته شاهد 
بودیم، قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور چندى 
پیش در نشســت شــوراى حفاظت آزمون سراسرى 
با یادآورى مفاد قانون رســیدگى به تخلفات و جرایم 
آزمون هاى سراسرى بیان کرد: قانون در تشدید مجازات 
افراد متخلف در شــبکه ها و گروه هــا صراحت دارد و 
ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیــز مرتبط با آزمون 
سراســرى در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه به 
تناســب نوع جرم مى تواند به حبس از یک تا پنج سال 

نیز منجر شود.
در همین رابطه رئیس سازمان ســنجش کشور نیز با 
اعتماد به نفس زیاد اعالم کرد که قسم مى خورم کسى 
قبل از کنکور سئوال ها را ندیده و در این رابطه 480 نفر 

هم بازداشت شدند. 
عبدالرســول پورعباس این موضوع را در یک برنامه 
تلویزیونى خطاب به میلیون ها شرکت کننده در کنکور 
اعالم کرد و در رابطه با فرایند کنکور سال 1402 گفت: 
داوطلبان فقط یک روز کنکــور را مى بینند، اما کنکور 
فرایند یکساله است و تقلب به معناى افشاى سئواالت 
یعنى اینکــه داوطلبان قبــل از آزمون به ســئواالت 
دسترسى داشته باشند، امکان ندارد و تا اینجا مى توان 
قســم خورد که تا حاال اتفاق نیفتاده اســت و تا جلسه 

آزمون هیچکس سئواالت را ندیده است.
طبق گفته هاى رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، 
در کنکور ســه مرحله قبل، روز برگزارى و بعد از پایان 
آزمون را داریم که مرحله اول مرحله تولید سئوال است 
که از بانک سئوال اســتخراج مى شود و دفترچه هاى 

متعدد را تشکیل مى دهد.
وى همچنین به فرایند طراحى سئواالت کنکور اشاره 
کرده و با تأکید بر اینکه این مرحله یک فرایند سنگینى 
اســت به طورى که افــراد در قرنطینه هاى طوالنى و 
سخت هستند و ســئواالت باید از دقت الزم برخوردار 
باشند، گفت: افراد حاضر در قرنطینه سئواالت را تهیه 
مى کنند و ســپس این ســئواالت ممیزى مى شوند و 
افرادى که از بانک سئوال بر مى دارند در قرنطینه قرار 
گرفته و متخصصان آزمونى هستند. همچنین ما یک 
دوره چاپ داریم که در آن افرادى به مدت شش ماه در 
قرنطینه هستند، هم طراحى یعنى دفترچه سازى را بر 
عهده دارند و هم سئواالت را اســتخراج و بسته بندى 

مى کنند.
به گفته پورعباس، امســال سه پاســخنامه و دفترچه 
داشــتیم و 5/4 میلیــون دفترچه تولیــد کردیم و این 
دفترچه ها با استفاده از نظام هوشمند باید به 2900 مرکز 

برسد که مجموعًا 124هزار نفر در روند برگزارى آزمون 
حضور دارند.

به گفته رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور، بسته 
بندى اولیه سئواالت براى شــهر ها ارسال مى شود و 
بســته بندى ثانویه تحت نظــارت نیرو هاى حفاظتى 
صبح آزمون باز مى شود، بسته بندى سوم نیز در حوزه ها 
باز مى شــود که محتواى آن مشــخص نیست و الیه 
نهایى بسته پیش روى داوطلب باز مى شود؛ بنابراین، 
تا لحظه اى که داوطلب بســته را باز مى کند هیچکس 

نمى تواند دفترچه را ببیند.
آنطور که از سخنان این مقام مســئول برمى آید قرار 
است کنکور امسال با امنیت کامل برگزار شود اما او  این 
جمله را هم چاشنى سخنانش کرده که به هر حال تقلب 
در هر آزمونى ممکن است رخ دهد، اما تقلب به معناى 
افشاى سئواالت یعنى اینکه داوطلبان قبل از آزمون به 
سئو االت دسترسى داشته باشند، در کشور امکان ندارد.

در آستانه برگزارى مرحله اول آزمون سراسرى، دوباره بحث تقلب مطرح شده است 

«کانال» زدن به سئواالت کنکور! تذکر حاج قاسم به روحانى
سردار امیرعلى حاجى زاده، فرمانده    فارس |
نیروى هوافضاى ســپاه با بیان اینکه حاج قاسم بر 
روى اصول محکم بود و انقالبــى بود و مى گفت 
مردم حق دارند و سالیقشان با هم فرق دارد، اظهار 
کرد: اگر کســى جورى حرکت مى کرد که اصول 
خدشه دار مى شد، حاج قاسم ورود مى کرد. در دور 
دوم ریاســت جمهورى آقاى روحانى، جلســه اى 
گرفتیم و خود حاج قاسم آمد تذکر داد، تذکر برادرانه. 
من خودم در آن جلســه بودم، ایشــان گفت آقاى 
روحانى شــما رئیس جمهورى و ما هــم آمده ایم 
برادرانه کمک کنیم؛ ما در کنار شما هستیم اما این 
حرف هایى که شما مى زنید درست نیست و ایشان 

هم رعایت کردند. 

آغاز دوباره مذاکره؟ 
  ایسنا| معاون پارلمانى رئیس جمهور گفت: 
ایران و عربســتان آمادگى ادامه مذاکرات را دارند. 
تأکید ما استمرار گفتگوهاى بغداد است. سیدمحمد 
حسینى اظهار کرد: طرف عربستانى تأکید دارند که 
باید گفتگوها ادامه یابد و مــوارد نگرانى دو طرف 
مطرح و حل و فصل شود تا روابط دو کشور مجدد 
برقرار شــود. وى ادامه داد: االن روابط سیاسى دو 
کشور قطع اســت، در حالى که دو کشور مى توانند 
در برخى زمینه ها اختالف داشته باشند ولى روابط 

سیاسى آنها برقرار باشد.

پایان مذاکره؟
ســخنگوى وزارت خارجه آمریکا با    فارس |
بیان اینکه برجام ماه هاســت از دستورکار کاخ سفید 
خارج شده، گفت: دولت اکنون روى مقابله با همکارى 
روزافزون امنیتى بین ایران و روسیه تمرکز کرده است. 
«ند پرایس» توضیح داد: برجام براى ماه هاست که از 
دستور کار خارج شده است. اولویت دستورکار ما، انجام 
هر کارى اســت که مى توانیم تا حقوق مردم ایران را 
حفظ کرده و با همکارى روزافزون امنیتى بین ایران و 

روسیه مقابله کنیم.

واکنش رسایى به آزادى 
علیدوستى

حجت االسالم حمید رسایى، فعال     رویداد24 |
سیاسى عضو «جبهه پایدارى» نوشت: مهمترین پیام 
حضور بدون حجاب ترانه علیدوستى در مقابل زندان 
اوین پس از آزادى، این بود که دلیل بازداشــت من 

بى حجابى ام نبوده بلکه ارتباط با منافقین بوده است!

آزادى قدیمى ترین
اسیر فلسطینى

  مهر |رژیم صهیونیستى «کریم یونس» قدیمى 
ترین اسیر فلسطینى را 40 سال پس از اسارت از زندان 
آزاد کرد. بر اســاس این گزارش، کریــم یونس که 
قدیمى ترین اسیر فلسطینى است، در نخستین ساعات 
صبح روز پنج شنبه پس از 40سال اسارت و به صورت 
ناگهانى و از پیش اعالم نشده از بند رژیم صهیونیستى 
آزاد شد. وزارت امور اســرا و زندانیان فلسطین اعالم 
کرد که اشغالگران قصد داشتند با آزادى کریم یونس 
در نخستین ساعات صبح و به دور از منزل خانوادگى 
در شــهرك «عاره»، با هر گونه استقبال از این اسیر 

فلسطینى و راه افتادن مجالس شادى جلوگیرى کند.

ارزش سهام عدالت
امروز چند؟

  تجارت نیوز| شــاخص کل بورس در آخرین 
روز کارى هفته گذشته روند نزولى به خود گرفت. روز 
چهارشنبه 14 دى سهام عدالت در جهت شاخص کل 
حرکت کرد و روند منفى به خود گرفت. ارزش سهام 
عدالت 532 هزار تومانى بــا کاهش نیم درصدى به 
14 میلیون  و 546 هزار تومان رسید. ارزش روز سهام 
عدالت یک میلیون تومانى هم بــا کاهش 26 هزار 

تومانى به 27 میلیون و 384 تومان رسید.

الدن ایرانمنش
در حالى که بانک ها بودجه الزم بــراى پرداخت وام 
ازدواج را ندارند وزیر ورزش و جوانان از پیگیرى افزایش 

وام ازدواج سخن گفته است. 
سید حمید سجادى، ابراز امیدوارى کرده که این طرح 
پیشنهادى در هیئت دولت مورد موافقت قرار گیرد به 
این علت که مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایط کنونى 
پاسخگو نیســت. اما باید توجه داشت که این پیشنهاد 
زمانى جامه عمل مى پوشــد که بانک ها هم اوضاع 
درست و درمانى داشته باشــند. هم اکنون بانک ها به 
عنوان شــاهرگ هاى حیاتى اقتصاد بــا کمبود منابع 
مالى مواجه هستند و قابلیت پرداخت همان اندك مبلغ 
وام ازدواج را هم ندارند چه برســد به اینکه وام ازدواج 
افزایش یابد و قدرت بانک ها در حدى نباشد که بتوانند 

از عهده این مبلغ جدید برآیند.
در این میــان آنچه عاید زوج هاى جوان خواهد شــد 
چیزى جز سردرگمى و تن دادن به انواع وثیقه و سلیقه 
نیست. به این خاطر که از یک طرف بانک ها با حجم 
عظیمى از مخاطبان دریافت وام روبه رو مى شوند و از 
سویى دیگر به دلیل کارمزد پایین این وام ها از پرداخت 
وام پرهیز مى کنند. به زبان ساده آنها زوج ها را نام نویسى 
مى کنند ولى به آنها وام نمى دهند و یا اینقدر ســنگ 
اندازى کرده و ضوابط سختگیرانه اى براى زوج هاى 

جوان اعمال مى کنند که آنها نتوانند وام بگیرند. این در 
حالى است که بانک ها موظف به پرداخت وام ازدواج 
هستند اما در عمل این اتفاق نمى افتد و اگر هم بیافتد با 
گالیه هاى زیادى از طرف وام گیرندگان روبه رو است.
در همین رابطــه محمدرضا جمشــیدى، دبیر کانون 
بانک هاى خصوصى در اظهــار نظرى درباره پرداخت 
وام ازدواج از طریق منابع بانکى گفته: درســت است 
که مجلس مقدار پرداخت وام تکلیفى را تعیین کرده، 
اما باید بانک ها منابع براى پرداخت داشته باشند. قطعًا 
زمانى که بانک ها بودجه داشــته باشند وام را پرداخت 
مى کنند. اما برخى از کارشناسان نظرى مشابه نظر دبیر 
کانون بانک هاى خصوصى ندارند. به طور مثال مهدى 
میرزائى، کارشــناس اقتصادى عمده ترین دلیل عدم 
پرداخت وام ازدواج به زوج هاى جوان را کارمزد پایین 

این نوع وام ها مى داند.
به اعتقاد این کارشــناس، نتیجه نهایى این اقدامات 
این شده اســت که بانک ها از رهاشدگى زیادى براى 
گسیل منابع به فعالیت هاى مختلف برخوردار باشند، به 
طورى که سود هاى قابل توجهى را کسب کنند. براى 
موارد گریز از مقررات هم در عمل مجازات هاى خاص 
و بازدارنده اى در انتظارشان نیست، لذا رفتار هاى آنها 
تداوم پیدا مى کند. در چنین بستر و شرایطى که فراهم 
شــده اســت، بانک ها به هنگام تخصیص منابع، بین 

فرصت هایى با ســود هاى باال و بعضًا ســوداگرانه، با 
فرصت هایى با سود هاى کمتر، مقایسه مى کنند و منابع 
را به سمت سود هاى باال و بنگاه دارى هدایت مى کنند.

این در حالى اســت که افرادى که منابع خودشان را به 
صورت قرض الحسنه نزد بانک ها مى گذارند، آن را با 
نیت خیر به بانک ها امانت مى دهند که تخصیص آن 
مى بایست به سمت همین فعالیت هاى با سود پایین، 
مثل تســهیالت ازدواج، کســب و کار هاى خرد و... 
باشد. اما بانک ها همین منابع را هم براى فعالیت هایى 
با سود هاى باال و تســهیالت به کارکنان و... در نظر 
مى گیرند. البته بخشــى از آن را هم ممکن است براى 

فعالیت هاى ازدواج و امثالهم تخصیص دهند.
نکته مهمى که در مــورد بهانه بانک هــا براى عدم 
پرداخت وام ازدواج وجود دارد، این اســت که به طور 
مکرر مى گویند منابع براى پرداخت وام نیست، درحالى 
که آمار ها نشان مى دهد که منابع جدید قرض الحسنه 

رشد قابل توجهى داشته است. 
تا جایى که رشد منابع قرض الحسنه در 5 ماه نخست 
ســال 1400، در حدود 4 درصد بود، امــا در پنج ماه 
نخســت 1401 به بیش از 12درصد رسیده است؛ لذا 
منابع به میزان چشمگیرى رشد کرده اند و بحث فقدان 
منابع، چندان قابل پذیرش نیســت. بــه عالوه اینکه 
منابع پیشین نیز بازپرداخت مى شوند و در عمل، منابع 

وجود دارد.
میرزائى ضمن بیان اینکه نظارت جدى در مورد شیوه 
تخصیص منابع بانــک ها وجود نــدارد، عمده دلیل 
این رفتار ها و عــدم پرداخــت وام ازدواج و بهانه ها را 
نشــأت گرفته از این واقعیت مى دانــد که به بانک ها 
به طور رسمى یا غیررســمى، اجازه حضور گسترده در 
فعالیت هاى بنگاه دارى و امالك دارى و... داده شــده 
است؛ همچنین نظارت جدى و برخورد بازدارنده در مورد 
شیوه تخصیص منابع توسط آنها وجود ندارد و در عمل 
منجر به عدم تمکین آنها از ابالغیات شــده است. این 
کارشناس اقتصادى بر این نکته هم تأکید مى کند که 
وقتى چنین امکانات و قدرتى به این نهاد ها داده و براى 
آنها حد و مرز تعیین نمى شود، روشن است که آنها سعى 
مى کنند منابع را به سمت فعالیت هایى سوق دهند که 

صرفًا منافع شخصى را در بانک ها دنبال کنند.
گرچه برخى از کرسى نشــینان مجلس با این سخنان 
موافــق نبــوده و علت عــدم پرداخــت وام از طرف 
بانک ها را بخاطر محدودیت هــاى منابع بانکى مى 
دانند که این بنگاه هاى اقتصادى با آن روبه رو هستند؛ 
علیرضا شهبازى، عضو کمیســیون برنامه و بودجه  از 
جمله کسانى اســت که با تأکید بر این موضوع اظهار 
امیدوارى کرده کــه دولت و مجلس کمــک کنند تا 

مشکالت حل شود.

محققــان مى گویند که امســال احتمــاًال 3 معماى 
باستان شناســى از جمله معماى ملکه گمشــده مصر 

حل خواهد شد.
بر اســاس تحقیقات پیش بینى مى شود که سال 2023 
سال حل معماهاى هزاران ساله اى مثل معماى مومیایى 
نفرتیتى، شهر بزرگ مدفون در ترکیه و روستایى متعلق 
به عصر آهن در بریتانیا حل شود. مومیایى گمشده ملکه 
نفرتیتى، ملکه مصرى، احتمــاًال در یکى از مقبره هاى 
کشف شده اخیر پیدا شــده است و امسال آزمایش هاى 

DNA روشــن مى کند که آیا مومیایى واقعًا متعلق به 

نفرتیتى است یا خیر. 
در ترکیه هم سال گذشته تیمى از باستان شناسان واقع 
در میدیات ترکیــه، یک کالنشــهر زیرزمینى متعلق 
به حدود 2000 ســال پیش پیدا کردند. تصور مى شود 
جمعیت این شهر مرموز حدود 70 هزار نفر بوده است. 
مردم این شهر احتماًال از دست رومیان پنهان شده بودند، 
چرا که در آن دوره در آن منطقه حضور داشتند و یهودیان 
و مســیحیان را مجازات مى کردند.  در حال حاضر تنها 

5 درصد از شهر با حفارى فعلى کشف شده است و باید 
ببینیم که در 2023 چه چیزهاى جدیدى از آن براى ما 

فاش مى شود. 
در بریتانیا طى چندین سال گذشــته براى ساخت راه 
آهن قطار پرسرعت، اکتشــافات متعددى اتفاق افتاده 
است. در ســال 2022 درســت زیر نورث همپتون شر 
انگلســتان، روســتایى متعلق به عصر آهن کشف شد 
که در طول عمرش، یک شــهر رومى هــم در دل آن 
زندگى کرده بــود. همچنین یک قبرســتان متعلق به 

آنگلوساکســون هاى ثروتمند در طــول اجراى پروژه 
خط آهن کشــف شــد.  عالوه بر این، مجسمه اى که 
بنا بر گزارش ها «بســیار کمیاب» است و قدمت آن به 
بریتانیاى رومى برمى گردد، کشــف دیگرى بود که در 

طول پروژه راه آهن انجام شد.
قطار پرســرعت بریتانیا زودتر از ســال 2029 افتتاح 
نمى شــود؛ بنابراین،  مى توان گفت اکتشافات در حین 
حفارى اولیه حقیقتًا در ابتداى راه است و امسال شاهد 

کشف هاى بیشترى در این منطقه خواهیم بود.

منابع بانکى نیست، محدودیت هست

احتمال حل 3 معماى باستان شناسى در سال 2023
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بارش ها 
آلودگى هوا را کم نکرد

هواى کالن شــهر اصفهان با وجود بــارش باران در 
صبح پنجشــنبه 15 دى، همچنان در وضعیت ناسالم 
قرار داشــت. اصفهان در یک هفته اخیــر، آلوده ترین 
روزهاى امسال را پشت سر گذاشت بطوریکه از نهم دى، 
شاخص کیفى هواى این شهر بطور متوالى در وضعیت 
قرمز و ناسالم براى عموم قرار داشت. آلوده بودن هواى 
کالن شهر اصفهان با وجود بارش باران ، واکنش هاى 
بسیارى در شبکه هاى اجتماعى به همراه داشته است و 
عده اى، حضور همزمان باران و آلودگى شدید را شگفت 
آور و مضر براى ســالمتى انسان دانســته اند و تاکید 
کرده اند که این وضعیت به درختان، گیاهان و حتى آثار 

باستانى آسیب مى زند.

توقیف بنز 25 میلیاردى 
قاچاق 

رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
گفت: ماموران پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان حین کنترل یک دســتگاه خودروى سوارى 
بنز که به منظور دریافت پالك به مرکز تعویض پالك 
مراجعه کرده بود متوجه شدند این خودرو فاقد اصالت 
بوده و به صورت قاچاق تهیه شــده اســت. سرهنگ 
کامران ریاحى با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش 
این خودروى قاچاق را 25 میلیارد ریال برآورد کرده اند 
گفت: در این زمینه خودرو توقیف و مالک آن نیز دستگیر 
و براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع قضائى شد. 
وى افزود: مالک این خودرو با ترفند هاى خاص، خودرو 
را به صورت قاچاق تهیه و براى دریافت پالك به مرکز 
تعویض پالك شهر اصفهان انتقال داده بود که از شماره 

گذارى آن جلوگیرى شد.

طرح 12 ساعته علیه 
فروشندگان مواد مخدر

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: به منظور 
ارتقاء ســطح امنیت عمومى در نقاط جرم خیز و آلوده 
و پیشــگیرى از گســترش کانون هاى جــرم، طرح 
دستگیرى خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر 
با هماهنگى مرجع قضائــى در نقاط آلوده و جرم خیز 
شهرستان اصفهان اجرا شد. سرهنگ حسین بساطى با 
بیان اینکه در این طرح 12 ساعته 38 معتاد و 16 خرده 
فروش مواد مخدر شناسایى و دستگیر شدند گفت: با 
اجراى این طرح 5 کیلــو و 838 گرم انواع مواد مخدر 
که به صورت بســته بندى و آماده توزیع بود، کشف 
شــد. وى با بیان اینکه جمع آورى معتادان متجاهر و 
دستگیرى خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر 
به صورت مستمر و مداوم در دستور کار این فرماندهى 
است افزود: معتادان دستگیر شده به مراکز ترك اعتیاد 
منتقل و خرده فروشان مواد مخدر نیز تحویل مرجع 

قضائى شدند.

درختان شهر
هرس پالرد مى شوند

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشــاره به لزوم هرس پــالرد درختان در 
فصل خزان گفت: ایمن سازى و رفع خطر درختان و 
پیشگیرى از ســقوط آن ها و دستک ها در دستور کار 
سازمان پارك ها و فضاى سبز قرار گرفته است. مجید 
عرفان منش اظهار کرد: رفع خطر درختان به خصوص 
درختان میانسال با تاج سنگین و پیشگیرى از سقوط 
آن ها و دستک ها در دســتور کار این سازمان است، 
زیرا در نظر داریم با حذف دستک هاى سنگین و خم 
شده به سمت خیابان ها و یا پیاده روها و هرس شدید 
(هرس پالرد) درختان توت در بعضى محورها از بروز 
حوادث ناگوار در فصل رشد پیشگیرى کنیم. وى با 
بیان اینکه یکــى از متداول ترین کارها براى حفظ و 
نگهدارى فضاى سبز هرس پالرد درختان است، که 
فصل پالرد درختان به اواخــر پاییز و پس از ریختن 
برگ هاى درخت موکول مى شود، افزود: در این راستا 
اکنون هرس پالرد درختــان براى حفظ و نگهدارى 
و درختچه هاى زینتى در مناطق پانزده گانه شهرى 
اصفهان در حال انجام اســت و تا پایــان بهمن ماه 

ادامه دارد.

خبر

عضو شــوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: صنایعى که 
آالیندگى زیاد دارند و دیوار به دیوار طرح تفصیلى شهر قرار 

گرفته اند، با استفاده از تسهیالت دولتى باید جابه جا شوند.
عباس حاج رســولى ها اظهار کرد: صنایــع آالینده اطراف 
اصفهان را احاطه کرده است، در حالى که طبق قانون این 

صنایع باید 50 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر آمار سرطان در این شهر زیاد 
شده است که احتمال مى رود ریشــه در آلودگى هوا داشته 
باشد، افزود: قرار است دانشگاه علوم پزشکى ریشه سرطان ها 
را بررســى کند و به موازات آن ســازمان محیط زیست و 

مجموعه مدیریت استان براى جابه جایى صنایع اقدام کند.

وى با بیان اینکه از 15 ســال پیش قرار بود صنایع آالینده 
جابه جا شــوند، ادامه داد: چنانچه نتایج تحقیقات در ارتباط 
با عوامل افزایش آمار سرطان استخراج شود، باید به استناد 
آمار تمهیدات الزم نیز بــراى جابه جایى این صنایع در نظر 

گرفته شود.
حاج رسولى ها خاطرنشــان کرد: صاحبان صنایع مى توانند 
با تغییر کاربرى اراضى به مســکونى در مکان دیگرى این 

صنایع را بازسازى یا صنایع جدید راه اندازى کنند.
وى گفت: هرچند مازوت سوزى نیروگاه با مصوباتى همراه 
بوده است، اما براى اصفهان باید تمهیدات ویژه اى در نظر 

گرفته شود تا این کار انجام نشود.

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان گفت: با توجه به سهمیه و موضوعاتى که 
یونسکو مشخص مى کند، ثبت جهانى آثار اولویت بندى 
مى شــود، اما ثبت جهانى کلیساى وانک زمانبر است و 

امیدواریم بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم.
علیرضا ایزدى افزود: با توجه بــه محدودیت ایران در 
سهمیه یونسکو و از طرفى پرونده هاى ثبت آثارى که 
جلوتر از پرونده کلیساى وانک هســتند و البته کش و 
قوس هایى که کارهاى کارشناســى دارد، ثبت جهانى 
کلیساى وانک از سوى وزارتخانه رد نشده اما در نوبت 

ثبت است.

وى اظهار داشــت: فهرســتى از آثارى که براى ایران 
اولویت ثبت جهانى دارد آمده شــده اســت و کلیساى 
وانک هم در این فهرست قرار دارد اما مثل سایر پرونده 
هاى ثبت جهانى ، در بازدید هاى کارشناســى عیب و 

ایرادهایى هست که باید مرتفع شود.
ایزدى یادآور شد: همان طور که پیگیر ثبت جهانى محور 
تاریخى فرهنگى اصفهان هستیم، ثبت کلیساى وانک 
هم از اولویت ما در فهرست میراث جهانى یونسکو است؛ 
اما این نهاد جهانى در ســنوات اخیر بــه گفته خودش 
-به دالیل کارشناسى - ســهمیه کم براى ایران قائل 

شده است.

چرا کلیساى وانک 
ثبت جهانى نشده است

رد پاى آلودگى هوا در افزایش 
آمار سرطان اصفهانى ها

سهم اقتصاد دانش بنیان در استان اصفهان حدود 2/5 
درصد است در حالى که این سهم در سطح کشور کمتر 
از یک درصد برآورد مى شود؛ این سهم، اصفهان را حاال 
در کشور سرآمد کرده اســت و مى توان گفت پتانسیل 
خوبى است که در بهبود شرایط این استان نقش مؤثرى 

خواهد داشت. 
به نظر مى رسد در این شرایط مسئوالن استان نیز به این 
عددها به عنوان یک فرصت نگاه مى کنند و در مجال به 
دست آمده با افزایش و رشد چهار برابرى ارائه تسهیالت 
به این شــرکت ها از طریــق تبصــره 16 و تبصره 18 

مى خواهند اقتصاد اصفهان را متحول کنند.
البته حمایت از دانش بنیان ها در اصفهان مســبوق به 
سابقه است و همواره کرسى نشینان بلند پایه استان بر 
این بوده اند که با شــعار تولید دانش بنیان در اصفهان 
این ســهم را باالتر هم ببرند و در این راستا طبق برنامه 
ریزى هاى انجام شده قرار است دو سال آتى سهم دانش 

بنیان ها در اصفهان به پنج برابر وضعیت فعلى برسد. 
اما براى اینکه این سیاســتگذارى تا دو ســال آینده به 
مرحله عمل برسد، مقدمات و زیرساخت هاى الزم باید 
فراهم شود و تمامى حلقه هایى که در زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان دخیل هستند باید سهم خودشان را به درستى 
انجام دهند؛ بنابراین نمى توان از ضعف هاى عملکردى 
در حلقه هاى درگیر در زمینه دانش بنیان ها چشم پوشید. 
گرچه در این رابطه این مســئله را هم نمى توان کتمان 
کرد که ابزارهاى تأمین مالى در حوزه توســعه فناورى، 

ابزارهاى ضعیفى است که تأمین مالى دانش بنیان ها را 
دشوار کرده است.

بنابراین، نمى توان تنها با تکیه بر بانک ها که خودشان 
هم نیازمند کمک هســتند به فراهم کردن تسهیالت 
براى این شــرکت هاى اقتصادى چشم دوخت و باید از
 فرصت هاى دیگر و پتانسیل هایى که در اصفهان هست 
هم استفاده کرد. اصفهان، استانى صنعتى است و صنایعى 
که با فناورى هاى قدیمى کار مى کنند تعدادشــان زیاد 
است. صنایعى همچون فوالد و صنایع فلزى، ریخته گرى، 
آجرپزى، مصالح ساختمانى، سرامیک و بخش هایى مانند 
دامدارى، دام پرورى و کشاورزى ظرفیت هاى اصفهان 
هســتند و این حوزه ها مى توانند با اســتفاده از ظرفیت 
دانش بنیان ها خود را به روز کنند وبه نوعى این معامله اى 

دو سر سود خواهد بود.
از سویى دیگر با برنامه هاى زیست محیطى و رفتن به 
سمت فناورى هاى جدید است که مى توان اصفهان را 
از مصرف سوخت هاى فســیلى نجات داد و در مصرف 
بهینه آب به روز کرده و خطوط تولید اصفهان را به سمت

 انرژى هاى پاك و سازگار با محیط زیست برد و در عین 
رونق دادن به بازار دانش بنیان ها مشــاغل جدید را نیز 

خلق کرده و آفرید.
همین چنــد وقت پیــش بود کــه مهــدى طغیانى، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
اظهارنظرهایش گفت که از هر ســه نفر داراى مدرك 
لیسانس به باال یک نفر بیکار است که عدد قابل توجهى 
است. این عددها در رابطه با آدم هاى بیکار در اصفهان در 

حالى در حال افزایش است که از هفت هزار شرکت فناور 
و دانش بنیان در کشور، 700 شرکت معادل 10 درصد از 
آنها در استان اصفهان فعال هستند؛ بنابراین، فعالیت 700 
شرکت فناور در استان مى تواند بسترى براى جذب نیروى 

تحصیلکرده از دانشگاه ها باشد. 
در این راســتا تقویــت همــکارى دانش بنیان ها براى 
بهره گیرى از نیروى متخصص ضرورى به نظر مى رسد 
و این موضوع با وجود افزایش تســهیالت براى دانش 
بنیان ها مسئله اى دور از ذهن نیست؛ چرا که اگر مدیران 
شرکت هاى دانش بنیان از نیروهاى متخصص استفاده 
کنند نه تنها در تحقق چشم اندازهاى روشن اقتصادى 
براى اصفهان مى توانند تصمیمات بهترى بگیرند بلکه 
در این راستا عملکرد این شرکت ها افزایش خواهد یافت 

و موفقیتشان صد در صد خواهد شد.
در ایــن بیــن از آنجایى کــه بازاریابــى و تجارت هم 
اصلى ترین نیاز شرکت هاى فناور است، استفاده از نیروى 
انسانى متخصص در این حوزه مى تواند به رونق فروش 

این شرکت هاى نوظهور کمک کند.
حاال اگر مدیران، نیروهــاى متخصصى جذب کنند که 
توان اجرایى خوبى داشته باشند، در پى آن مى توانند به 
بازار هدف خود نیز نزدیک تر شــده و با تجزیه و تحلیل 
درســت به آنچه مى خواهند برسند. از ســویى دیگر با 
افزایش تسهیالت و حمایت هایى که از طرف استاندارى 
و دولت مى شوند مى توانند در جهت سرعت بخشیدن 
به اقتصاد دانش بنیان در اصفهان اقدام کرده و به عنوان 

بخشى از زیست بوم اصفهان نقش مؤثرى ایفا کنند.

نجات اصفهان در گرو 
توجه به دانش بنیان ها 

در بازار خودرو مقصر کیست؟
نصف جهــان   روزنامه «رویداد امروز» در شــماره 
15 دى ماه خود در گزارشى با عنوان «ضرر مردم 
و خودروسازان از قیمت هاى دستورى» به جهش 
شــدید قیمت خودرو پرداخته و نوشته: «بسیارى 
از کارشناســان نظام قیمت گذارى دستورى را نه 
تنها باعث رشد صنعت خودرو نمى دانند بلکه این 
سیاست را سبب افزایش قیمت خودرو در بازار مى 
دانند که این روزها با جهش شــدید قیمت مواجه 
است تا جایى که پرایدى که دیگر تولید نمى شود از 

مرز 250 میلیون تومان عبور کرده است.» 
در بخــش دیگرى از ایــن گزارش آمده اســت: 

«متأسفانه ما درگیر اقتصاد بیمار در کشور هستیم 
در هر جــاى دنیا هــر محصولى که دیگــر تولید

 نمى شــود بــا افت قیمــت مواجه مى شــود اما 
متأســفانه این رویه در کشــور ما برعکس است. 
اگر زمانى خودروسازان تولید را کم مى کردند شما 
مى توانستید انگشت اتهام را به سمت خودروسازان 
ببرید اما بر اســاس آمارهاى وزارت صمت تولید 
خودرو نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهى 
داشته اســت یعنى عرضه را کم نکردیم بنابراین 
خودروســازان در گرانــى خودرو در بــازار مقصر 

نیستند.»

مریم محسنى
در ســال هاى گذشــته ایســتگاه هاى اتوبوس ختم

 مى شــدند به یک تابلو اما کم کم پیشرفت کردند و به 
صندلى هایى هم مجهز شــدند اما همچنان ســایبان 
نداشتند. بعدها ســایبان هاى برزنتى به این ایستگاه ها 
اضافه شد و رفته رفته این ســایبان ها پیشرفت کردند 
تا جایى که اکنون ســایبان هاى این ایســتگاه ها به 

پوشش هاى فلزى مجهز شده اند.
تا اینجا همه چیز روشن است اما مشــکل از آنجا آغاز 
مى شــود که این ســایبان ها به شــکل نامناسبى از 
خدمت رسانى به شهروندان محرومند به این شکل که 
بعضًا جوش هایى که براى متصل کردن دو ورقه به آنها 
داده شده به شکل بدسلیقه اى پر شده از سوراخ و فاصله 

که باعث مى شود این سایبان ها نه تنها نتوانند جلوى 
آب ناشى از باران و برف را بگیرند بلکه در روزهاى بارانى 

خود بارى بر دوش منتظران در این ایستگاه ها شوند. 
جنبــه ناراحت کننده قضیه این اســت که مســافران 
به امید آنکه مــى توانند در روزهــاى بارانى که گاهى

 بارش ها تند هم هســت زیر این سایبان ها پناه بگیرند 
با شــره هایى بیش از باران مواجه مى شــوند و ترجیح

 مى دهند به جاى ماندن زیر این ســایبان ها زیر باران 
بمانند! قطعًا در اصفهان به میــزان مازندران باران نمى 
بارد اما همــان بارندگى کم در زمســتان و گرمى هوا و 
میزان تابش آفتاب در تابســتان هم باید در نظر گرفته 
شود و این ســایبان ها پناه مردم باشد نه باعث زحمت

 مردم.

پناهى که سایبان ها ندارد

آشفته بازار میوه فروشان اصفهان
نصف جهان    بازار نابسامان است و میوه فروشان از 
این بازار آشفته استفاده مى کنند. شاهد این مدعا هم 
نرخ هایى است که از مغازه اى به مغازه دیگر متفاوت 
است و توجیه میوه فروشــان براى این گرانى هاى 
متفاوت به هزار و یک دلیل مى رســد. جالب اینکه 
این تفاوت ها گاهى در یک منطقه در اصفهان نسبت 
به چند متر آنطرف تر فــرق دارد و گاهى تا دو برابر 

قیمت هم مى رسد.
به گفته شــهروندان اصفهانى وقتى قیمت مصوب 
اعالم مى شــود دلیل ندارد که هر کسى هر نرخى 
را بر اساس سلیقه یا به بهانه گران شدن دالر و طال 
باال ببرد اما سودجویان از این بازار آشفته سود برده 
و هر قیمتى که دلشــان بخواهد را روى اجناسشان 

مى گذارند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

الیروبى جوى هاى خیابان هاى دولت آباد
نصف جهان   شــهردار دولت آباد از الیروبى جوى 
هاى خیابان هاى دولت آباد خبر داد. محمد حسن 
یارى افزود: الیروبى جوى هاى خیابان هاى میثم، 
شهید داورى، اباذر و سلمان توسط واحد فضاى سبز 

شهردارى دولت آباد در حال انجام است.
وى ادامه داد: علفزنى و الیروبى جوى هاى خیابان 

قپانچى(منطقه صنعتى)، نیز انجام شده است.
وى با اشاره به هرس زمســتانه درختان بلوار امام 
خمینى(ره) بیــان کرد: هرس کاج هــاى خیابان 
مطهرى  انجام شده است و علفزنى و وجین کردن 
گلدان هاى گلخانه شهردارى نیز توسط واحد فضاى 
سبز شهردارى دولت آباد در حال انجام و اتمام است.

الیروبى 5000 مترمربع از
 کانال هاى انتقال آب تیران

نصف جهان    شهردار تیران از الیروبى کانال انتقال آب 
در حریم این شهر خبر داد. 

حســن حجتى افزود: این اقدام به زیبایى شهر، انتقال 
سریع تر و جلوگیرى از گرفتگى آب در فصل زمستان 
کمک مى کند. وى با بیان اینکه این کانال هاى انتقال 
آب توسط شــرکت آب منطقه اى مدیریت مى شود، 
اظهارکرد: گذر این کانال ها در مناطق شهرى نیازمند 
رعایت حریم است و اصالح اطراف آن توسط مدیریت 

شهرى به منظور زیباســازى محله هاى شهر انجام 
مى شود. حجتى ادامه داد: طول کانال هاى انتقال آب 
کشاورزى در حریم شهر تیران به پنج هزار متر مى رسد 

و همه مسیر در حریم شهر الیروبى مى شود.
شهردار تیران تأکید کرد: بازگشایى و اصالح مسیرهاى 
انتقال و کانال دفع آب سطحى در سطح شهر در آستانه 
فصل زمستان انجام شد تا شاهد گرفتگى آب و یخ زدگى 

در معابر اصلى شهر نباشیم.

تأثیر زراعت چوب بر حفاظت از آب هاى زیرزمینى
سرپرســت اداره جنــگل کارى منابــع طبیعــى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: براى حفظ منابع 
آب زیرزمینى اجراى طرح زراعت چوب با پساب حائز 

اهمیت است.
رضا شفیعى درباره اجراى طرح «زراعت چوب» در 
استان اصفهان، گفت: وقتى ســازمان منابع طبیعى 
بهره بردارى از جنگل هاى شــمال کشور را ممنوع 
اعالم کرد، به دلیل نیاز صنایع چوب و کاغذ کشــور 
به مواد اولیه، این ســازمان طرح زراعت چوب را در 
دســتور کار خود قرار داد تا به منظور حفظ منابع آب 

زیرزمینى و نیز امکان اســتفاده از آب هاى نامتعارف 
براى کشــت هاى غیرمثمر، طــرح زراعت چوب با 

پساب اجرایى شود.
سرپرســت اداره جنــگل کارى منابــع طبیعــى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفــت: عملیات طرح 
زراعت چوب در شهر هاى غربى اصفهان با بارندگى 
بیشــتر و برف گیر از نــوع درختان صنوبــر و زبان 
گنجشــک اجرایى مى شــود که اگر افرادى زمین 
زراعى داشــته و متقاضى زراعت چوب باشــند نیز 

مى توانند تغییر کشت دهند.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان خواستار 
افزایش پروازهاى مســتقیم خارجى و قرارگیرى اصفهان 
بعنوان پایلوت پرواز مستقیم هواپیماى پهن پیکر به خارج 

از کشور شد.
امیر رضا نقش در نشست با معاون وزیر و رئیس هواپیمایى 
کشور با اشــاره به ظرفیت هاى استان اصفهان و مطالبات 
استانى اظهار داشت: یکى از مطالبات قدیمى استان اصفهان 
با توجه به ضرورت و ظرفیت هاى ممتاز اســتان در حوزه 
گردشگرى، اقتصادى، بازرگانى و تولیدى و مرکز شاهراه 
ارتباطى کشور، داشتن شرکت هواپیمایى مستقر همانند 
بسیارى از اســتان ها بوده که خوشــبختانه مورد موافقت 

قرارگرفته و تا چند ماه آینده یکى از نیازهاى اساسى استان 
اصفهان راه اندازى مى شود.

وى با تاکید به اینکه ما خواستار بازگشت مسیرهاى هوایى 
داخلى حذف شــده در این چند ســال اخیر هستیم گفت: 
پروازهاى به شمال کشور از جمله شهرهاى رامسر، رشت، 
ســارى و گرگان در گذشته حذف شــده بود که مقرر شد 
مساعدت الزم با توجه به مطالبات مردم و فعاالن اقتصادى 

انجام شود.
نقش با اشــاره به لزوم افزایش تعداد پروازهاى اصفهان- 
تهران با توجه به محدودیت جدى که در این زمینه وجود 
دارد، یکى دیگر از مطالبات اســتان را توســعه پروازهاى 

خارجى و پیگیرى هاى الزم براى ترغیب شــرکت هاى 
هواپیمایى برشمرد و از رئیس سازمان هواپیماى کشورى 
خواســت تا پروازهاى خارجى باتوجه به زیرساخت خوبى 
که با افتتاح فرودگاه خارجى در اصفهان ایجاد شده برقرار و 
اصفهان پایلوت راه اندازى هواپیماى پهن پیکر هواپیمایى 

جمهورى اسالمى براى پروازهاى خارجى و بار شود.
وى در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 15 تا 20 
پرواز خارجى در هفته برقرار است، از افزایش تعداد پروازها 
به ویژه قطر، ترکیه، کویت و دبى و نیز راه اندازى یک مسیر 
جدید تا یک ماه آینده در مسیر اصفهان- دمشق جهت جابه 

جایى زائران و بار بین المللى خبر داد.

اصفهان پایلوت پرواز هواپیماى پهن پیکر به خارج شود

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت : در سه 
سال گذشته 430 ساختمان نا ایمن در اصفهان شناسایى 

شده است.
منصور شیشه فروش افزود: این ساختمان ها شامل برخى 
بیمارســتانها، مراکز تجارى، ســالن هاى ورزشى، اماکن 

عمومى و فرهنگى و برخى ساختمان ها و ابنیه تاریخى و 
مسکونى قدیمى هســت ،که اصول ایمنى رعایت نشده 

است.
شیشــه فروش افزود: در این مدت تنها 50 ساختمان رفع 
خطر شده و همچنان 380 ساختمان هنوز رفع خطر نشده 

است. وى از شناسایى 100 ساختمان و مدرسه دولتى نیز در 
اصفهان خبر داد و گفت: براى ساختمان هاى نا ایمن دولتى 
نیز کارگروهى در ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
تشکیل شده و اطالعات این ســاختمان ها براى دریافت 

بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

وجود 380 ساختمان خطرناك در اصفهان 
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فناورى به کمک بى خواب ها مى آید! وان پالس 11 رسماً به صحنه آمد

تغییرات مورد انتظار دستگاه هاى آیفون و اندروید

 OnePlus گوشى وان پالس 11، پرچمدار جدید کمپانى
با چیپست توانمند اسنپدراگون 8 نســل 2 و باالرده ترین 

مشخصات فنى و فناورى هاى روز موبایل معرفى شد.
کمپانى وان پالس امروز تصمیم گرفت از گوشى پرچمدار 
جدید خودش، OnePlus11 در چین رونمایى کند. علیرغم 
اینکه پسوندى مثل «پرو» در نام این گوشى نیست، اما یک 
پرچمدار تمام عیار با جدیدترین و بهترین چیپست موبایل، 

حافظه و دوربین است.
در قلب تپنده این گوشى چیپست اســنپدراگون 8 نسل 
2 کوالکام حضور دارد که به گفته سخنگوى وان پالس، 

این گوشى از کل ظرفیت عملیاتى 
پردازنــده کوالکام بهــره مى برد. 
معموالً چنین مسئله اى مهم نیست، 
امــا از آنجا که وان پالس پیشــتر 
عملکرد تراشه را فداى عمر باترى 
بیشتر و کنترل حرارت بهتر مى کرد، 
چنین موضوعى اهمیت پیدا مى کند. 
در هر صوردر ت این گوشــى با 12 
 LPDDR۵X یا 16 گیگابایــت رم
(آخرین فناورى رم موبایل) و حافظه 
 UFS داخلى 256 یا 512 گیگابایتى

4,0 (فناورى جدید حافظه) عرضه خواهد شد.
وقتى از جلو به گوشــى وان پالس 11 نــگاه کنید، یک 
نمایشــگر 6.7 اینچى AMOLED ۳٫۰ LTPO مدرن با 
رزولوشــن ۱۴۴۰p را خواهید دید که نرخ رفرش متغیر 1 
تا 120 هرتزى دارد. گوشــى را هم که برگردانید، سیستم 
 Hasselblad دوربینى را خواهید دید که نــام برند معتبر
روى ماژول آن دیده مى شود. این سیستم دوربین از سنسور 
اصلى 50 مگاپیکسلى Sony IMX۸۹۰ با فوکوس خودکار 
تشخیص فاز (چند جهتى) و لرزشگیر تصویر اپتیکال بهره 

مى برد.
یک دوربیــن اولتــرا وایــد 48 
مگاپیکســلى با فوکوس خودکار 
هم در کنار آن قرار گرفته که نقش 
دوربین ماکرو را هــم ایفا مى کند. 
ضمن اینکه یک دوربین تله فوتو 32 
مگاپیکسلى با زوم 2 برابرى اپتیکال 
را هم در اینجا داریم. در گوشه سمت 
چپ نمایشــگر هم حفره اى تعبیه 
شــده که از یک دوربین سلفى 16 

مگاپیکسلى میزبانى مى کند.
این سیستم دوربین مشابه آنچیزى 

است که روى گوشى اوپو فایند N۲ نیز دیده مى شود، با این 
تفاوت که وان پالس با همکارى برند پرآوازه هاسلبالد آن را 

طراحى و تولید کرده است.
ظرفیت باتر در این گوشى نسبت به وان پالس 10 تغییرى 
نداشــته و همچنان 5،000 میلى آمپر ساعتى است. با این 
آن توان شارژ آن به 100 وات ارتقا پیدا کرده است. اگرچه 
نقطه ضعف بزرگ این باترى را باید فقدان پشتیبانى از شارژ 

بى سیم دانست.
یک موتور ویبره محور X در زیر پوست این گوشى تعبیه شده 
که با ابعاد 602 میلى متر مکعبى، بزرگ ترین موتور ویبره در 
یک گوشى موبایل محسوب مى شود. این خبر بسیار خوبى 
براى گیمرها خواهــد بود؛  چرا که بازخوردهاى لرزشــى 
بازى ها شدیدتر و البته طبیعى تر خواهد شد. در بخش نرم 
افزارى این گوشى هم اندروید 13 گوگل با پوسته سفارشى 

ColorOS قرار دارد.

پرچمدار جدید وان پالس در دو رنگ سبز و مشکى عرضه 
مى شود که این دو از نظر متریال با یکدیگر متفاوت هستند. 
در واقع مدل سبز رنگ شیشه اى است، در حالى که نسخه 
مشکى جنسى شبیه به ماسه ســنگ دارد. قیمت پایه این 
گوشى هم 580 دالر اســت که با افزایش حافظه تا 710 

دالر باال مى رود.

در چند سال گذشته، گوشى هاى هوشــمند به یکى از محبوب ترین 
گجت ها تبدیل شده اند و یکى از دالیل محبوبیتشان پیشرفت مداومى 

است که داشته اند.
مجموعه اى از تغییرات در ســال 2023 در گوشى هاى هوشمند رخ 

خواهند داد که در این گزارش به این تغییرات مى پردازیم.

فناورى ۵G با هزینه اى مقرون به صرفه
تلفن هاى ۵G براى همه مقرون به صرفه خواهند شد. در حال حاضر، 

برند هندى الوا ارزان ترین گوشى ۵G را ارائه مى کند.
 سامســونگ، شــیائومى، ریلمــى و ســایر شــرکت ها احتماال 
امســال گوشــى هاى ۵G مقرون به صرفــه را عرضــه خواهند

 کرد.

دوربین 200 مگاپیکسلى
گوشى هاى با دوربین 200 مگاپیکسلى در سال 2022 معرفى شدند. 
قرار است در سال 2023 گواهینامه دریافت کنند. ردمى نوت 12 اولین 
تلفنى بود که با سنسور 200 مگاپیکسلى در سال 2023 عرضه شد و به 
طور گسترده اعتقاد بر این است که گوشى هاى سرى گلکسى اس 23 
داراى سنسور دوربین با رزولوشن 200 مگاپیکسل خواهند بود. انتظار 

مى رود امسال شاهد دستگاه هاى بیشترى با این دوربین ها باشیم.

سنسور دوربین 48 مگاپیکسلى ممکن است در همه 
آیفون ها عرضه شود

اپل در سال 2022 با افزایش سنســور خود به 48 مگاپیکسل، تغییر 
بزرگى در دوربین ایجاد کرد. با این حال، این جهش محدود به سرى 

آیفون 14 پرو است. هر چهار آیفون براى سال 2023 احتماال حداقل 
یک سنسور 48 مگاپیکسلى خواهند داشت.

گوشى هاى تاشو
تلفن هاى تاشو نه تنها شکل منحصر به فردى را ارائه مى دهند؛ بلکه 
به عنوان تلفن هاى قدرتمندى نیز دیده مى شوند که به لطف همکارى 

مایکروسافت، قدرت بهره ورى را نشان مى دهند. 
سال 2023 ممکن است شاهد گوشــى هاى تاشوى پیشرفته ترى 
باشــیم و انتظار مى رود که گوگل گوشى تاشــوى پیکسل را عرضه

 کند.
 شرکت هایى مانند Oppo و Vivo نیز ممکن است دستگاه هاى تاشو 

تولید کنند.

دوربین جمع شونده
دوربین هاى جمع شــونده قطعا اتفاق جدیدى نیستند. دوربین جمع 
شونده در سرى تکنو فانتوم داراى لنزى است که در واقع از بدنه گوشى 
بیرون زده اســت. اگر فانتوم با این نوع دوربین موفق شود؛ احتماًال 
امسال شاهد گوشى هاى بیشــترى با دوربین هاى پاپ آپ یا جمع 

شونده خواهیم بود.

16 گیگابایت رم
حافظه تصادفى گوشى ها از ســال 2020 تاکنون 12 گیگابایت بوده 
است و احتماًال گوشى هاى اندرویدى پیشرفته 2023 با 16 گیگابایت 
 Bevo سرى ،IQO11 رم عرضه خواهند شد. وان پالس 11، سرى
X۹۰ و سرى Galaxy S۲۳ ممکن است داراى 16 گیگابایت رم باشند.

شارژ سریع 200 وات
شارژ سریع 200 واتى در سال گذشته به گوشى هاى اندرویدى وارد شد و 
این ویژگى ممکن است امسال در گوشى هاى اندرویدى مقرون به صرفه 
در دسترس باشد. انتظار مى رود این ویژگى در 10 دقیقه گوشى هاى 

هوشمند را تا 60 درصد شارژ کند.

Qualcomm Snapdragon۸Gen2 تراشه
تمامى گوشــى هاى پرچمدار که در نیمه اول ســال 2023 عرضه 
خواهند شد، از چیپست نســل 2 اســنپدراگون 8 که قدرتمندترین 
پردازنده اندرویدى موجود در حال حاضر است، استفاده خواهند کرد. 
گوشى هایى که در سه ماه اول با این پردازنده روانه بازار مى شوند شامل 

سرى OnePlus11، سرى IQO11 و سرى Galaxy S۲۳ هستند.

اگر مى خواهید بــه صورت بهینــه از هندزفرى 
AirPods اســتفاده کنید باید نکاتــى را مد نظر 

داشته باشد.
براى اطمینان از اســتفاده خوب از AirPods، وب 

سایت McRumors نکاتى را توصیه کرده است.

1- از Find My استفاده کنید
آخرین AirPods از برنامــه Find My برخوردار 
اشــت، به گونه اى که اگر به ســرقت رفت یا گم 
شد، به لطف این برنامه مى توان آن  را ردیابى کرد. 
این برنامه در این حالت، یک هشدار فورى ارسال 

مى کند.
براى روشــن کردن این ویژگى، Find My را باز 

کنید، روى AirPods در لیست ضربه بزنید و گزینه 
"Notify when Left Behind" را تغییر دهید.

2- دستگاه اتوماتیک
AirPods به طور خودکار به هر دستگاهى که در 

حال استفاده است متصل مى شود، بنابراین هنگامى 
که از iPhone به Mac ســوئیچ مى کنید، به طور 

خودکار وضعیت آن تغییر مى کنند.
هنگامى که سوئیچ خودکار رد مى شود، مراحل زیر 

را مى توان دنبال کرد:
سوئیچ اتوماتیک.اتصال AirPods به آیفون.برنامه 

تنظیمات را باز کنید.
AirPods را در زیر Apple ID فشار دهید.

روى "اتصال به این دستگاه" کلیک کنید.
براى خاموش کردن سوئیچ خودکار، «وقتى آخرین 
بار به این دستگاه وصل شــده اید» و براى روشن 

کردن آن «به طور خودکار» را انتخاب کنید.

3- اعالم اطالعیه ها
AirPods مى تواند اعالن هــاى دریافتى از جمله 

پیام ها را اعالم کند.
برنامه تنظیمات را باز کنید.
"اعالن ها" را فشار دهید.

"Ad Notifications" را فشار دهید.

Push Notifications را روشن کنید.

به «هدفون» بروید.

AirPods 4- باترى
براى دنبال کردن عمر باترى ایرپادها، مى توان به 
خود آنها اتکا داشت؛ به گونه اى که این دستگاه پس 
از اتصال به دســتگاه دیگر، میزان باترى خود را به 

خود مى گوید.

5- از سنسور نیرو براى کنترل پخش 
استفاده کنید

اگر از AirPods3 یا AirPods Pro2 استفاده مى 
کنید، یا اگــر کامًال در اســتفاده از AirPods تازه 
کار هستید، ممکن اســت با کنترل هاى فیزیکى 

آشنا نباشید.
AirPods3 و AirPods Pro داراى یک حســگر 
نیرو در انتهاى خود هستند. سنسور نیرو را مى توان 
براى کنترل پخش رسانه با ضربات مختلف استفاده 

کرد:
براى روشن یا خاموش کردن صدا یک ضربه بزنید

سه ضربه بزنید تا به عقب برگردید
گزینه "تماسى وجود دارد"، را فشار دهید تا به تماس 

ورودى پاسخ دهید
براى پایان دادن به تماس، دو ضربه سریع بزنید
براى فعال کردن «Siri» فشار دهید و نگه دارید

در AirPods Pro، مى توانید کارى را که ژست حسگر 
نیروى فشار طوالنى انجام مى دهد را با تنظیم آن بر 

روى Noise Control یا Siri سفارشى کنید.

6- صداى مکان را فعال کنید
صداى مکان قابلیتى اســت که صداى سه بعدى 
ارائه مى دهد و مى تواند حرکت آیفون وان را با صدا 
و تصویر دنبال کند. مى توان مرکز کنترل را روشن 
 AirPods Pro ،AirPods3 یا خاموش کرد و براى

و AirPods Max در دسترس است.
 iPad، یا iPhone بــه AirPods پس از اتصــال
Control Center را باز کنید، ســپس نوار صدا را 

 Voice Location طوالنى فشار دهید، روى گزینه
ضربه بزنید و روشــن کنید و بیــن Off، Fixed یا 

Head Tracking را انتخاب کنید.

تست صدا مکان
روى Place Sound در برنامه Settings با اتصال 
AirPods ضربه بزنید. ایــن هندزفرى از دوربین 

TrueDepth براى اســکن گوش ها براى یافتن 

صداى یک مکان استفاده مى کند.
صداى مکان را سفارشى کنید

Place Audio با Apple TV و Apple Music کار 

مى کند، اما بســیارى از برنامه هاى شخص ثالث 
ماننــد Netflix، Disney و YouTube نیز از آن 

پشتیبانى مى کنند.

7- حذف نویز
 AirPods حذف نویز یک ویژگــى پیش فرض در
Pro و AirPods Pro2 اســت. پــس از اتصــال 

AirPods Pro به آیفون، Control Center را باز 

کنید. نماد صدا را طوالنى فشار دهید و کنترل نویز 
را فشار دهید.

8- شفافیت
AirPods Pro نسل دوم شــفافیت گسترده اى را 

براى انطبــاق با صداها، کاهــش صدا هایى مانند 
کار هاى ســاختمانى، آژیر ها و مــوارد دیگر ارائه 
مى کند. گزینه شفافیت معموًال به طور پیش فرض 

روشن است، اما مى توان آن را خاموش کرد.
پس از اتصال AirPods Pro2 به iPhone، برنامه 
Settings را باز کنید، روى AirPods Pro2 ضربه 

بزنید، به ســمت Transparency بروید تا آن را 
روشن یا خاموش کنید.

یخچال هوشمند 4 درب جدید سامسونگ با نمایشگر 32 اینچى 
فامیلى هاب پالس و امکان کنترل موجودى مواد غذایى با استفاده 

از هوش مصنوعى معرفى شد.
غول فناورى کره اى با معرفى نســل جدید لوازم خانگى هوشمند 
خود نظیــر اجاق دیوارى و ماشــین لباسشــویى، پا بــه رویداد 
CES2023 گذاشــته اســت. از جمله این محصوالت، یخچال 
هوشمند سامسونگ از ســرى 4 درب فلکس نام دارد که اکنون با 
یک نمایشگر لمسى 32 اینچى فامیلى هاب پالس به روز شده که 

50 درصد بزرگ تر از مدل هاى قبلى است.

به نقل از سامسونگ، با استفاده از این نمایشگر مى توان به راحتى 
از چندین برنامه به طور هم زمان استفاده کرد و کارهاى مختلفى را 
انجام داد. صفحه نمایش جدید این یخچال هوشــمند داراى یک 
هاب SmartThings داخلى نیز مى باشــد که براى سازگارى و 
اتصال به دیگر دستگاه هاى سازگار با آن، بدون نیاز به سخت افزار 

هاب کاربرد دارد.
همانند مدل هاى قبلى، یک دوربین مجهز به هوش مصنوعى در 
داخل یخچال هوشمند سامسونگ قرار گرفته که قادر به تجزیه و 
تحلیل برچسب ها و تصاویر مواد غذایى است تا همواره از موجودى 

اقالم ضرورى خود اطمینان حاصل کنید. ســرى جدید یخچال 
هوشمند 4 درب فلکس سامسونگ در نیمه اول سال جارى در کره 

جنوبى و آمریکاى شمالى عرضه خواهد شد.
در همین حال، دیگر یخچال جدید ســاید باى ساید سامسونگ 
از سرى Bespoke داراى حسگرهاى لمســى تعبیه شده در هر 
درب است تا در زمانى که دســتانتان پر است، به سادگى آنها را باز

 کنید. 
مانند سرى فلکس 4 درب، این یخچال نیز از قابلیت یکپارچه سازى 
SmartThings و مرکز سرو نوشیدنى اختصاصى با دو گزینه براى 

آب و یخ مجهز شده است. این مدل تا پایان ماه مارس در ایاالت 
متحده عرضه مى شود.

در نهایت، این شرکت اضافه کرد که اولین گواهینامه سیستم هاى 
مدیریت انرژى خانه هوشــمند Energy Star را براى سیســتم 

SmartThings Energy خود دریافت کرده است.

 سامسونگ هم چنین ادعا کرده که حالت انرژى هوش مصنوعى 
جدید مى تواند مصرف بــرق لوازم خانگى این شــرکت را تا 30 
درصد کاهش دهد، بــدون آنکه تاثیر قابل توجهــى برعملکرد

 داشته باشد.

شرکت ال. جى، محصولى جدید براى بهبود و مراقبت 
از خواب به نام «بریز» (Breeze) معرفى کرده است.

شــرکت ال جى به تازگى راه حلى تازه براى مشکل 
خواب ارائه کرده است.

 این محصول جدید که «Breeze» نام دارد و توسط 
شرکت اســلیپ ویو «SleepWave» توسعه یافته، 
شــامل یک هدفون بى ســیم و یک برنامه همراه

 است.
هدفون این محصول براى اســتفاده هنگام خواب 
طراحى شده و از فناورى تشــخیص و ردیابى امواج 
مغزى اســتفاده مى کند و براى هر کاربر، صداهاى 
به خصوصى را در هنگام خــواب پخش مى کند که 
به طور خاص بــراى امواج مغزى او طراحى شــده

 است. 
این وسیله به کاربر کمک مى کند که راحتتر به خواب 
برود و همین طور خواب باکیفیت ترى را تجربه کند. 
این هدفون همچنین داراى طراحــى ارگونومیک 
اســت تا راحتتر در گوش قرار بگیــرد و تکنولوژى 
نانو UV به کار رفتــه در آن، به تمیز ماندنش کمک

 مى کند.

عالوه بر طیف وســیعى از صداهاى ســاختگى این 
ابزار، از جمله صداهاى تنظیم شــده با امواج مغزى، 
الالیى ها و صداهاى طبیعت، این محصول ال جى 
همچنین مى تواند با موســیقى یا ویدیوهاى یوتوب 
(YouTube) هماهنگ شود. برنامه همراه، داده هاى 
خواب کاربر را تجزیه و تحلیل مى کند و توصیه هاى 
شخصى مراقبت از خواب، از جمله بهبود روال خواب 

و برنامه هاى خواب مناسب ارائه مى دهد.
 همچنین مى تواند گام هــاى روزانه کاربر را ردیابى 
کند و زمان هاى خــواب و بیــدارى، وضعیت هاى 
خوابیدن و از این پهلو به آن پهلو شدن در رختخواب 

را ثبت کند.
 «Breeze» ،با نظارت مداوم و بى وقفه امواج مغزى
قادر است مرحله هیپنوتیزم (وضعیت هوشیارى کمى 
قبل از به خواب رفتن) و مرحله خواب REM (حرکت 
سریع چشم) و همچنین خواب سبک و مراحل خواب 

عمیق را به دقت مشخص کند. 
این قابلیت به این ابزار کمک مى کند تا بر اســاس 
الگوهاى خواب هر شــخص و نیازهــاى خاص او، 

برنامه مناسبتر ارائه کند.

به طور کلى، هدف «Breeze» با ارزیابى و کنترل 
بى وقفه شــرایط خواب، این اســت که با استفاده از 
ترکیبى از صداهاى تنظیم شــده با امــواج مغزى و 
توصیه هــاى شخصى شــده مراقبت از خــواب، به 
کاربران کمک کند راحت تر بخوابند و ســرحال تر از 

خواب بیدار شوند.

سامسونگ به تازگى مدل جدید نوت بوك دیگرى را پس از عرضه گالکسى بوك 
2 پرو در بازار عرضه کرده است.

 جدیدترین محصول اضافه شــده این شــرکت «گالکســى بــوك 2 گو» 
(Galaxy Book۲Go) بوده که داراى پردازنده جدید لپ تاپ کوالکام است، 

بنابراین در اینجا تمام جزئیات وجود دارد.
«گالکسى بوك 2 گو» جدیدترین لپ تاپ نازك و سبک سامسونگ است که 

طراحى جمع و جور با عملکردى قابل قبول ارائه مى دهد.
در زیر پوسته این لپ تاپ داراى چیپست جدید کوالکام اسنپ دراگون 7سى نسل 
3 که در مقایسه با پردازنده اسنپ دراگون 7سى نسل 2 که مدل اصلى گالکسى 
بوك گو را تامین مى کرد، 40 درصد بهبود عملکرد CPU و 35 درصد افزایش 

قدرت GPU را ارائه مى دهد.
عالوه بر این، چیپســت جدید مجموعه اى از ویژگى هاى دیگر مانند اتصال 

بى سیم سریع تر با واى فاى  ۶E و بلوتوث 5.2 را نیز به همراه دارد.
این لپ تاپ همچنین از رم LPDDR۴X با فرکانس 3200 مگاهرتز و حافظه 

SSD NVMe پشتیبانى مى کند.

کوالکام همچنین مدعى است که تراشه جدید ارتقاهایى را در پردازش هوش 
مصنوعى آن نیز به همراه دارد.

این تراشــه توســط TSMC بر روى گره 6 نانومترى خود ساخته شده است 
 ۵G که باعث مى شــود مصرف انرژى بیشــتر شــود. در حالى که چیپست
فعال است، سامســونگ مودم را براى مدل فقط واى فاى ارائه کرده است و

 Galaxy Book۲Go۵G احتماال اواخر امسال عرضه خواهد شد.
 ،Galaxy Buds از دیگر ویژگى هاى قابل توجه مى توان به ســوئیچ خودکار
لینک به ویندوز، چند کنترل، اشتراك گذارى سریع، سامسونگ نوتس و صفحه 

دوم اشاره کرد.
 Full HD با وضوح IPS LCD گالکسى بوك 2 گو» داراى یک پنل 14 اینچى»

و لوالى 180 درجه است.
همچنین طراحى صفحه کلید بــدون کلید، همراه با پد بــزرگ و وب کم را 
ارائه مى دهد. این برند هنوز پیکربندى هاى ذخیره ســازى مانند رم و فضاى 

باترى خود را فاش نکرده است.ذخیره ســازى یا حتــى ظرفیت 
وزن دستگاه تنها 
1.44 کیلوگرم و 
ضخامت آن 15.5 

میلى متر است.

یخچال هوشمند سامسونگ با قابلیت هاى دیوانه کننده به صحنه آمد

توصیه هایى براى استفاده مناسب 
AirPods از هندزفرى

با جدیدترین لپ تاپ گالکسى بوك 
آشنا شوید

باترى خود را فاش نکرده است.یا حتــى ظرفیت
نها 
 و 
1
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بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته علیرضا پاك نژاد در نظر دارد سرقفلى دو باب مغازه الف: واقع در اصفهان، میدان نقش 
جهان، بازار مرکزى طال، طبقه دوم، روبروى راه پله، پالك 19، ب: خیابان هاتف، خیابان مشیر یخچال، کوچه هارونیه، پاساژ زیتون، طبقه همکف، پالك 16 را از طریق 

مزایده با شرایط ذیل به فروش برساند: 
شرح مورد مزایده: الف:ـ  ملک به صورت وقفى و فاقد سند رسمى مى باشد.ـ  ملک به موجب قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجارى تحت پالك ثبتى 4116 بخش 4 ثبت 

اصفهان با تولید و مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه اصفهان مى باشد. 
ـ مساحت ملک هشت مترمربع مى باشد.ـ  مغازه در طبقه اول مجتمع دو طبقه با قدمت بیست ساله مى باشد. 

ـ مغازه دارى پوشش کف سنگ، بدنه دیوارکوب چوبى، میز پیشخوان و درب و ویترین چوبى با شیشه سکوریت و سرمایش و گرمایش اسپیلیت مى باشد.ـ  مغازه 
داراى انشعاب برق مى باشد. 

قیمت پایه مزایده:ـ  ارزش پایه مزایده سرقفلى پالك مذکور 37,500,000,000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 ساعت 10

ب: یک باب مغازه تجارى با قدمت حدود 28 سال به مساحت حدود 16 مترمربع 
ـ ملک داراى امتیاز برق مى باشد. 

قیمت پایه مزایده:ـ  ارزش پایه مزایده سرقفلى پالك مذکور 12,700,000,000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 (ژاله)، اداره تصفیه امور ورشکستگى 
شرایط مزایده: 1ـ فروش نقدى و اقساطى و به مدت سه ماه مى باشــد که مبلغ نقد 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توســط اداره در روز مزایده تعیین 
مى گردد که حداکثر مهلت سه ماه مى باشد. 2ـ کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره 

IR 110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 
3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
دهد. 4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 5ـ در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خودداى نماید، مسئول کسر 
احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 

6- هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشک ستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات 

بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086

آگهی مزایده

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

 یک متخصــص بیمارى هاى عفونى 
ســوزش گلو را نشــانه بــارز ابتال به 
زیرسویه هاى جدید امیکرون عنوان کرد.
با اشاره به شناســایى زیرسویه هاى 
جدید امیکرون در کشور گفت: طبق 
تحقیقات صــورت گرفتــه این دو 
زیرســویه جدید که XBB و BQ.1 نام 
دارند، از قدرت سرایت باالیى برخوردارند.
وى افــزود: همچنین تحقیقات نشــان 
مى دهد کــه ایمنى گریــزى این دو 
زیرســویه هم باالســت و به راحتى 

مى توانند از سیستم ایمنى بدن فرار کنند.

جانبخش در تشریح عالئم ابتال به این دو زیرســویه گفت: عالئم این دو نیز 
همانند زیرسویه هاى قبلى مشــابه عالئم ســرماخوردگى و آنفلوآنزا است و 

تشخیص این بیمارى ها از یکدیگر کار دشوارى است.
وى سردرد، گلودرد، آبریزش بینى، بدن درد و درد مفاصل را از جمله عالئم ابتال 
به این دو زیرسویه عنوان کرد و افزود: یک عالمت در این دو زیرسویه از همه 
بارزتر است و آن "سوزش گلو" است که تا حدودى مى توان از این طریق این دو 

زیرسویه را از مابقى زیرسویه هاى قبلى و آنفلوآنزا و... تشخیص داد.
جانبخش گفت: خوشبختانه این دو زیرسویه عمدتا دستگاه تنفسى فوقانى را 

درگیر کرده و کمتر درگیرى ریوى ایجاد مى کنند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى تصریح کرد: البته در برخى موارد هم احتمال 
درگیرى ریوى وجود دارد و عالئم آن خود را با تنگى نفس و سرفه خشک نشان 

مى دهد که افراد باید در این موارد سریعا به پزشک مراجعه کنند.

متخصصان مى گویند: افرادى که صبح ها با زنگ ساعت از خواب بیدار مى شوند، 
نسبت به کسانى که به طور طبیعى از خواب برمى خیزند معموال خسته تر هستند.

تحقیقات نشان مى دهد که بیدار شــدن با صداى زنگ ساعت در هنگام صبح 
باعث خستگى مزمن مى شود.

این مطالعه نشان داده است که 57 درصد کارمندان ادارى و تمام وقت در آمریکا 
با زنگ ساعت از خواب بیدار مى شوند.

به گفته متخصصان دانشــگاه نوتــردام در ایاالت متحده، اســتفاده از زنگ 
ساعت در مقایســه با بیدار شــدن به طور طبیعى، باعث مى شــود فرد بیشتر 
احســاس خمودگى کند چرا کــه این کار، چرخــه طبیعى خــواب را مختل

 مى کند.
ر مقابل، افرادى که به طور طبیعى و بدون زنگ بیدار شدند، بیشتر مى خوابیدند 

و در طول روز کافئین کمترى مى نوشیدند.

ه گفته متخصصان، وقتى به طور طبیعى بیدار 
مى شــویم، بدن درســت پیش از بیدارى ما 
واکنش اســترس طبیعى نشان مى دهد تا به 
ما هوشیارى بدهد. هورمون هاى گوناگونى 

که در خواب عمیق و درســت پیش از بیدارى 
در بدن به گردش در مى آینــد، نیز بر این امر 

تاثیرگذارند.
اما استفاده از زنگ براى بیدار شدن، واکنش استرس طبیعى را که به هوشیارى 
فرد منجر مى شود تا او را از خواب بیدار کند، دور مى زند و در نتیجه چرخه خواب 

را مختل مى کند.
به گزارش ایندیپندنت، این متخصصان همچنین دریافتند که شب زنده داران از 

همه بیشتر چرت مى زنند و از همه خسته ترند.

اسپند گیاهى است داراى ارتفاعى بطول حدوداً 30 تا 
50 سانتى متر. ظاهر آن بوته مانند ارتفاع آن کم و ظاهرا 
شبیه سداب است. داراى برگ هاى سبز با تقسیمات 
باریک و دراز و نامنظم اســت. گل هاى آن درشت و 
داراى کاســبرگ نازك و گلبرگ بزرگ برنگ سفید 
مایل به سبز، میوه آن پوشینه و حاوى دانه هاى متعدد 

برنگ سیاه است.
اسپند گیاهى است علفى، پایا، سبز و فاقد کرك. گیاهى 
از تیره نیتراریاســه (Nitrariaceae) است. از خانواده 
Zygophyllaceae و در بعضى منابع آن رادر خانواده 

Rutaceae قرار مى دهند.

اسپند گیاهى است داراى ارتفاعى بطول حدوداً 30 تا 
50 سانتى متر اســت. ظاهر آن بوته مانند ارتفاع آن 
کم و ظاهرا شبیه سداب اســت. داراى برگ هاى سبز 
با تقســیمات باریک و دراز و نامنظم است. گل هاى 
آن درشت و داراى کاســبرگ نازك و گلبرگ بزرگ 
برنگ سفید مایل به ســبز، میوه آن پوشینه و حاوى 
دانه هاى متعدد برنگ ســیاه است. قسمت هاى مورد 
استفاده: دانه، برگ و ریشــه، که البته بیشتر دانه مورد 

استفاده دارد.
برگ: در پنک داراى تقســیمات چند بخشى، خطى، 

نیزه اى.
 گل: ســفید، انتهایى، متقابل با برگـ  کاسه پایا، با 5 
تقسیم، گلبرگ ها دراز و پهنـ  بیضى، کمى بلندتر از 

کاسبرگ ها. 
میوه: کپسول، کروى، در دو انتها فشرده.

اثرات دارویى و طرز استعمال
1. اثر خواب آور: از دانه هاى گیاه اسپند که به شکل 
خوراکى مصرف مى شــود مى توان به عنوان داروى 

خواب آور استفاده نمود.
2. ضد کرم: دانه هاى اســپند را براى از بین بردن 

کرم هاى انگلى روده مستقیماً مى توان خورد.
3. ضد عفونى کننده: از قدیم االیام به طور سنتى از 
دود دانه هاى اسپند براى درمان ماندن از بالیاى طبیعى 
استفاده مى شده است، ولى بعداً مشخص شد که این 

دوده از بین برنده میکروب هاى بیمارى زاست.

از دیدگاه حکماى طب سنتى ایران
ضد انــگل و خواب آور اســت،  لطیف و  

جالى سینه و شش از 

رطوبت لزج اســت، به عنوان تب بر و براى درد معده 
تجویز مى شود، انواع کرم نوارى روده را از بین مى برد،  
ترشح شیر را افزایش مى دهد، مدر است، مسهل سودا 
و بلغم غلیظ مى باشد بدن را گرم مى کند، براى استسفا 
و یرقان مفید است. آشــامیدن آن جهت درمان صرع 
و فالج و جنون و سینان و ســایر امراض بارد دماغى 

مفید است.

سایر موارد اســتفاده از اسپند در طب 
سنتى

1. اگر کسى که مبتال به ســیاتیک است پانزده شب، 
هر شــب 5 تا 7 گرم از آن را بکوبد و بخورد سیاتیک 

را شفا مى دهد.
2. اســفند را با تخم کتان مســاوى بکوبید و با عسل 
مخلوط کنید و هر بار کمى بخورید براى تنگى نفس 

بسیار مفید است.
3. هر روز بــه قدر یک قاشــق چایخــورى از آن را 
بخیســانید بعد از آب درآورده بخورید. خون را تصفیه 

مى کند، لینت مى دهد.
4. هر روز صبح ناشتا یک قاشــق چایخورى آن را با 
مقدارى خاکشیر مخلوط کرده و در دهان بریزید و بدون 
اینکه دندان روى آن گذاشته شود بخورید، سلس البون 

(بى اختیارى ادرار) را درمان مى کند.
5.گرم از آن را با 15 کیلوگرم آب انگور بجوشانید آنقدر 
که 3/4 آب تبخیر شود و 1/4 باقى بماند و تا یک ماه 
هر روز یک فنجان از آن را بخورید، براى رفع سردرد 

مزمن و صرع بسیار مفید است.
6. بخور آن براى تسکین درد دندان نافع است.

 طرز اســتفاده: هر شــب موقع خواب یک قاشــق 
چایخورى از آن را در دهان بریزید و بدون آن که دندان 
روى آن گذاشته شود با آب گرم میل کنید. بمدت یک 
هفته تذکر: براى گرم مزاجان مضر اســت و سردرد و 
حتى (اســتفراغ) و دل بهم خوردگى ایجاد مى کند و 
مصلح آن رب میوه هاى ترش – ســکنجبین – سایر 
ترشى ها مى باشندمقدار خوراك اسفند از 10 – 5 گرم 
است و جانشــین (بدل) آن از نظر خواص تخم سداب 

است.

رزمارى گیاهى با برگ هاى سوزنى و از خانواده نعناع است 
که بومى آسیا و مدیترانه است. طبق برخى نظریه هاى 
علمى افزودن گیاه رزمارى به غذا، آب و یا حتى بوییدن 

آن مى تواند باعث تقویت حافظه شود.
نظریه ها و روش هاى مختلفى بــراى تقویت حافظه یا 
قدرت شــناخت وجود دارند. یکى از این ایده ها افزودن 
رزمارى به غذا یا آب و حتى استنشاق رایحه آن است که 
مى تواند باعث تقویت مغز شود. آیا تحقیقات علمى این 

ویژگى و خاصیت رزمارى را تأیید مى کنند؟

رزمارى چیست؟
در ابتدا بهتر اســت کمى با گیاه رزمارى آشنایى شویم. 
رزمارى با نام علمى rosmarinus officinalis گیاهى 
با برگ هاى سوزنى است. یک گیاه چند ساله به این معنا 
که وقتى این گیاه را کاشتید، باید هر سال دوباره رشد 
کند. رزمارى بومى آسیا و مدیترانه است؛ اما 
در ایاالت متحده نیز رشد مى کند.

رزمارى در گروه و خانــواده گیاهان نعناع قرار مى گیرد. 
وقتى شکوفه مى زند، گل آن ســفید، بنفش، صورتى یا 

آبى تیره است. 
رزمارى بیش تر به صورت ادویه در غذاهایى مانند سوپ، 
خورش، گوشت، مرغ، ماهى و سایر غذا هاى مدیترانه اى 
استفاده مى شود و تا حدودى طعم تلخى دارد. برخى از 
افراد همچنین از نوشــیدن چاى با طعم رزمارى لذت 
مى برند. رزمارى همچنین به عنوان ماده اى عطردهنده 
استفاده مى شود و به شامپو، نرم کننده و صابون اضافه 

مى شود.

رزمارى تقویت کننده عملکرد شناختى
در این مطلب نتایج تحقیقات در مورد رزمارى و اثرات آن 

بر عملکرد شناختى ارائه شده است.

استفاده از رزمارى
یک مطالعه روى 28 بزرگ ســال مســن نشان داد که 
مصرف پودر رزمارى خشک با دوز کم و نه با دوز باال از 

نظر آمارى با افزایش سرعت حافظه همراه است.

رایحه رزمارى
برخى تحقیقــات چگونگى تأثیر بــوى رزمارى بر 
شناخت را بررسى کردند. شرکت کنندگان هنگام 
انجام کار هاى پردازش بصــرى و اعمال جمع و 
تفریق در معرض عطــر رزمارى قــرار گرفتند. با 
استنشــاق مقادیر زیادى از رایحه رزمارى سرعت 

و دقت در کار ها به میزان قابل توجهى افزایش یافته بود.
تحقیقاتى که در کنفرانس ساالنه انجمن روان شناسى 

انگلیس ارائه شد، فواید عطر رزمارى را برجسته تر کرد. 
تحقیقات شامل 40 کودك در ســن مدرسه بود. رایحه 
رزمارى در اتاقى که این کودکان حضور داشتند، استنشاق 

مى شد و در اتاق دیگر هیچ رایحه اى نبود. 
نتایج که هنوز منتشر نشــده است، نشان داد کسانى که 
در اتاق با عطر رزمارى بودند، نســبت به کسانى که در 
اتاق فاقد رایحه رزمارى بودند، از سرعت حافظه بهترى 

برخوردارند.

روغن ضرورى رزمارى
مطالعه دیگرى روى 53 دانش آموز بین 13 تا 15 ســال 
انجام شــد. محققان دریافتند که با پخش کردن رایحه 
روغن اساسى رزمارى در اتاقى که بودند، حافظه آن ها در 

به خاطر سپردن تعداد عکس ها و تصاویر بهبود مى یابد.

طعم دار کردن نوشیدنى با رزمارى
در یک مطالعه که شــامل 80 بزرگ سال بود، آنها 250 
میلى لیتر آب رزمارى را به همراه آب معدنى نوشــیدند. 
افرادى که آب با طعم رزمارى مى نوشیدند، در مقایسه با 
افرادى که آب معدنى نوشیدند، بهبود کمى در عملکرد 

شناختى داشتند.

نتایج مطالعات
چندین مطالعــه دیگر نیز در مورد اثــر مصرف رزمارى 

بررسى شده اســت که نتایج آن به طور مداوم فوایدش 
حافظه و ارتبــاط آن با رزمارى را نشــان مى دهد. البته 
این مطالعات روى موش ها انجام شده است و مشخص 
نیست که آیا این مزایا درمورد انسان ها هم صادق باشد؛ 
بنابراین نتایج این بررســى ها در ایــن خالصه تحقیق 

گنجانده نشده اند.

چرا رزمارى براى تقویــت حافظه مفید 
است؟

به طور قطع فواید رزمارى براى تقویت حافظه و عملکرد 
شناختى ناشناخته است، اگرچه به نظر مى رسد رزمارى 
داراى برخى از خواص آنتى اکســیدانى است که ممکن 
اســت از آســیب رادیکال هاى آزاد در بدن جلوگیرى 

کند. 
همچنین تحقیقات دیگرى نشان مى دهند که رزمارى 
اضطراب را کاهش مى دهد که به نوبه خود ممکن است 

توانایى تمرکز را افزایش بدهد.

کالم آخر
درحالى که فواید رزمارى نویدبخش افزایش قدرت مغز 
است، مهم است که قبل از شروع به مصرف این ماده به 
عنوان مکمل غذایى با پزشک خود مشورت کنید؛ زیرا 
رزمارى مى تواند با ســایر دارو ها ازجمله دارو هاى رقیق 
کننده خون، مهار کننده هاى ACE (براى درمان فشار 
خون)، لیتیوم، دارو هاى ادرار آور (مانند الســیکس) و 

دارو هاى دیابت تداخل پیدا کند.

صبح ها با زنگ هشدار ساعت بیدار نشویدنشانه بارز ابتال به زیرسویه هاى جدید امیکرون

 یک متخصــص
ســوزش گلو را نش
ا زیرسویه هاى جدید
با اشاره به شناسـ
جدید امیکرون د
تحقیقات صــور
زیرســویه جدید ک
دارند، از قدرت سرایت
وى افــزود: همچنین
مى دهد کــه ایمن
زیرســویه هم باال
مى توانند از سیستم ایمنى بد

 بیدار
ى ما 
تا به 
ونى 

دارى 
ن امر 

تقویت حافظـــه
با رزمارى 

رز
با برگ هاىسوزنى

ی ب وقتى این گیاه را کاشتید، که
کند. رزمارى بومى آسیا و مدیترانها

یکدر ایاالت متحده نیز رشد مى کند.
رزمار مصرف پودر

نظر آمارى با افزایش

رایح
برخى تح
شناخت

انج
تفر
اس

خواص درمانى و 
فواید شگفت انگیز اسپند که نمى دانید

استفاده مى شده است، ولى بعدا مشخص شد که این 
دوده از بین برنده میکروب هاى بیمارى زاست.

از دیدگاه حکماى طب سنتى ایران
خواب آور اســت،  لطیف و ضد انــگل و
جالى سینه و شش از
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یک دندانپزشــک گفت: مصرف قهوه، چاى، دخانیات، افزایش سن، از دست رفتن 
بافت عصبى دندان از جمله دالیل تغییر رنگ دندان است که باید توسط دندانپزشک 

مورد بررسى قرار گیرد.
دکتر مهدى عباسى، دندانپزشک ترمیمى با بیان اینکه دو سرى تغییر رنگ دندانى 
داریم، اظهارداشت: یکسرى عوامل خارجى هستند که بر روى دندان تاثیر مى گذارند 
مانند مواد رنگى که فرد مصرف مى کند مثل قهوه- چاى و دخانیات که ذرات رنگى 
موجود در آن ها به مرور زمان باعث تغییر رنگ در دندان مى شود؛ که براى برطرف 

کردن تغییر رنگ باید از جرم گیرى یا بروساژ استفاده مى کنیم.
وى ادامه داد: یکسرى تغییر رنگ داریم که در آن، موادى که باعث تغییر رنگ دندان 
مى شوند به بافت داخلى دندان نفوذ مى کنند و موجب تغییر رنگ دندان مى گردند. 
این حالت با جرم گیرى بهبود نمى یابد و باید از موادى استفاده کنیم که به داخل دندان 
نفوذ کند و باعث سفید کردن دندان شود که به آن بلیچینگ مى گوییم و مردم عامه 

به آن سفید کردن دندان مى گویند.
این دندانپزشک درباره عواملى را که به داخل بافت دندان نفوذ مى کنند، بیان کرد: 
یک نوع از آن ها عوامل خارجى است، نو نوع دیگر آن ها مصرف دارو هایى است که در 
کودکى مصرف مى شود و علت بعدى این است که با افزایش سن رنگ دندان زردتر 

مى شود. این ها مواردى است که مى توان با بلیچینگ برطرف نمود.
وى با بیان اینکه در مورد دارو ها مى توانیم تتراسایکلین را مثال بزنیم که این حالت 

را ایجاد مى کند، گفت: تتراسایکلین باعث پیشرفت پوسیدگى دندان هاى نمى شود.
عباســى در ادامه گفت: در بعضى موارد ما یک دندان خاص را داریم که تغییر رنگ 

پیدا کرده است، یعنى آن دندان تحت تاثیر عواملى، عصبش از بین رفته و تغییر رنگ 
پیدا مى کند.

این مورد باید بررسى شود. شاید نیاز به درمان ریشه داشته باشد یا ممکن است عفونتى 
در این ناحیه وجود داشته باشــد. معموال این حالت در دندان هاى جلویى فرد ایجاد 

مى شود.
شاید چند سال قبل تحت تاثیر ضربه قرار گرفته باشد و فرد متوجه آن نشده باشد و به 

مرور زمان، عصب دندان از بین رفته باشد.
وى در پاسخ به این پرســش که خمیر دندان هاى سفید کننده به چند صورت عمل 
مى کنند؟، ادامه داد: این نوع خمیر دندان ها به دو صورت عمل مى کنند. برخى از آن ها 
مواد ساینده در داخل شان دارند و به علت سایشى که ایجاد مى کند دندان ها را سفید 

مى کند که مفید نیست؛ چون مقدارى از سطح دندان را دچار سایش مى کند.
این دندانپزشک در پایان اظهارداشت: همچنین خمیردندان هایى هستند که داخل 
آن ها ترکیبات سفید کننده دارد. از همان موادى که دندان پزشکان استفاده مى کنند. 

چرا رنگ دندان تغییر مى کند؟

 م.الف:۱۴۳۷۳۶۷
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 6038 مورخ 1401/09/08 خانم 
مریم ابراهیم نجف آبادى فرزند محمدرضا  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 148/97  
متر مربع قســمتى از پالك شــماره 785 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت 

ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 
1401/10/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/02 -م الف: 1436458-حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 5303-1401/08/10  آقاى جلیل 
کیماسى  فرزند خلیل  ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/82 متر مربع قسمتى از 
پالك شــماره 1453 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/17-تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1401/11/02-م الف: 1436436-حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/10/157

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9880 مورخ 1401/09/13 به شــماره کالسه 0634 مالکیت آقاى/ 
خانم على شیروى خوزانى به شناسنامه شماره 535 کدملى 1141708701 صادره فرزند 

غفور در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235,16 مترمربع پالك شماره 253 فرعى 
از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 
474 دفتر 578 و صفحه 584 دفتر 552 و صفحه 587 دفتر 352 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/02-م الف: 
1435647–رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/159

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پویش صدرا جم درتاریخ 1398/10/10 به شماره ثبت 63836 به شناسه ملى 14008884728 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، تولید، توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز در کلیه صنایع غذایى، 
الکتریکى، الکترونیکى، تجهیزات پزشکى و بهداشتى، آرایشى، کشاورزى، پتروشیمى، نفت، گاز، رنگ رزین، خودرو سبک و سنگین و همچنین ترخیصات کاال از 
گمرکات داخلى و بین المللى – مشارکت در اجراى پروژه هاى نفت و گاز و پتروشیمى شامل ایجاد پاالیشگاه نفت و گاز و پتروشیمى (باستثناء استخراج، اکتشاف و 
بهره بردارى) – تولید، ذخیره سازى، بسته بندى، توزیع و فروش فرآورده هاى نفتى، گازى و پتروشیمى (باستثناء استخراج، اکتشاف و بهره بردارى) – پژوهشگاه هاى 
نفتى، گازى، پتروشیمى و انرژى، نفت خام و فرآورده هاى نفتى، گازى و پتروشیمى و شرکتهاى مرتبط (باستثناء استخراج و اکتشاف و بهره بردارى ازمعادن نفت وگاز 
و پتروشیمى) – طراحى و تجهیز و راه اندازى خطوط تولید مواد شیمیایى و صنعتى از جمله کانى هاى غیر فلزى، رنگ، چسب، رزین و دانه هاى شیشه اى – ارائه کلیه 
فعالیت ها در زمینه طراحى، ساخت، تولید و مونتاژ کلیه قطعات و لوازم یدکى انواع خودروهاى داخلى و خارجى – فروش و خدمات پس از فروش محصوالت تولیدى 
خودرو – امور حمل و نقل درون شهرى – تهیه، تولید و ساخت انواع رنگ و رزین و پوشش هاى صنعتى – فعالیت در زمینه IT و کلیه فعالیت هاى کامپیوترى و شبکه 
اى مجاز وابسته، فناورى اطالعات و ارتباطات به جز نرم افزارهاى فرهنگى – ارائه کلیه خدمات پزشکى، پیرا پزشکى، کلینیکى و پاراکلینیکى – ارائه کلیه تجهیزات 
پزشکى و داروئى – اجراى کلیه امور مرتبط با تاسیسات – طراحى، محاسبه، نظارت، اجرا و مشاوره پروژه هاى عمرانى – طراحى، نظارت، اجرا، محاسبه و مشاوره 
 ، LC در زمینه ابنیه – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى – گشایش اعتبارات بانکى و
فاینانس، ریفاینانس، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ نمایندگى 
مجاز از شرکت ها و موسسات مجاز داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها – ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور – خرید و فروش کلیه اقالم مجاز(آنالین و 
آفالین) – صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى – شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله وحید ، خیابان عالمه محمدتقى جعفرى ، بلوار کشاورز ، پالك 0 ، ساختمان ملل ، طبقه چهارم ، واحد 402 کدپستى 8176995576 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10000000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 341/98/111 مورخ 1398/08/29 نزد بانک شهر شعبه بلوار دانشگاه با کد 341 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى مهرداد رفیع زاده به شماره ملى 1289101991و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى آرش رفیع زاده به شماره ملى 
1289233578و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عظیمه عظیمى به شماره ملى 1290426473و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
حسابرسى دقیق تراز سپاهان به شناسه ملى 10260191203 به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم الناز بردبار به شماره ملى 1288403437 به 
سمت بازرس على البدل به مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1435276)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص روشــا انرژى ایرانیان به شناســه ملى 14010243724 و 
به شــماره ثبت 68625 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شــرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شاهزاده ابراهیم، خیابان اردیبهشت 
جنوبى، کوچه دکتر على اکبر شیرزادى 28 [35]، پالك 64، طبقه همکف به کد پستى: 
8134853751تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1435567)

آگهى تغییرات 
شرکت پویش صدرا جم سهامى خاص به شــماره ثبت 63836 و شناسه 
ملى 14008884728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید احمدرضا میرشجاعى 
به کد ملى 1199864501 و الناز بردبار به کد ملى 1288403437 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1435282)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص حمل و نقل شفق بار سپاهان به شناســه ملى 14005749394 و به شماره ثبت 1987 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/09/12 و نامه شماره 21/73387 مورخ 1401/10/4 اداره حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهران دامن کشان به شماره ملى 5410101669 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى سیدامیرحسین علوى فرادنبه به شماره ملى 5410104481 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى مصطفى ربیعى به شماره ملى 5419609568 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى مهدى دامن کشان به شماره ملى 5419694700 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى اسفندیار روحى طالخونچه به شماره ملى 5419733528 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى سیدمحمد علوى به شماره ملى 5419943115 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى اسماعیل صداقت به شماره ملى 5419946671 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند آقاى محمد صداقتى به شماره ملى 1292260580 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى محمود رحیمى به 
شماره ملى 5419702169 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1437190)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص کشاورزى کارگشاى زنده رود به شناسه ملى 10861910892 و به شماره ثبت 970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق باال بردن ارزش ریالى 
سهام از مبلغ 000 200 31 ریال به مبلغ 000 000 280 215 ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ 
000 000 280 215 ریال نقدى است که به 312 سهم با نام 000 000 690 ریالى(66سهم ممتاز و 246سهم عادى)که امتیاز هر سهم ممتاز در 
مجامع عمومى داراى دو راى خواهد بود منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1435280)

آگهى تغییرات
شرکت آدنا تجهیز آزما شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 57989 و شناسه ملى 14006619556 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1399/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اکبر ســینائى کدملى 1285555449 و سهیال 
شیرانى بید آبادى کدملى 1283552027 به عنوان 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1437189)

آگهى تغییرات
شرکت آدنا تجهیز آزما شــرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 57989 و شناســه ملى 14006619556 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اکبر ســینائى به شماره ملى 
1285555449 به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره 
وسهیال شیرانى بید آبادى به شماره ملى 1283552027 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل 
چک ، ســفته بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامــل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1437188)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص آذین طرح آریان به شناسه 
ملى 10260411926 و به شماره ثبت 20326 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت 
به آدرس استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر اصفهان، سرچشمه، خیابان ابن سینا، 
کوچه آیت اهللا محقق، پالك -55، طبقه همکف به کد 
پســتى: 8148833672 تغییر یافت و ماده مربوطه 
دراساســنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1435568)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى ملل آرمه آپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 26777 و شناسه 
ملى 10260475133 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/02/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسى دقیق تراز سپاهان به 
شناسه ملى 10260191203 و الناز بردبار به کدملى 1288403437 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 1399 به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1435279)

آگهى تغییرات 
شــرکت پویش صدرا جم شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 63836 و شناسه 
ملى 14008884728 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1401/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال 
به مبلغ 25000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام 
جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شــرح اصالح گردید ماده 5 
اصالحى: سرمایه شرکت مبلغ25000000000 ریال نقدى است که به 2500000 
سهم با نام عادى 10000 ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1435278)

به اطالع مى ر ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومى فوق العاده  1401/06/06 و مجوز شمارة 064-014/906271 مورخ 1401/05/23 سازمان بورس و اوراق بهادار 
مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 49,190,000,000 ریال به مبلغ 389,190,000,000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید 
سهام، تعداد 208,632,527 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسى گردیده است. با عنایت به انقضاى مهلت استفاده از حق تقدم 
مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد  131,367,473سهم 000ر1 ریالى استفاده نشدة سهامداران براى پذیره نویسى عمومى با عنایت به مجوز 

شمارة 14013040208522215 مورخ 1401/10/14 ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه مى گردد:
1) موضوع فعالیت شرکت: موضوع  فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از موضوع اصلى: تولید محصوالت سنتى، ابتکارى بر پایه گز، طراحى 
و تولید و عرضه محصوالت نوآورانه، شیرینى، شکالت، گز، تولید محصوالت غذایى فراسودمند شیرینى و توسعه محصوالت غذایى کم کالرى، ایجاد چرخه 

طرح ایده، طراحى کسب و کار و برند سازى در حوزه محصوالت سالم غذایى. 
موضوع فرعى: تشکیل انواع هسته هاى فناورى، شرکت ها و مشارکت هاى حقوقى یا مدنى در زمینه موضوع اصلى شرکت در داخل و خارج از کشور، انجام 
کلیه معامالت بازرگانى داخلى و خارجى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى 
و خارجى، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار، ایجاد مرکز رشد، شتاب دهنده و هر مکانیسمى براى جذب و توسعه ایده هاى نوآور و تیم هاى اجرایى براى 

توسعه گستره فعالیت هاى شرکت، توسعه آموزشى به منظور تامین نیروى انسانى مورد نیاز شرکت جهت تحقق اهداف. 
2) مرکز اصلى و نشانى شعب شرکت و کدپستى: شهرك صنعتى مورچه خورت، خیابان فارابى، خیابان کاوه، کاوه یک، پالك 587، کدپستى 8139757493 

واقع است.(فاقد شعبه مى باشد.)
3) سرمایۀ فعلى شرکت: 49,190,000,000 ریال،

4) موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالى و خروج از شمولیت ماده 141 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت
5) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدى و صدور سهام جدید

6) مبلغ افزایش سرمایه : 340,000,000,000 ریال،
7) مبلغ سرمایه پس از افزایش: 389,190,000,000 ریال،

8) مدت شرکت: نامحدود
9) نوع سهام: عادى با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10) ارزش اسمى هر سهم: 000ر1 ریال،
11) مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 208,632,527,000  ریال،

12) تعداد سهام قابل عرضه به عموم :  131,367,473سهم،
13)مشخصات اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: [مشخصات اعضاى اصلى و على البدل مطابق جدول زیر و براساس آگهى روزنامه رسمى مربوطه 

ذکر شود]

شمارة ثبت اشخاص اشخاص حقیقى یا حقوقى
حقوقى

شناسۀ ملى 
اشخاص حقوقى

شماره نام پدرنماینده
شناسنامه

سمت به طور کاملکد ملى

شرکت نوین رهیاب عصر 
تجارت

محسن 53573914008040782
مرادى جز

رئیس هیئت مدیره- غیر موظف108624285555417فرخ

مدیرعامل - موظف4422249888868محمدعباس سعیدى
نایب رئیس هیئت مدیره- غیر موظف436081280324856عباسعلىمحمد گوهریان
عضو هیئت مدیره- موظف9763130988173کورشسامان امینى
عضو هیئت مدیره- غیر موظف3831289251673مصطفىمجتبى متقى

* شرکت فاقد عضو على البدل هیئت مدیره مى باشد.
14)شرایط حضور و حق رأى صاحبان سهام در مجامع عمومى: در کلیه مجامع عمومى صاحبان سهام مى توانند شخصا، یا وکیل وى یا قائم مقام قانونى اشخاص 
حقیقى، و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقى، صرف نظر از تعداد سهام به شرط ارائه مدارك وکالت یا نمایندگى حضور به هم رسانند. هر سهامدار براى 

هر یک از سهم فقط یک راى خواهد داشت.
15)مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایى بعد از تصفیه:

تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومى عادى جایز خواهد بود براساس ماده 51 اساسنامه 
وضع اندوخته قانونى از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام مى شود به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومى عادى ممکن است قسمتى 
از سود خالص براى تشکیل اندوخته کنار گذاشته شود براساس ماده 52 اساسنامه مجمع عمومى فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره مى تواند راى 

به انحالل شرکت دهد و تسویه امور آن متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آورد .

16)تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17)مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است

18)مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدة اوراق مشارکت است 
19)مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت هاى مالى حسابرسى شدة 1400/12/29 
مجموع بدهى هاى کوتاه مدت و بلند مدت شــرکت به ترتیب برابر با 305,466 و 60,420  میلیون ریال مى باشد. همچنین بر اساس یادداشت  31  همراه 
صورت هاى مالى حسابرسى شده مزبور بدهى هاى احتمالى به همراه مبلغ تضمین هاى اعطایى در خصوص بدهى هاى اشخاص ثالث برابر با 221,125  میلیون 

ریال مى باشد.
20) مدت پذیره نویسى: پذیره نویسى از اول وقت ادارى روز  یکشنبه  مورخ   1401/10/18 آغاز و تا پایان وقت ادارى روز   یکشنبه   مورخ  1401/11/02     به مدت 

15روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضاى مهلت پذیره نویسى تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسى متوقف خواهدشد.

21) حداقل و حداکثر سهامى که هنگام پذیره نویسى باید تعهد شود : حداقل یک سهم و حداکثر به میزان 131,367,473 سهم.
22) مشخصات متعهد پذیره نویسى و میزان تعهدات آن: 

نام متعهدشخصیت حقوقىمیزان تعهداتموضوع فعالیت
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزماسهامى خاصبه میزان 80 درصد از کل  حق تقدم استفاده نشدهسرمایه گذارى
شرکت سرمایه گذارى کاریزماسهامى خاصبه میزان 20 درصد از کل  حق تقدم استفاده نشدهسرمایه گذارى

23) روزنامۀ کثیراالنتشار: روزنامۀ کثیراالنتشارى که اطالعیه ها و آگهى هاى ناشر در آن منتشر مى شود روزنامۀ نصف جهان  مى باشد. همچنین اعالمیۀ 
مذکور در روزنامه هاى صمت و روزنامه کاروکارگر ( بر اساس مفاد مادة 177 الیحۀ اصالحى قسمتى از قانون تجارت) نیز منتشر مى گردد. 

24) چگونگى پذیره نویسى: با توجه به ثبت شرکت گز سکه (سهامى عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسى سهام این شرکت تماماً از طریق 
شبکه کارگزارى انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسى 

مى توانند در مهلت تعیین شده براى پذیره نویسى نسبت به ارائه تقاضاى سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، مى بایست عالوه بر 
مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمى هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. 

25) مشخصات حساب بانکى ناشر: مبالغ ارزش اسمى حق تقدم هاى دریافتى توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتى، پس از تسویۀ وجوه در اتاق 
پایاپاى شرکت سپرده گذارى مرکزى اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به حساب زیر واریز مى گردد:

حساب شمارة 10,5384489,1 به نام شرکت گز سکه سهامى عام، نزد بانک رسالت شعبۀ بانکدارى اجتماعى اصفهان کد 010
26) کلیۀ اطالعات و مدارك مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره نویسى و آخرین صورت هاى مالى به ادارة ثبت شرکت ها و مؤسسات 
غیرتجارى اصفهان تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهى هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونى و بیانیۀ ثبت سهام در دست 

انتشار در سایت رسمى ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان مى باشد.
27) مشخصات سهامداران: مشخصات سهامداران باالى 10٪ به شرح جدول ذیل مى باشد.

نام سهامدارنوع شخصیت حقوقىتعداد سهامدرصد مالکیت
سپینود پور حیدرى      _______٪209,986,544

نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسى سهام شرکت: 
 گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما  و شرکت سرمایه گذارى کاریزما متعهد گردیده اند ظرف مدت پنج روز پایانى عرضه عمومى نسبت به خرید به ترتیب 

80 درصد و 20 درصداز کل حق تقدم باقیمانده اقدام نمایند.
نکات مهم:

•  مسئولیت صحت و قابلیت اتکاى اطالعات اعالمیۀ پذیره نویسى بر عهدة ناشر است.
• ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش�یابان و مشاوران حقوقى ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانى هستند که در اثر قصور، 

تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشى از فعل یا ترك فعل آن�ها باشد، متضرر گردیده اند.
• ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونى و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت 
اطالعاتى بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآورى و یا توصیه و سفارشى در مورد شرکت ها یا طرح هاى مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمى باشد.
• پذیره نویسان مى توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبًا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر 

ارسال نمایند.
تهران – ابتداى خیابان مالصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه اى 

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام  شرکت گز سکه (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۵۳۰۱  و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰

هیئت مدیره شرکت گز سکه (سهامی عام)



ورزشورزش 07074503 سال نوزدهمشنبه  17  دى  ماه   1401

01

ســرانجام حرکت جنجالى روبرت لواندوفسکى مهاجم 
بارسلونا در دیدار برابر اوساسونا براى این بازیکن لهستانى 
گران تمام شــد. لواندوفســکى قبل از آغاز جام جهانى 
در دیدار برابر اوساســونا بعد از آنکه از میدان اخراج شــد 
حرکتى انجام داد که در نهایت توهین به داور شناخته شد. 
پیش از این حکم محرومیت ســه جلسه اى لواندوفسکى 
اعالم شد اما این حکم تعلیق شــد و او توانست در دیدار 
اخیر برابر اســپانیول که با تســاوى یک بر یک به پایان 
رسید به میدان رود. روز گذشــته دادگاه مادرید حکم سه

 جلسه اى لواندوفســکى را تایید کرد و به این ترتیب این 
بازیکن سه بازى بعدى برابر اتلتیکو مادرید ،ختافه و خرونا 

را از دست داد.

تأیید محرومیت
 لواندوفسکى

02

جرارد پیکه با جدایى از بارسلونا مقصد جدیدش را مشخص 
 ،(Relevo) کرده است. طبق گزارش نشریه اسپانیایى رلوو
جرارد پیکه به بازنشســتگى فکر نکرده و از بازگشــت به 
باشگاه اسپانیایى که مالک آن است استقبال مى کند. او پس 
از جدایى اش از همسرش در ماه سپتامبر عصبانى است اما 
دیدن بازگشت او به این سرعت پس از مراسم بازنشستگى 
احساسى اش در نیوکمپ، تغییر شگفت انگیزى خواهد بود. 
عالوه بر این، بازى براى تیم دســته دومى اف سى آندورا 
که پیکه مالک آن است، طبق مقررات اسپانیا با مشکالت 

دستمزدى همراه خواهد بود.

مقصد ستاره بارسا 
مشخص شد

04

نام علیرضا فغانى در لیســت داوران رســمى استرالیا قرار 
گرفت. با اعالم فیفا علیرضا فغانى، داور ایرانى که در جام 
جهانى 2018 و 2022 با تیم داورى کشورمان شرکت کرد، 
از این به بعد در لیست رســمى داوران کشور استرالیا قرار 
گرفت. فغانى که از سال 98 در اســترالیا زندگى مى کند، 
به تازگى از لیســت داوران بین المللى فوتبال ایران خارج 

شده است.

فغانى داور رسمى
 استرالیا شد

ذوب آهن که فرصت صعود به رتبه پنجم جدول را 
هم داشت، پنج امتیاز سرنوشت ساز را از دست داد.

ذوب آهن با کســب 18 امتیاز از 13 بازى نخست، 
عملکرد قابــل قبولى را در لیگ برتر داشــت و در 
شرایطى که به نظر مى رسید از دو بازى باقى مانده 

هم امتیازات الزم را کسب خواهد کرد، 
ناباورانه با باخت و مساوى نیم فصل 

را ترك کرد.
نکته جالب اینکه در هر دو بازى، فقدان 
تمرکز در نمایش ذوب آهن موج مى زد 
و به نظر مى رسید که این تیم منسجم، 
با ســایر هفته ها تفاوت زیادى دارد؛ 
موضوعى که ســرمربى و دستیار او، 
ریشه اش را در پیشنهادات اغواکننده 
براى بازیکنان این تیم مى دانند. هفته 
گذشته دو اشــتباه فردى باعث شد تا 

ذوب آهن 2-0 از حریف خود عقب بیفتد اما در ادامه 
به بازى برگشــت و هر دو گل را جبران کرد و یک 

امتیاز از بازى خانگى به دست آورد.
اما به هر حال ذوبى ها خود را آماده پایان نیم فصل 

با 24 امتیاز مى کردند و حاال 18 امتیازى پاى به نیم 
فصل دوم خواهند گذاشت؛ این سرنوشت تیمى است 
که نمایش خوب بازیکنانش در 13 بازى نخست، 
باعث شده تا پیشنهادات بزرگ به دست آنها برسد و 

باید دید باشگاه با آنها چه خواهد کرد.

البته تیم مهــدى تارتار در خط حملــه نیز ضعف 
جدى دارد و باید دید پس از مصدومیت شدید سعید 
باقرپسند و جدایى دارکو بیدوف، مدیران باشگاه با 

این پست حساس چه خواهند کرد.

از دست رفتن فرصت صعود گاندوها
03 به رتبه پنجم

جیانــى اینفانتینو، رئیــس فیفا، بعد از درگذشــت پله به 
فدراسیون هاى عضو توصیه کرد براى پاسداشت خاطره 
این اســطوره برزیلى در کشورشــان نام دست کم یک 
ورزشگاه را به پله تغییر بدهند. بعد از درخواست رئیس فیفا 
از کشورها براى نامگذارى استادیوم هایى به نام پله، جزیره 
کیپ ورد در این راه پیش قدم شد و نام یکى از ورزشگاه هاى 
خود را به پله تغییر داد. ژوزه اولیسس اِسیلوا، نخست وزیر 
کیپ ورد، با انتشار بیانیه اى از طریق شبکه هاى اجتماعى 
اعالم کرد نام ورزشگاه ملى این کشور را که در پایتخت، 
مونته واکا، واقع شده است به پله اختصاص خواهد داد. این 
استادیوم 15هزار نفرى از این پس به نام «پادشاه فوتبال» 
شناخته خواهد شد. جالب اینجاست که واکنش هاى مردم 
کیپ ورد به این تصمیم نخست وزیر کشورشان غالبا منفى 

بوده است.

اولین ورزشگاه به نام پله

مدافع تیــم ذوب آهن گفت: تا زمانــى که VAR به 
فوتبال ایران نیاید، اتفاقات زیادى رخ مى دهد که در 
روند و نتیجه بازى تاثیرگذار است و کارى هم از دست 

داور برنمى آید.
آرمان قاســمى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن، پس 
از شکســت این تیم برابر هــوادار در مورد اعتراض 
هم تیمى هایش به داور مسابقه و صحبت هایى که با 
نادر محمدى داشت، توضیح داد: من چیز خاصى به 
داور نگفتم. زمانى که سوت پایان بازى زده مى شود، 
اگر هم  چیزى بوده، براى جریان بازى بوده اســت. 
من همیشــه گفته ام تا زمانى کــه VAR به فوتبال 
ایران نیاید، اتفاقات زیادى رخ مى دهد که در روند و 
نتیجه بازى تاثیرگذار است و کارى هم از دست داور 
برنمى آید. براى مثال ما در بازى با نساجى گل زدیم 
اما در صحنه گل صد درصد سالم ما، داور نتوانست 
تشخیص درستى داشته باشد. تا زمانى که VAR نیاید 
این اتفاقات رخ مى دهــد و بازیکنان ما، به خصوص 
بازیکنان جوان تر، ممکن اســت تحت تاثیر جو قرار 
بگیرند و اتفاقاتى بیافتد که باعث محرومیت شــان 
شود. من به عنوان 
بــرادر  یک 
کوچک تــر 
کســى  و 
که نــادر را 
 ، سد مى شنا
کنــار  را  او 
کشــیدم و گفتم تمام شده و 
اتفاقى بوده که افتاده و چیزى 

عوض نمى شود.
وى افــزود: جایــگاه ذوب 
آهن این نیست. این تیم در 
ســال هاى نه چندان دور، 
نایب قهرمانى آسیا و لیگ 
و قهرمانى حذفى داشته 
و همیشه براى قهرمانى 
و نایــب قهرمانــى و 
ســهمیه مى جنگیده. 
امیدوارم کــه بتوانیم 
در نیم فصــل دوم این 
شرایط را تغییر بدهیم و 
تیم را به روند خوب خود 

برگردانیم.

مرضیه غفاریان

سرمربى تیم بشیکتاش به جذب هافبک تیم ملى 
کشورمان چراغ سبز نشان داد.

ســایت «فوتوماچ» ترکیه گزارش داد سیهون 
کازانچى مدیر ورزشى باشگاه بشیکتاش، ظرف 
روزهاى گذشته به شنول گونش پیشنهاد جذب 

علیرضا جهانبخش را ارائه کرده بود.
سرمربى بشــیکتاش پیش از این یک تیم آنالیز 
را براى دنبال کردن شرایط جهانبخش در نظر 
گرفته بــود. اینک اعضاى ایــن تیم گزارش 
مثبتى به گونش ارائه کرده اند و این مربى، نظر 
مثبت خود را براى جذب جهانبخش به باشگاه 

بشیکتاش ارائه کرده است.
ایــن ســایت ترکیــه اى درخصوص 

وضعیت فعلى جهانبخش 
گفت: قرارداد این بازیکن 
ایرانى با فاینورد در سال 

2024 به پایان مى رسد و 

بشیکتاش احتماًال به صورت قرضى با گنجاندن 
بنــد خرید، براى جــذب وى تــالش مى کند. 
جهانبخش فرصت چندانى براى بازى کردن در 
فاینورد پیدا نمى کند و گفته مى شود از پیشنهاد 

بشیکتاش استقبال کند.
ووت وخهورســت، ملى پوش تیم ملى هلند که 
هم تیمى جهانبخش در آِزد آلکمار 
بود و اینک در بشیکتاش به میدان 
مى رود، با تمجیــد از مهاجم تیم 
ملى کشورمان اظهار کرد: جذب 
جهانبخش به سود تیم 
خواهد  بشیکتاش 
بود. او شخصیتى 
دارد که تالش 
تمام  مى کند 
توان خود را در 

زمین بگذارد.

چراغ سبز سرمربى بشیکتاش به جذب جهانبخش

تا VAR نیاید 
چیزى تغییر نمى کند

ش از این یک تیم آنالیز
ط جهانبخش در نظر
ى ایــن تیم گزارش 
ند و این مربى، نظر 
هانبخش به باشگاه 

 درخصوص 

 

هم تیمى جهانبخش
بود و اینک در بشیک
مى رود، با تمجیــد
ملى کشورمان اظه
جهانبخش
بشیک
بو
د

ی رو ب بی ى و یر ب
ب من شود.
یک
کوچ

و 
که
مى
ر او 
کشــیدم و گفتم تم
اتفاقى بوده که افتاده

عوض نمى شود.
وى افــزود: جایــگ
آهن این نیست. این
ســال هاى نه چن
نایب قهرمانى آس
و قهرمانى حذف
و همیشه براى
و نایــب قهر
ســهمیه مى
امیدوارم کــه
در نیم فصــل
شرایط را تغییر
تیم را به روند خ

برگردانیم.

هت تریک ذوب آهن در شکست در نیم فصل اول 
و تأکید تارتار پس از باخت شاگردانش برابر هوادار 
به نیاز گاندوها به جذب بازیکن با کیفیت براى خط 
حمله، همه بر این نکته صحه مى گذارد که مهمترین 
دلیل ناکامى سبزپوشان اصفهانى در کسب امتیاز در 
فصل جارى، عملکرد ضعیف مهاجمان این تیم در 

گشودن سنگر رقباست.  
ذوبى ها در نیم فصل فقط 13 بار موفق به چسباندن 
توپ به تور دروازه حریفان خود شده اند؛ یعنى میانگین 
کمتر از یک گل زده براى هر بازى که این آمار جالبى 
براى خط آتش یک تیم باریشه در لیگ برتر نیست. از 
همه بدتر اینکه بیش از نیمى از این گل ها را مدافعان و 
هافبک هاى ذوب آهن به ثمر رسانده اند و مهاجمان 
تارتار فقط 6 بار توانسته اند نام خود را به عنوان گلزن 
در این بازى ها ثبت کنند. اینها محکم ترین شاهد 
براى این ادعاست که ذوب آهن در 15 بازى گذشته 

خود عملکرد مناسبى در فاز تهاجمى برجاى نگذاشته 
است و براى بهبود جایگاهش در نیم فصل دوم باید 
هرطور شده دست به ترمیم خط حمله گاندوها بزند. 
درحقیقت این تیم باید در نقــل و انتقاالت پیش رو 
روندى را پیش بگیرد که در فصل گذشته به وسیله آن 
موفق شد هم میانگین گل هاى مهاجمانش را ارتقاء 

دهد و هم در جمع آورى امتیاز موفق تر عمل کند.
خط حمله ذوبى ها نیم فصل نخست لیگ بیست و 
یکم را با 8  گل پشت ســر گذاشت اما با خرید سعید 
باقرپسند در بازار زمستانه و گل هاى 3 امتیازى این 
بازیکن و در مجموع ثبت 13 گل براى 15 بازى دور 
برگشــت، بیالن کارى بهترى در حمله نسبت به 
مسابقات رفت برجاى گذاشــت و موفق شد از رده 
یازدهم به رتبه هفتم صعود کند. اکنون و در حالى که 
این تیم بازهم همچون نیم فصل اول لیگ گذشته با 
معضل ناکامى در گلزنى مواجه شده از اظهارات اخیر 
سکاندار ذوب آهن اینطور بر مى آیدکه او تصمیم به 

خرید مهاجم جدید براى تیمش دارد. 
این در حالى است که در این فصل آنها یک بار دیگر و 
درست پس از مصدومیت زودهنگام مهره کلیدى خود 
در فاز حمله براى رفع این مشکل دست به کار شده 
بودند. بازگرداندن فوروارد صربستانى و سابق گاندوها 
به اصفهان راهکارى بود که ذوبى ها براى برطرف 
کردن ضعف و کم زهر بودن تیمشان در خط آتش در 
غیاب باقرپسند آسیب دیده در نظر گرفتند. اما دارکو 
بیدوف در 8 بازى تنهــا 15 دقیقه فرصت حضور در 
میادین را پیدا کرد و در نهایت هفته گذشــته بدون 
آنکه کوچک ترین تأثیرى در التیام عملکرد ذوبى ها 
در کارهاى تهاجمى داشته باشد خیلى محترمانه به 

درب خروج از باشگاه هدایت شد.
اما اگر از کادر فنى ذوب آهن بپرسید که چرا دست 
روى مهاجمى گذاشته اند که نتوانسته براى حضور 
در مستطیل سبز با آمادگى بدنى خود آنها را براى قرار 
گرفتن در ترکیب تیم مجاب کند حتمًا به این نکته 

اشاره مى کنند که بودجه مورد نیاز براى جذب بازیکن 
باکیفیت تر نداشته اند. شاید همینکه دارکو و احسان 
پنشــنبه جزو ارزان ترین خریدهاى خارجى لیگ
 بوده اند ادعاى آنها را تأیید کند اما نتایجى که ذوب 
آهن گرفته و بیالن کارى که این دو مهره غیرایرانى 
در رقابت هــا از خود برجاى گذاشــته اند ثابت مى 
کند  استراتژى که ذوبى ها در نقل و انتقاالت پیش 
گرفته اند هیچ کمکى به روند نتیجه گیرى در این تیم 
نمى کند و حتى ممکن است در آینده ضربه بزرگى بر 

پیکره گاندوها وارد آورد.
اوًال هیچ بعید نیست خارجى هاى ارزان قیمت بعدى 
براى جدایى از جمع ذوبى ها همچون مهاجم صرب 
و هافبک تاجیک این تیم با مسئوالن ذوب آهن به 
راحتى و بدون ایجاد حاشیه به تفاهم نرسند و همین 
مى تواند سرآغازى باشد براى ایجاد بحران در تیم 

سبزپوش اصفهانى.
در ثانى چه کســى تضمین مى کند بازیکنانى که با 
خرج پول کمتر حاضر مى شوند در لیگ کشورمان 
و در جمع بازیکنان این تیم اصفهانى توپ بزنند در 
اندك زمانى که فرصت بازى پیدا مى کنند مرتکب 
خطاى جبران ناپذیرى نشــوند که نه تنها در امتیاز 
آورى براى گاندوها مؤثر نباشند بلکه نقش مستقیمى 

در از دست دادن امتیاز از این تیم ایفاکنند.
با این تفاسیر پربیراه نیســت اگر بگوییم بهتر است 
ذوب آهن کــه طبق گفته هاى ســرمربى جوانش
 نمى تواند براى جــذب بازیکن به خصوص مهاجم 
باکیفیت آنچنان که باید هزینه کند وقتى دخلش و 
خرجش به هم نمى خورد آهسته تر و با دقت بیشترى 
عمل کند و به جاى آنکه سرمایه اش را براى جذب 
دو بازیکن نه چندان کار آمد تقسیم کند پولش را جمع 
کند و براى خریدن یــک مهاجم کارآ و توانمند وارد 
بازار شــود. در این صورت نه مجبور مى شود براى 
جلب رضایت آنها براى جدایِى توافقى دست به جیب 
شود و نه اینکه پولشان را ولو اندك صرف به خدمت 
درآوردن سربازى نمى کنند که همیشه در مرخصى 
اجبارى است و در نهایت هم بدون آنکه کوچک ترین 
تأثیرى در تاختن به قلب دفاع حریفان از خود برجاى 
گذاشته باشــد از اردوگاه سبزپوشــان اخراج شود و 

دوباره روز از نو و روزى از نو. 
این درســت که قدیمى ها گفته اند به اندازه جیبت 
خرج کن اما همان ها تأکید کرده اند هیچ ارزانى بى 

حکمت و هیچ گرانى بى دلیل نیست.  

خرید ارزان قیمت؛ نسخه ناکارآمد ذوب آهن



شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی 

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ــده  ــرد و تدبیرکنن ــده را نپذی ــه تقدیرکنن ــر آنکــس ک  واى ب
را انــکار کنــد! گمــان کردنــد کــه چــون گیاهاننــد و زارعــى 
ندارنــد و اختــالف صــورت هایشــان را ســازنده اى نیســت، 
بــر آنچــه ادعــا مــى کننــد حجــت و دلیلــى نــدارد و بــر آنچــه 
ــا ممکــن اســت  در ســر مــى پروراننــد تحقیقــى نمــى کننــد. آی
ســاختمانى بــدون ســازنده یــا جنایتــى بــدون جنایتــکار باشــد؟!
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بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق کسب و پیشه و سرقفلى مازاد خود را 
از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى و نقدو اقساط به فروش برساند.متقاضیان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )www.setadiran.ir و تسلیم پیشنهادات خود 
ازساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/10/17 لغایت روز پنج شنبه مورخ 1401/11/6 ساعت 19 به سامانه فوق الذکرمراجعه و نسبت به بارگزارى 

اطالعات اقدام نمایند. 
توضیحات : 

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 8 صبح شنبه  مورخ 1401/10/17 لغایت پنج شنبه مورخ 1401/11/6  ساعت 19 مى باشد.
-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 صبح  شنبه مورخ 1401/10/17 تا ساعت 19 دوشنبه مورخ 1401/10/26 مى باشد.

-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/11/6 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزشنبه مورخ 1401/11/8 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتمًا مى بایست جهت شرکت 
در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 19 عصرمورخ 1401/10/26 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه 

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

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

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

4- تهیه توکن و مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد ایران) www.setadiran.ir مزایده   مزایده دستگاه اجرایى
 مزایده گر ( مزایده شماره 2001001195000006 اموال غیرمنقول) 

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

  آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز 
بانک ملی ایران  استان اصفهان

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۱۷

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره 

مناقصه

4 ماه
تهیه مصالح و احداث مخزن بتنى زمینى 250 متر 

مکعبى روستاى بیدهند نطنز
7,519,086,298376,000,000

2001001434000130
401-4-296

تاریخروزساعتعنوان

1401/10/21چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/11/01شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/11/02یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.   

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/12  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

- 4-1 مرکز تماس:021-41934
- 4-2 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین 
کننده / مناقصه گر موجود است.

نوبت دوم

لیست اموال مازاد ملکى و حق کسب و پیشه بانک ملى استان اصفهان دى ماه 1401

مساحت کاربرىنوع ملکآدرسردیف
عرصه

مساحت 
اعیان 

پالك 
ثبتى

وضعیت 
مبلغ پایه مزایده(ریال)توضیحاتکنونى

1

شهرضا -بلوار 
حافظ غربى - 

شعبه منحله بانک 
ملى طالقانى 

شهرضا

بانک ملى - 
شعبه طالقانى 

شهرضا 
تخلیه 1833007554/2بانک ملى 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با 
وضع موجود .شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 

مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها 
و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح بر 
عهده خریدار مى باشد. ملک داراى 
عقب نشینى مى باشد.فروش به 

صورت نقدو اقساط

57/210/000/000 ریال 

2

کاشان - میدان 
در وازه دولت - 
ابتداى خیابان 

اباذر - جنب بانک 
صادرات 

بانک ملى 
- شعبه اباذر 

کاشان 
تخلیه __85بانک ملى 

بازدید از ملک الزامیست -فروش با 
وضع موجود ،مساحت عرصه و اعیان 
بر اساس نظر کارشناس - صرفا» 

فروش حق سرقفلى و کسب و پیشه 
-تمام هزینه هاى مربوط به تغییر 
کاربرى ملک بر عهده خریدار است 
- اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها 
از مراجع ذیصالح برعهده خریدار مى 
باشد.فروش به صورت نقدى بدون 

تخفیف.

 65/000/000/000ریال 

3

اصفهان -خیابان 
مطهرى - مقابل 
کانون فرهنگى 
فکرى کودکان و 

نوجوانان 

بانک - ملى 
پل فلزى ملک 

التجار 

بانک - 
ملى

( ادارى ) 
تخلیه 3936.....128

بازدید از ملک الزامیست -فروش با 
وضع موجود ،مساحت عرصه و اعیان 
بر اساس نظر کارشناس - صرفا» 

فروش حق سرقفلى و کسب و پیشه 
-تمام هزینه هاى مربوط به تغییر 
کاربرى ملک بر عهده خریدار است 
- اخذ و پرداخت کلیه مفاصا حسابها 
از مراجع ذیصالح برععده خریدار مى 
باشد.فروش به صورت نقدو اقساط 

154/000/000/000 ریال

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

احتراما به اســتحضار مى رســاند اینجانب علیرضا جاورى 
مدیرعامل شرکت مهندسى یگانه نقش البرز،به شماره ثبتى 
18968،با توجه به تخلفات انجام شــده در ساختار اعضاى 
هیأت مدیره شرکت،اعالم مى دارم؛ از این تاریخ به بعد هیچ 
مسئولیتى نسبت به تعهدات شرکت از قبیل ادارى و مالى و 
بانکى نداشته و ندارم و کلیه انتصابات و صورتجلسات تا تعیین 
تکلیف نهایى در مراجع قضایى،فاقد هرگونه ارزش و اعتبار

مى باشد . 

 م.الف:۱۴۳۷۳۶۱

علیرضا جاوری مدیرعامل شرکت مهندسی یگانه نقش البرز

اطالعیه

موضوع مزایده: فروش اموال مازاد انبار هاى نجف آباد و اســالم آباد برق منطقه اى 
اصفهان (شامل: انواع قطعات دکل، استراکچر، سیم، کابل و غیره) 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل 
اســناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل امالك و اقالم با مراجعه به «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. 
مهلت دریافت اســناد مزایده: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1401/10/10 تا

 ساعت 16:00 عصر روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه مطابق 
جدول ذیل؛ بحساب بانک مرکزى بشماره IR 330100004101101430230298 به نام 

شرکت برق منطقه اي اصفهان و به مبلغ 20,000,000,000 ریال (بیست میلیارد ریال)
بازدید از اقالم  موضوع مزایده ؛ پس از تهیه اسناد و صرفاً در روزهاى شنبه و یکشنبه 
مورخ 24 /1401/10 و 10/25/ 1401 (از ســاعت 10:00 صبح تا 14:00 در محل انبارهاى

 نجف آباد و اسالم آباد) امکان پذیر خواهد بود.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر 
تا ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 نسبت به ثبت پیشنهادات در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را در 
موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مزایده: ســاعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ  
1401/11/04- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت 

برق منطقه اي اصفهان
(ضمنا " می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید)

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

آگهی مزایده عمومی با شماره  ۹۰۰۷/ ۴۰۱۰ 
(۱۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۷ در سامانه ستاد)

شركت مزایده گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

م.الف :۱۴۳۳۶۶۲

نوبت دوم

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان


