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اتوبوس هایی که
با معلوالن

دوست نیستند!

«سگ بند»
کمدی جذاب «ساحل»
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متهمان مازوت سوزی 
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هل و ۴ کد
سالمــتی

 دربــاره آن

گامى  جدى در مقابله با آلودگى هوا
۳

حاشیه های 
اصفهان هم 
میلیاردی شدند

رشــد افسارگســیخته و چندبرابــرى قیمــت ها و 
افزایــش 120 درصدى اجاره بهــا در اصفهان مردم 
را به سمت حاشیه ها کشانده است. حاشیه هایى که
 قیمت هایشــان دیگر مثــل قبل نیســت و این بار 
معامــالت میلیاردى اســت که در ایــن مناطق کم 
برخوردارتر هــم امپراطورى مى کنــد. این در حالى 
است که مدت هاست بازار مســکن حالت سکون به 
خود گرفته و معامالت در این بازار به شکلى آرام و به 
ندرت اتفاق مى افتد اما با وجود این سکوت و سکون...

تهدید بزرگ باران هاى تهدید بزرگ باران هاى 
اسیدى براى اصفهاناسیدى براى اصفهان

پدیده ای که مثل خوره به جان شهر می افتدپدیده ای که مثل خوره به جان شهر می افتد

۳

وزیر کشور از تولید سوخت یورو 5 در یکى از پاالیشگاه هاى اصفهان خبر داد

آمادگی آقای کلین شیت آمادگی آقای کلین شیت 
برای مصاف با استقاللبرای مصاف با استقالل

پیام نیازمند با بســته نگه داشــتن دروازه خود به 
استقبال بازى حســاس مقابل استقالل مى رود. 
تیم فوتبال ســپاهان با ارائه نمایشى کم اشتباه و 

بدون اجازه ...

۷

در صفحه  ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

زمستان هم به بازار رهن و اجارهزمستان هم به بازار رهن و اجاره

رحم نکردرحم نکرد

درخشش 
ادامه دار ستاره 

سپاهان!

۵

مغانلو می توانست آقای 
گل لیگ شود 
اما...

ترکیبات موجود در هل ممکن اســت بــه مبارزه با 
سلول هاى ســرطانى کمک کنند. مطالعات روى 
موش هاى آزمایشگاهى نشان داده است که پودر 

هل مى توانــد فعالیت آنزیم هــاى خاصى را که به 
مبارزه با سرطان کمک مى کنند، افزایش دهد...

زخمه گرانی دالر بر معیشت مردم
۲

۷

خبرخوشخبرخوش
برای سربازان غایببرای سربازان غایب

۲

مافیا قیمت گوشت قرمز را افزایش داد نقش مؤثر ستاره سابق پورتو در سپاهانجهان نما
ورزش

اختراع جالب اپل کاربران را شگفت زده کرد تردمیل باعث زانو درد می شود؟تکنولوژی سالمت

روز پنج شــنبه 15 دى ماه با حضور رئیس و اعضاى هیات مدیره و 
همچنین اعضاى کمیسیون وکالت تخصصى کانون وکالى اصفهان 
و جمعى از پیشکسوتان نهاد وکالت و سایر مهمانان، اولین گواهى هاى 
وکالت تخصصى به تعدادى از وکالى کانون وکالى دادگســترى 
استان اصفهان اعطا شد. در این مراسم، دکتر لیال رئیسى، رئیس کانون 
وکالى اصفهان ضمن تشــکر از تالش هاى کمیســیون وکالت 
تخصصى این کانون گفت: سازمان بندى وکالت تخصصى در کشور 
ما یک بحث نسبتا جدید است. البته اینکه ســابق بر این، بعضى از 
همکاران به شکل تخصصى در برخى حوزه ها کار مى کردند، غیرقابل 
انکار است ولى اینکه فرآیندى طى شود و گواهى نامه تخصصى براى 
آن صادر گردد اخیرا در کشور ما آغاز شده است، ولى شروع اولیه آن از 
10 سال پیش شــکل گرفت و در عمل از دوسال اخیر، تالش هاى 
جدى در این زمینه توسط اتحادیه و کانون ها از جمله کانون وکالى 
اصفهان انجام گردید و نهایتا شیوه نامه اى براى وکالت تخصصى 
تشکیل دادیم و در اولین فراخوان تاکنون نزدیک 200 نفر از همکاران 
داوطلب ثبت نام کردند و ما اولین گواهینامه هاى وکالت تخصصى را 
به تعدادى از همــکاران عزیز اعطا کردیم و ان شــاءا... در آینده نیز 
کمیسیون به فعالیت خود پرقدرت ادامه خواهد داد.دکتر رئیسى ادامه 
داد: شــاید بعضى تصور کنند که چون اخیرا مشــکل بیکارى على 
الخصوص در بین وکالى جوان تشــدید گردیده، براى اینکه از این 
مشکل رهایى یابند، بهتر است هر پرونده اى را قبول کنند و فعالیت آنها 
به شکل تخصصى نباشــد تا به دنبال آن، محدودیتى براى پذیرش 
پرونده هاى مختلف ایجاد نگردد. اما این یک تلقى اشتباه است چون 
وکیلى که متخصص مى شود به غیر از اینکه مى تواند در یک یا چند 
حوزه به طــور تخصصى فعالیت نماید همچنان مى تواند در ســایر

 زمینه ها نیز کار کند. بنابرایــن وکیل متخصص در هر حوزه اى که 
عالقه مند بوده و توانایى دفاع از حقوق موکل را داشته باشد مى تواند 
ورود نماید. اما داشــتن تخصص در یک حوزه خــاص براى وکیل 
متخصص این امتیاز را به دنبال دارد که از سویى میزان مراجعه افراد به 
ایشان را نسبت به وکالى غیر متخصص در آن حوزه افزایش دهد و 
از سوى دیگر موجب ارتقاى کیفیت کار ایشان در آن حوزه خاص گردد. 
البته مشروط به اینکه پیش شرطهاى علمى و مهارتى و فرایند اخذ 
گواهینامه وکالت تخصصى به شکل درست محقق شده باشد. رئیس 
کانون وکالى دادگسترى اصفهان به پدیده نامطلوب بیکارى وکال 
اشاره کرد و گفت: در شــرایط فعلى با پدیده نامطلوب بیکارى وکال 
مواجهیم که موجب ایجاد نگرانى جدى براى جامعه وکالت گردیده 
است و این نگرانى با تصویب طرح تسهیل(علیرغم تمام تالش ها و 
مقاومت  کانون ها و تبدیل آن به قانون و برگزارى آزمون وکالت در 

سال جارى وفق قانون مذکور به وســیله کانون هاى وکال و مرکز 
وکالى قوه قضائیه و پذیرش تعداد زیــادى کارآموز) بیش از پیش 
تشدید گردیده است اما براى چاره اندیشى براى حل این معضل باید 
از روش هاى اصولى استفاده شــود. از جمله اینکه در کنار ترویج و 
تقویت فرهنگ مراجعه به وکال از بحث آموزش هم نباید غافل شد. 
باال بردن کیفیت کار و سطح علمى وکال یکى از راهکارهاى موثر در 
این مورد است. کانون وکالى اصفهان در تمام این سال ها از طریق 
کمیسیون آموزش و کارآموزى تالش نموده تا زمینه این موضوع را 
فراهم نماید. یکى دیگر از این راه ها بحث وکالت تخصصى است که 
قطعا موجب ارتقا خدمات وکالتى و ورود همکاران به حوزه هاى کارى 
جدید مى گردد. دکتر رئیسى افزود: اما موضوع بسیار مهمى که نباید از 
آن غافل گردید این است که توجه به امورى همانند وکالت تخصصى، 
باال بردن سطح دانش و مهارت وکال و تالش براى چاره اندیشى براى 
کاستن از معضل بیکارى آنها همگى مسائلى هستند که به یک پیش 
شرط مهم نیاز دارند تا قابل اجرا و ارزشمند باشند و آن پیش شرط این 
است که خانه صنفى ما پابرجا بماند و ماهیت نهاد وکالت دچار استحاله 
نشود و بیش از اندازه حاکمیت در امور کانون هاى وکال دخالت ننماید.
سال ها  است که مداخله در امور کانونهاى وکال، بعنوان متولیان نهاد 
وکالت رو به افزایش بوده است. هر بار یک  طرح، الیحه، آیین نامه و 
دستورالعمل جدید براى امور نهاد وکالت تهیه مى گردد بدون آنکه به 
نظر کانونهاى وکال توجه شود. نهایتا همه این موارد، یک وجه مشترك 
دارد و آن این است که به بهانه نظارت، تالش مى گردد نهاد وکالت که 
اصوال نهاد مستقلى اســت به نوعى بیش از پیش تحت کنترل قرار 
بگیرد. او همچنین تصریح کرد: این نظارت  در معناى درست آن هیچ 
اشکالى ندارد. منطقى است که تمامى نهادهاى اجتماعى در چارچوب 
یک نظام حقوقى شکل مى گیرند و باید کارکردشان را مطابق قوانین 
مربوطه ارائه نمایند و نظارت براى اطمینان از رعایت قوانین در این 
فرایند امرى کامال طبیعى اســت. کانونهــاى وکال هیچگاه  با این 
موضوع مخالفتى نداشته اند، اما اگر این نظارت به دخالت تبدیل شود، 
موجب بروز مشکالت  عدیده اى براى آنها مى گردد، مشکالتى که 
بعضاً شاهد بروز آن هســتیم و کانونها را با چالش هاى زیادى روبرو 
کرده است. امروز با همه تالش هایى که در کانون هاى وکال انجام

 مى دهیم و با تمامى  سختى ها و مشــقت هایى که جهت کاهش 
مشکالت کارآموزان و وکال متحمل مى شــویم، ولى با این وجود، 
اوضاع و احوال حرفه وکالت خوب نیست.دکتر رئیسى افزود: با قانون 
تسهیلى مواجه هستیم که به موجب آن حرفه وکالت کسب و کار تلقى 
شده است! آزمونى که بر اساس این قانون در سال جارى برگزار گردید 
بوضوح تالى فاسدهاى این تلقى ناصواب را نشان داد و البته هنوز تمام 

معایب قانون تسهیل خود را نشان نداده است. از طرف دیگر، آیین نامه 
قوه قضائیه که واقعا قصه تلخى دارد. آیین نامه اى که حدود سه سال 
پتانسیل کانون ها را به خود مصروف کرد و هنوز هم مشکالتى دارد. 
درست است که قرار بر این شد اصالحاتى در آن انجام شود، ولى آن 
اصالحات، همه آنچه مورد نظر کانونها بــراى اصالح در آیین نامه 
مذکور بود را در بر نمى گیرد و صرفنظر از اصالحاتى که قرار شد قوه در 
آیین نامه انجام بدهد و از آنها نیز هنوز خبرى نیست، موارد دیگرى در 
این آیین نامه وجود دارد که بنا به دالیل زیادى از جمله نقض استقالل 
کانونها و تهدید امنیت شغلى وکال، از نظر کانونها باید اصالح گردد ولى 
همچنان در آیین نامه مذکور باقى مانده است.او در ادامه افزود: اکنون 
کانونها با بالتکلیفى سختى مواجه هستند. اگر بخواهند آیین نامه را 
اجرا کنند، همانگونه که گفته شد در قسمت هاى مهمى با آن مشکل 
دارند. اگر اجرا نکنند، مشکالت زیادى برایشان ایجاد مى گردد، که 
بعضا عبور از آنها امکان پذیر نیست. مشکالت مربوط به تسلط بیش از 
پیش برخى از مقامات قضایى و همینطور دادگاه عالى انتظامى قضات 
بر امور انتظامى وکال، بحث انتخابات و... از جمله این مشکالت مى 
باشد. دکتر رئیســى در ادامه به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسى 
کیفرى نیز پرداخت و گفت: این تبصره مشکل دیگرى است که نمى 
توان آن را نادیــده گرفت. اصل 35  قانون اساســى در یک رویکرد 
مترقیانه، ازحق دفاعى صحبت مى کند که همه، بدون هیچ قید محدود 
کننده اى، از آن برخوردار هستند. حق دفاعى که ابزارش دسترسى به 
وکیل اســت. محدود کردن این حق از سویى موجب تبعیض میان 
وکالیى که همگى از نظر قوانین حاکم بر نهاد وکالت واجد صالحیت 

هستند، مى شود و از سوى دیگر حق دسترسى به وکیل و در نتیجه حق 
دفاع مردم را مخدوش مى نماید. این موارد مشکالت متعددى را براى 
کانونهاى وکال در برابر وکال و  مردم، ایجاد کرده است. تا جایى که 
کانون هاى مذکور  نسخ هرچه سریع تر آن را مکررا از قوه مقننه و قوه 
قضاییه درخواست نموده اند.او ادامه داد: در شــرایط فعلى در مورد 
مواضع کانونها در قبال مشکالت بر شمرده شده دیدگاه هاى مختلفى 
وجود دارد. گروهى معتقدند چون در این مشــکالت، طرف کانونها، 
حاکمیت است و حاکمیت صاحب قدرت است، کانونها  باید بپذیرند که 
راهى جز پذیرش و تسلیم شدن وجود ندارد و آنچه براى آنها از قانون، 
آیین نامه و ... وضع و صادر گردیده را اجرا کنند. این گروه همان افرادى 
هستند که حرفه وکالت را صرفا یک راه براى کسب درآمد مى دانند و 
جز درآمدزایى کارکرد دیگرى براى آن قایل نیستند.متاســفانه این 
دیدگاهى اســت که درحال گســترش اســت و باعث شده بعضى 
همکاران، این مسائل را فراموش نموده و صرفا به دنبال کسب درآمد 
باشند. ولى ما به عنوان وکیل مى دانیم که حرفه ما چه رسالتى دارد. 
وکالت صرفا یک حرفه محض اقتصادى نیست، بلکه ماهیت حقوق 
بشرى دارد با حقوق و جان و مال انسان ها در ارتباط است. به همین 
دلیل قانونگذار کشور ما و بیشتر کشورها و همچنین اسناد بین المللى، 
براى اصول اساسى روشن و شفافى را مقرر نموده اند. بر اساس  این 
اصول وکیل دادگسترى باید داراى ویژگى هاى خاصى بوده و آزمونى 
را داده  و براى این حرفه تربیت شده باشد و به دنبال آن براى انجام 
وظایف حرفه اى خود،  اختیارات و صالحیت هاى الزم را هم داشته 
باشد، به نحوى که بدون استرس و ترس از آینده شغلیش، از موکل خود 
دفاع کند. مردم هم آزادانه بتوانند به هر وکیلى که تمایل دارند مراجعه 
و بدون محدودیت وکالت دهند. بر همین اساس در مقابل مقرره هایى 
که این اصول را نادیده گرفته یا تضعیف مى نماید و موجب تغییر در 
ماهیت حرفه وکالت مى گردد، نمى توان سکوت کرد بلکه باید بصورت 
اصولى و مستدل آثار مخرب آنها را بر حرفه وکالت تبیین و بدین وسیله 
از کیان نهاد وکالت دفاع نمــود. او تاکید کرد: برخالف تصور برخى 
تاکنون، اینگونه تالشــها براى دفاع از کیان نهاد وکالت و صیانت از 
ماهیت و شالوده هاى آن بى تاثیر نبوده است. کانونها قبال هم در سال 
88  با مشکل مشابه اى در مورد  آیین نامه مواجه شدند و در سال 98 
نیز با آیین نامه اى به مراتب و بسیار خطرناك تر و متفاوت تر نسبت به 
آیین نامه فعلى روبرو گشتند. ولى مقاومت کانون هاى وکال موجب 
شد که آیین نامه 88 و 98 هر دو کنار برود. آیین نامه 1400 هم مشکل 
دارد، ولى میزان مشکل آن به اندازه آیین نامه 98 نیست و خیلى کمتر 
است، ولى باز هم مشکالت آن اساسى است و باید کانونها براى رفع 
آنها تالش نمایند و نباید ناامید شوند. ولى متاسفانه مدتى است جریانى 

راه افتاده که در جامعه وکالت حس ناامیدى ایجاد نموده و معتقد است  
چاره اى براى کانونها باقى نمانده و آنهــا باید آیین نامه را به همین 
شکل اجرا کنند و نهایتا، آن شد که 70 نفر از اعضاى هیئت عمومى 
راى مثبت بر اجراى آیین نامه مصوب 1400 دادند. اما اگرچه این اقدام 
هم از نظر برخى نوعى تدبیر بود، ولى نباید این بدین معنا باشد که دیگر 
راه حلى وجود ندارد و باید کانونها حتى اگر ناچار به اجرا هم هستند اما 
در جهت رفع ایرادات آیین نامه 1400 تالش نمایند. راجع به قانون 
تسهیل و اصالح آن هم نباید ناامید باشیم. مگر ما وکال قرار نیست که 
قانون را نقد کنیم و مگر نمى گوییم، وکال بیشترین ارتباط را با قوانین 
دارند. ضمن اینکه ما وکال مى فهمیم قانون در کجا ایراد و اشکال دارد 
و انتظار مى رود با نقد اصولى قوانین، قانونگذار را کمک کنیم، هرچند 
متاسفانه در بیشتر موارد قانونگذار تمایلى به بهره گرفتن از نظرات 
متخصصین در امور مختلف از جمله امور مربوط به نهاد وکالت ندارد. 
با این وجود ما نباید ناامید بشویم و از تالش در جهت صیانت از حق 
دفاع مردم دست برداریم. اکثریت ما وکال در کانون وکالى اصفهان ، 
راه حل دوم را قبول داریم و اعتقاد داریم باید از حرفه خود صیانت و 
محافظت کنیم و از نظام حقوقى حاکم بر این حرفه غافل نگردیم. در 
این راستا الزم است وکال در کنار کار حرفه اى وکالت  مدام در جریان 
مسایل صنفى قرار گرفته و به تعهدات صنفى خود پایبند باشند. جریان 
اصالح قوانین وکالت حتما باید ادامه پیدا کند. همه کسانى که واقعا 
دلسوز این کشور و مردم  هستند، بخوبى مى دانند که برخى از  این 
قوانین چه بر سر نهاد وکالت مى آورد، مى دانند اگر نهاد وکالت کشور 
آسیب ببیند چه تبعاتى براى جامعه، مردم، دستگاه قضایى و حیثیت بین 
المللى کشور به وجود خواهد آمد و البته برخى از این تبعات را شاهد 
هستیم. دکتر رئیسى در پایان گفت: ان شاءا... پنج شنبه 22 دى ماه 
انتخابات پرشورى خواهیم داشت. درست است که حرفه ما در وضعیت 
مطلوبى قرار ندارد، ولى به هرحال، هم اکنون زمانى است که وکال باید 
در انتخابات شرکت کنند و از حرفه خود پاسدارى نمایند. بدون تردید 
حضور پرشور و گسترده  وکال در انتخابات در سرنوشت صنف بسیار 
موثر اســت و مى تواند در اصالح مســائل فوق الذکــر هم نقش 
چشمگیرى داشته باشد. از همکارانم در هیئت مدیره نیز تشکر مى کنم 
که پر قدرت عمل کردند و واقعا آنچه در توانشان بود براى صنف انجام 
دادند، هیچ گاه در راستاى انجام وظایف دلشان نلرزید و هراسى به خود 
راه ندادند، هیچ گاه کوتاهى نکردند و منافع شخصى شان را بر منافع 
صنف ترجیح ندادند و آرزو مى کنم هیئت مدیره هاى بعدى نیز مسیر 
صیانت از نهاد وکالت را پر قدرت و با امید به حل مشکالت ادامه دهند 
که ان شاءا... مشکالت صنف ما حل شود و وکال در شرایط بسیار خوب 

به مردم خدمت نمایند.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان: 

وکالت تخصصی ضرورتی غیر قابل انکار برای جامعه وکالت  است 
توجه به اموری همانند وکالت تخصصی زمانی ارزشمند است که خانه صنفی ما مستقل بماند

۳

فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومی فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومی 

فراجا تشریح کردفراجا تشریح کرد
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مافیا قیمت گوشت قرمز را 
افزایش داد

افتتاح سپرده با سود 
باالى 20درصد ممنوع است

خبرخوان
آلودگى هوا و 
کاهش IQ کودکان

بررسى هاى یک مطالعه در سه    ایسنا |
منطقه با آلودگى باال، متوسط و پایین در ایران 
نشان داد که ســطوح باالتر ذرات معلق در هوا 
مى تواند بــا کاهش ضریب هوشــى کودکان 
مرتبط باشــد. در این مطالعه ضریب هوشــى 
کودکان در مناطــق با آلودگى کــم، 16/62 
امتیاز بیشتر از کودکانى بود که در مناطق آلوده 
زندگى مى کردند. همچنیــن کودکانى که در 
مناطق با آلودگى متوســط زندگى مى کردند، 
ضریب هوشــى 7/48 امتیاز باالتر از کودکان 
منطقه آلوده داشــتند. کودکانى که در معرض 
آالینده هاى هــواى داخل خانه قرار داشــتند 
نیز، به طور قابل توجهى نمرات IQ پایین ترى 

داشتند. 

خبرخوش
 براى سربازان غایب

  ایرنا  |فرمانده سازمان نظام وظیفه عمومى 
فراجا گفت: با ابالغ ستاد کل نیروهاى مسلح 
تمام سربازانى که داراى غیبت بوده و در حال 
خدمت هستند مى توانند از امتیاز کسر خدمت 
پدر خود (رزمندگــى ، جانبــازى و آزادگان) 
بهره مند شوند. ســردار تقى مهرى اظهار کرد: 
در گذشته سربازان غایب این امتیاز را نداشتند 
که از مزایاى کسر خدمت پدر در زمان حضور در 

جبهه هاى جنگ بهره مند شوند.

جزئیات جدید 
از افزایش حقوق کارمندان

  ایسنا | عضــو کمیســیون اجتماعى 
مجلس، افزایش حقــوق کارکنان و کارمندان 
دولت را متناســب با نرخ تورم واقعى دانست؛ 
نه تورم هاى محاوره اى و خارج از متن جامعه. 
خلیل بهروزى فــر در این بــاره تصریح کرد: 
مجلس قانــون افزایش حقوق را براســاس 
آمارهاى بانک مرکزى و معیشت مردم و گرانى 

و تورم و... تصویب خواهد کرد.

ثبت 69 میلیارد 
تراکنش بانکى

  خبرآنالین | سخنگوى بانک مرکزى در 
صفحه توییتر خود با اعالم اینکه روزانه بیش 
از 400 میلیون تراکنش بانکى انجام مى شــود 
افزود: آمار تراکنش هاى بانکى در شاپرك در 
9ماهه اول سال گذشته 58 میلیارد تراکنش بود 
و طى 9ماهه اول امسال به 69 میلیارد تراکنش 
رســیده که حدود 15 درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه پارسال را نشان مى دهد. مصطفى 
قمرى وفا همچنین عنوان کرد: ساالنه حدود 
50 هــزار میلیارد تومان فقط در ســامانه هاى 
بین بانکى جابه جا مى شــود و اگر سامانه هاى 
درون بانکى را نیز اضافه کنیم این عدد افزایش 

پیدا مى کند.

 آب در تهران 
سهمیه بندى مى شود؟

  اعتمادآنالین |مدیرعامل آبفاى کشور 
گفت: باتوجــه به کاهــش بارندگى ها در چند 
ماه اخیر و خشــک سالى شــدید در چند سال 
گذشــته وجود داشــت چنین گمانه زنى هایى 
وجود دارد اما با توجــه به مدیریت مصرف نرم 
افزاى و ســخت افزارى در تهران شاهد جیره 
بندى آب نخواهیــم بود. اتابــک جعفرى در 
پاســخ به اینکه زمزمه هایى مبنى بر سهمیه 
بندى آب تا پایان ســال وجــود دارد آیا چنین 
مســئله اى صحت دارد گفت: ســهمیه بندى 
آب در تهران وجود نــدارد و برنامه  ریزى ها و 
تدابیر جدى براى جلوگیرى از رســیدن به آن 

مرحله در دستور کار است.

رئیس کمیسیون کشاورزى و صنایع غذایى اتاق تعاون 
گفت: سیســتم معیوب توزیع و حضور مافیا و دالل ها 
قیمت گوشت قرمز را براى مصرف کننده افزایش داده 
است.ارسالن قاســمى ادامه داد: دامدار دام زنده را در 
بهترین شرایط بین 100 تا 105 هزار تومان به فروش 
مى رساند. پس از کشتار نرخ گوشت به 180 تا 200 هزار 
تومان مى رســد اما در بازار قیمت گوشت قرمز به 250 
تا 300 هزار تومان در هر کیلو مى رسد. وى به سیستم 
معیوب توزیع گوشت قرمز اشاره و عنوان کرد: دالل ها 

هزینه هاى این بازار را بسیار افزایش داده اند.
قاسمى تصریح کرد: هنگامى که در سازمان میادین و 

تره بار هزینه اجاره غرفه چند صد میلیون تومان است 
قیمت ها نامعقول براى مصرف کننده افزایش مى یابد. 
وى تاکید کرد: اگر سیستم بیمار توزیع اصالح شود به 
طور قطع بازار تقاضا را تحریک کرده و مردم با قدرت 

خرید فعلى مى توانند خرید گوشت قرمز داشته باشند.
این مقام مســئول با بیان اینکه در تولیــد نهاده هاى 
کشاورزى و محصوالت نهایى مشکلى در کشور وجود 
ندارد اضافه کرد: امسال تولیدات بخش کشاورزى بیش 
از 120 تن بود که نه تنها نیاز کشــور را تأمین مى کند 
که مى تواند نیازمندى هاى کشــورهاى همسایه را نیز 

پوشش دهد.

طبق توافق بانک هاى دولتى و خصوصى از دیروز شنبه 17 
دى ماه نرخ سود سپرده مصوب بانک مرکزى باید رعایت 
شود ضمن اینکه اوراق گواهى سپرده با سود 23درصدى 
نیز در تمام بانک ها اجرایى مى شود.دبیر شوراى هماهنگى 
بانک هاى دولتى در همین ارتباط گفت: تمامى بانک ها 
مکلف شدند سود سپرده را براساس نرخ هاى مصوب بانک 
مرکزى پرداخت کنند و در صورت تخلف بانک مرکزى 
اقدامات تنبیهى متعددى براى بانک هاى خاطى در نظر 
مى گیرد.قیطاســى گفت: طبق آخرین بخشنامه بانک 
مرکزى در تیر ماه سال 99 درباره نرخ سود سپرده بانک ها، 
این سودها به صورت على الحساب به دو بخش حساب هاى 

کوتاه مدت و مدت دار تقســیم مى شــود. در سپرده هاى 
کوتاه مدت عادى، نرخ سود به صورت ماه شمار 10 درصد، 
در سپرده هاى کوتاه مدت ویژه ســه ماهه 12 درصد و در 
سپرده هاى کوتاه مدت ویژه شش ماهه، 14 درصد است. 
وى با اعالم اینکه نرخ سپرده هاى سالیانه نیز حداکثر 20 
درصد است، افزود: در صورتى که بانکى سپرده اى با سود 

باالى 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است.
قیطاسى تأکید کرد: چنانچه یک بانک دستورالعمل هاى 
بانک مرکزى را رعایت نکند منجر به برکنارى رئیس شعبه 
بانک و لغو امتیاز شعبه بانک خاطى مى شود و پرونده شعبه 

نیز به هیئت انتظامى بانک مرکزى ارسال خواهد شد. 

خورشید کیایى
 گران شــدن دالر براى ما مردم عادى یعنى کابوس. 
ترجمانى از تکرار قیمت هایى که باز هم قرار است رکورد 

بزند و معیشت مردم را زیر سئوال ببرد.
چندى پیش شوك یک باره در بازار دالر باعث شد که 
بسیارى از فروشندگان و تولیدکنندگان به دلیل نوسان 
ارزى حاضر به فروش محصوالت خود نباشند؛ حتى این 
موضوع به خره فروشى ها و فروشگاه هاى اینترنتى هم 
سرایت کرد و فروشندگان دلیل این موضوع را ابهام در 
آینده و تغییرات قیمت ها عنــوان کردند. موضوعى که 
چندى پیش عکس العمل معــاون وزارت صمت را نیز 

در پى داشت.
شاه میرزایى تأکید کرد که عدم تحویل کاالى فروخته 
شده توسط فروشگاه هاى اینترنتى به بهانه گران شدن 
ارز تخلف بزرگى اســت و کمیته نظارت بر کســب و 

کارهاى مجازى برخورد مى کند.
این درحالى اســت که موضــوع گرانــى دالر تنها به

 فروشگاه هاى اینترنتى ختم نمى شــود بلکه در حال 
حاضر این موضوع به بازار کاالهاى اساسى و مصرفى 
هم رسیده است؛ خیلى ها نگرانند که با نوسانات پیش 
آمده باید منتظر گرانى هاى بیشــتر هم باشند چرا که 
تجربه سال هاى قبل نشان مى دهد کوچک ترین جهش 
در نرخ دالر مســتقیمًا در بازار کاالهاى اساسى تخلیه 
مى شــود. به ویژه آنکه از اردیبهشــت امسال دولت به 
بهانه اصالح یارانه هاى ارز 4200 تومانى این کاالها را 
حذف کرد و به یکباره صعود قیمت ها در بازار مشاهده 
شد. حاال فرقى نمى کند در بازار پوشاك باشى یا گوشت 
و مرغ و تخم مرغ، آنچه در این میدان یکه تازى مى کند 
قیمت دالر است که براى عده اى یعنى استرس بیشتر 
و عدم امنیت روحى و روانى. اینکه فردا قرار اســت نان 
را با چه قیمتى بخریم یا قرار است تخم مرغ از دانه اى 3 
هزار تومان هم گران تر شود؟ عالوه بر امنیت روحى و 
روانى، امنیت غذایى بسیارى از افراد را به خطر مى اندازد. 

مسئله اى که مسئوالن ظاهراً اصًال به آن توجه ندارند.
جالب اینکه صاحبان کسب و کارهاى مختلف هم از این 
بازار آشفته و بى نظارت استفاده مى کنند. شاهد این مدعا 
هم قیمت هایى است که توجیهش گرانى دالر است و 

چه بخواهى پرتقال شمال را بخرى و چه انار ساوه و یا 
موز هند را باز قیمت ها با برچسب دالر سنجیده مى شود 

و امنیت غذایى مردم را به خطر مى اندازد.
تا جایى که به گفته کارشناســان حوزه سالمت، گرانى 
دالر، اکنون باعث افزایش سوءتغذیه در طى سال هاى 
اخیر در کشــور شــده و به عنوان یک معضل شناخته 
مى شــود؛ با توجه به اینکه این گرانى ها گاهى چنان 
به قشــر ضعیف جامعه فشــار وارد مى کند که برخى

خانواده ها تنها مى توانند در حد یک وعده غذایى کامل 
مصرف کنند. 

این در حالى است که براى عده اى هم این بازى سکه و 
دالر بازى برد بردى است که باعث مى شود به ثروتشان 

بیش از پیش اضافه شود. 
حاال در چند ماه مانده به سال نو نگرانى ها بیشتر هم شده 
است؛ چرا که چشم انداز روشنى از اقتصاد و دستمزدهایى 
که قرار اســت پیش بینى شــود وجود ندارد و خیلى ها 

منتظر تورم و گرانى هاى بیشتر هم هستند.
با توجه به اینکه طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به 
نقطه مهر 1401 که 48/6 درصد ثبت شــد. این بدان 
معناســت که خانوار ایرانى در مهر ســال جارى حدود 
1/5 برابر بیشتر از مهر سال 1400 براى تهیه کاالهاى 
اساســى هزینه کرده اند. در این بین تــورم کاالهاى 

خوراکى بیش از 70 درصد به ثبت رسید.
وحید شقاقى شهرى، اقتصاددان، درباره تأثیر افزایش نرخ 
ارز بر قیمت کاالهاى اساسى مى گوید: اقتصاد ایران در 
حوزه کاالهاى ســرمایه اى و مصرفــى واردات محور 
است. از همین رو افزایش قیمت دالر بر تمام کاالها اثر 
مستقیم مى گذارد. او نوسان و روند افزایشى قیمت دالر 
را چالش این روزهاى اقتصاد ایران مى داند؛ بى ثباتى و 
نوســانات قیمت دالر که بر مصرف کننده و تولیدکننده 
اثر مى گذارد و این نااطمینانى بر سرمایه گذارى و تولید 

در اقتصاد ایران ضربه مى زند.

این اقتصاددان همچنین با اشــاره به تأثیر افزایش نرخ 
ارز بر بازار دارایى ها مى گوید: اولین تأثیر افزایش قیمت 
دالر بر بازار دارایى هاست؛ پس از آن این افزایش قیمت 
به بازار کاال و خدمات یعنى سفره زندگى مردم سرایت 

مى کند و آثار نهایى آن نیز افزایش تورم است.
حاال بى تدبیرى دولت در مسائل اقتصادى حداقل هاى 
بســیارى از خانواده هــا را هــم از آنها گرفته اســت. 
حداقل هایى مثل نان و تخم مــرغ، نان و پنیر و...؛ اینها 
وقتى از زبان مردم شنیده مى شــود ظاهراً سیاه نمایى 
اســت اما واقعیتى اســت که این روزها براى مردمى 
که هر روز با این قیمت ها ســر و کار دارنــد و هر روز 
سبد خریدشــان خالى تر و سفره هایشــان کوچک تر 
مى شــود، افزایش قیمــت دالر یعنى گرانى و افســار 
گســیختگى تورم و کابوس ندارى و اجــاره بها و تاب 
نیاوردن از فقرى که هر روز آنها را در ســیاهچاله خود

مى کشاند.

زخمه گرانى دالر بر معیشت مردم 
دومین غافلگیرى چینى ها 

براى ایران
چین پــس از قراردادهاى بزرگ    خبر آنالین |
انرژى با رقباى عرب ایران در حاشیه خلیج فارس این 
بار قرارداد خبرساز دیگرى بسته است. قرارداد 25ساله 
اســتخراج نفت بین طالبان و چین خبرى است که به 
تازگى منتشر شده است. میزان سرمایه گذارى شرکت 
چینى در این پروژه در یکسال 150 میلیون دالر و در سه 
سال آینده 540 میلیون دالر خواهد بود. مقامات طالبان 
گفته اند که در این قرارداد 20 درصد شریک خواهند بود 

و این سهم مى تواند تا 75 درصد افزایش داشته باشد.

جعل نام خلیج فارس
 در عراق 

جــام ملت هاى کشــورهاى    اعتمادآنالین|
عربى این روزها در بصره با حضور هشــت تیم عراق، 
عمان، عربستان سعودى، یمن، بحرین، کویت، قطر و 
امارات در حال برگزارى است. این مسابقات با نام جعلى 
خلیج عربى برگزار مى شــود و در رسانه هاى خارجى 
هم با همین نام معرفى شده اســت؛ اما ماجرا فقط به 
این نامگذارى جعلى محدود نمى شود. «محمد  شیاع 
السودانى»، نخست وزیر عراق هم در بیانیه اى در مورد 
مسابقات جام ملت هاى خلیج (فارس) از عبارت جعلى 
«خلیج عربى» استفاده کرد. پیش از این، مقتدى صدر، 
رهبر جریان صدر عراق هم در توییتى از عبارت جعلى 

«خلیج عربى» استفاده کرده بود. 

نباید صبر کنیم ترامپ بمیرد 
آیــت ا... عبدالکریم    همشهرى آنالین |
عابدینى، نماینده ولى فقیه در اســتان قزوین با بیان 
اینکه مردم منتظر انتقام  خون شــهیدان «سلیمانى» 
و «ابومهدى المهندس» هستند، افزود: ما نباید صبر 
کنیم ترامپ که فرمان ترور این شــهیدان بزرگوار را 
صادر کرده، به مــرگ عادى بمیرد بلکــه باید انتقام 
خون شــهید ســلیمانى و ابومهدى المهنــدس از او 

گرفته شود.

قاضى صلواتى ترور شد؟!
به رغم اینکه در فضاى مجازى شایع شده    مهر |
بود قاضى صلواتى ترور شده، مدیرعامل خبرگزارى قوه 
قضاییه این شایعه را تکذیب کرد. مهدى کشت دار، مدیر 
عامل خبرگزارى میزان در توییتى نوشت: دروغ. دروغ. 
دروغ. تنها دســتاورد قابل ذکر معاندین در این روزها 
همین خبرهاى کذب در فضاى مجازى اســت. شهر 
فتح مى کنند، پادگان مى گیرند، ترور مى کنند، اعتصاب 
سراسرى پیش مى برند و... قاضى صلواتى در صحت و 
سالمت است و بعد از تماسى که داشتم متوجه ترور خود 

شد.

بولتون
 ترامپ را به چالش مى کشد

  ایسنا | جان بولتون، مشــاور ســابق امنیت 
ملى آمریــکا فاش کرد که رئیس ســابق خود، دونالد 
ترامپ را براى نامزدى جمهورى خواهان در انتخابات 
ریاست جمهورى به چالش خواهد کشید. بولتون جنگ 
طلب، ماه گذشته هم به این موضوع اشاره کرده بود که 
اگر سایر نامزدهاى انتخاباتى، ترامپ را به دلیل تالش 
براى نقض قانون اساسى محکوم نکنند، در سال 2024 
نامزد خواهد شــد. ترامپ عضو ســابق کابینه خود را 
به عنوان یک «احمق خســته کننده ناراضى که فقط

 مى خواست به جنگ برود» برکنار کرد.

ایران از نقشه جهان 
حذف مى شود

  روزنامه اعتماد| محمد فاضلى، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه در گفتگویى بیان کرد احتمال دارد ایران 
به زودى از نقشه جهان حذف شــود. این حذف شدن 
بدین معناست که بود و نبود ایران در تصمیمات و اقتصاد 

جهان مهم نیست. 

الدن ایرانمنش
 الیحه حذف صفرها در روزهاى آخر دولت قبل به مجلس داده شد اما به مدت هفت 
سال مسکوت ماند اما حاال با رونمایى بانک مرکزى از اسکناس هاى جدید هزار تومانى 
که توسط بانک ها به مردم ارائه شد به نظر مى رسد این اقدام به طور جدى در دستور 

کار قرار گرفته است. 
حذف صفر از پول ملى مسئله جدیدى نیست و در بســیارى از کشورهاى دیگر نیز 
انجام شده است؛ طبق اعالم نشریه بین المللى علوم اقتصادى و مدیریتى، در طول 
50 سال گذشته 19 کشور، اقدام به حذف صفر از پول ملى خود کرده اند که از بین این 
کشورها، 10کشور این کار را دو مرتبه انجام داده اند. صفرها در آرژانتین تاکنون چهار 
مرتبه، روسیه، اوکراین، لهستان و بلژیک سه مرتبه و در ترکیه، کره جنوبى و غنا یک 

مرتبه برداشته شده اند.
اما این اتفاق در ایران، تازه است؛ پدیده اى که به گفته برخى از کارشناسان ابرفرصتى 
براى اقتصاد ایران خواهد بود و به نظر برخى دیگــر تأثیر زیادى در اقتصاد نخواهد 

داشت و ممکن است بارى را هم بر دوش اقتصاد ایران بگذارد. 
این در حالى است که مطالعه سیر تحوالت پولى در جهان حکایت از این واقعیت دارد 
که بسیارى از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصالحات پولى به شیوه هاى 
گوناگون شده اند. مهمترین دلیلى که این کشورها را ناگزیر از اجراى چنین برنامه اى 
کرده ناکارآمدى نظام تسویه مبادالت پولى و عدم توانایى پول ملى در ایفاى وظایف 

مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشى از وجود تورم مستمر در نرخ هاى باالست. 
با وجوداین، آیا مى توان امیدوار بود که با حذف صفرها از پول ملى ایران هم شــاهد 
کاهش تورم در کشور باشیم؟ و آیا این اقدام بر تورم تأثیر مستقیم دارد یا خیر؟ در این 
رابطه کارشناســان اقتصادى اختالف نظرهاى زیادى دارند، اما هر دو دسته بر این 
عقیده هستند که این کار اگر تأثیر مثبت هم نداشته باشد، تأثیر منفى ندارد، به این معنا 
که تورم بیشترى را شاهد خواهیم بود.احمد مجتهد، یکى از کارشناسان اقتصادى و 
موافق حذف صفر از پول ملى در این رابطه معتقد است: اگر به تجربه سایر کشورها 
که این کار را انجام داده اند نگاهى بیاندازیم متوجه مى شویم که نه تنها تورم ایجاد
 نمى شود حتى ممکن است این کار باعث کاهش تورم شود و قیمت ها را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادى در این رابطه که آیا حذف صفر پول ملى باعث نوسان تورم 
مى شود، یا خیر عنوان کرده که اگر به تجربه سایر کشورها که این کار را انجام داده اند 
نگاهى بیندازیم متوجه مى شویم نه تنها تورم ایجاد نمى شود، حتى ممکن است این 

کار باعث کاهش تورم هم شود و قیمت ها را کاهش دهد. 
به گفته این کارشناس، به دلیل تورم این 40 سال مى توان گفت ارزش پول ما به شدت 
کاهش پیدا کرده است لذا صفر در اکثر کشورهایى که با تورم شدید روبه رو بوده اند 

صورت پذیرفته چرا که این کار به طور کلى بسیار ضروررى است و باید انجام شود.
عباس آرگون، دیگر اقتصاددانى اســت که او هم موافق با حذف صفرها از پول ملى 
است و  معتقد است که با توجه به تورم قابل توجهى که اقتصاد ایران در طول سال ها 
و دهه هاى گذشته با آن روبه رو بوده، اعداد و ارقام در قراردادهاى تجارى و بانکى به 
شدت باال رفته و همین مسئله محاسبات را در سطوح کالن دشوار کرده که با حذف 

صفر مى توان بخشى از این دغدغه ها را مدیریت کرد.
به گفته این کارشــناس، هزینه باالى چاپ اســکناس و توزیــع آن یکى دیگر از 
دغدغه هایى است که با حذف صفر از پول ملى مى توان براى آن چاره اى جدید پیدا 

کرد و بخشى از فشار بودجه اى موجود در این زمینه را حل کرد.
آرگون، یکى از مؤلفه هایى که مى تواند در چالش هاى اقتصادى به ویژه در خصوص 
ارزش پول ملى کارکرد داشته باشد، را تقویت پول ملى با استفاده از ابزارهاى اقتصادى 
و سیاستگذارى صحیح مى داند و مى گوید: بر این اساس حذف چهار صفر از پول ملى 
در شرایط کنونى سیاست صحیحى است و مى تواند در تقویت ارزش پول مفید باشد و 
در شرایط کنونى اقتصاد که رابطه و وابستگى پول ملى به ارزهاى خارجى به خصوص 
دالر کاهش یافته است، ضرورت دارد شمایل و عنوان پول ملى نیز بر اساس شرایط 
کنونى تغییر یابد، چراکه بازســازى پول ملى در اقتصاد در مواجهه با سایر ارزهاى 

خارجى ارزش آن را تقویت خواهد کرد.
مرتضى افقه، اقتصاددان دیگرى است که به نسبت دیگران به این موضوع خوشبین 
نیست. او با تأکید بر اینکه مهم آن است که بدانیم این امر با چه هدفى صورت مى گیرد 
مى گوید: اگر منظور کم کردن هزینه هاى فکرى، ذهنى، حسابدارى و فیزیکى باشد، 
به خصوص آنکه برخى از مردم دانش کافى براى حساب و کتاب هاى این چنینى را 

ندارند، این امر مى تواند بسیار مؤثر باشد.
این کارشناس معتقد است: اگر مى خواهیم اســتناد به برخى کشورها داشته باشیم 
در این مورد که حــذف صفر پول ملى همراه با کاهش تورم بوده اســت، من به این 
امر اعتقادى ندارم و معتقدم بخش قابل توجهى از ریشــه هاى تورمى ما ناشــى از 
عوامل غیر اقتصادى است و آن قسمت اقتصادى اش هم شاید بشود با بازى کردن با 
متغیرهاى اقتصادى مثل نقدینگى تا حد محدودى توجیه کرد به این خاطر که بخش 
قابل توجهى از ریشه هاى تورمى کشور مزمن و غیر اقتصادى است؛ بنابراین بازى 
کردن با متغیرهاى اقتصادى مثل نقدینگــى هم براى کنترل این تورم تأثیرگذارى 

محدودى دارد.

تیغ دو لبه حذف صفرها از پول ملى 
فرمانده انتظامى شهرســتان رى جزئیات تماس رمزى زن 

جوان با پلیس 110 را براى درخواست کمک بیان کرد.
این اتفاق روز چهارشــنبه هفته گذشــته در منطقه شهررى 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که زن جوانى سوار خودروى 
شوهر صیغه اى اش شــده بود. آنها مدتى بود که با یکدیگر 
دچار اختالف شــده بودند و آن روز نیز شــوهر صیغه اى که 
حدود 30سال از همسرش بزرگ تر است عصبانى بود و مدام 
همســرش را کتک مى زد و او را تهدید مى کــرد. در بین راه 
تهدیدهاى مرد خشن باال گرفت و به همسرش گفت اگر به 

خانه برسیم تو را مى کشم.
زن جوان با وجــود اینکه ترســیده بود اما تــالش مى کرد 
شــوهرش را آرام کند. وقتى او فهمید تهدیدهاى شوهرش 
جدى است و ممکن است واقعا بالیى سرش بیاید فکرى به 
سرش زد. او مدتى قبل در روزنامه ها خوانده بود که زن جوانى 
وقتى نیاز به کمک داشــت با پلیس تماس گرفته و گفته بود 
پیتزا مى خواهم و اپراتور پلیس هم که متوجه ماجرا شده بود 

مأموران را براى کمک به او اعزام کرده بود.
این زن هــم بــا موبایلــش110 را گرفت و بــدون اینکه 
شــوهر صیغه اى اش متوجه شــود که او بــا پلیس تماس 
گرفته به اپراتور مرکــز فوریت هاى پلیســى گفت که پیتزا 
مى خواهد. در آن ســوى خط هرچنــد اپراتــور پلیس ابتدا 
از شــنیدن این درخواســت تعجب کرد اما در ادامه متوجه 
شــد که این زن دچار مشــکل شــده و نیاز به کمک پلیس

 دارد.
در ادامه این مکالمــه تلفنى، زن آدرس خانــه اش را داد و از 
مأموران خواست که پیتزا را به این آدرس ارسال کنند و تماس 
را قطع کرد. دقایقى بعد از این تمــاس درحالى که همچنان 
شــوهر صیغه اى این زن عصبانى بــود و او را تهدید مى کرد 
آنها به خانه رســیدند اما زودتر از آنها مأموران کالنترى167 
دولت آباد در آنجا حضور داشتند و زن جوان ماجرا را براى آنها 
توضیح داد و به این ترتیب مرد به اتهام تهدید و ضرب و شتم 

همسرش بازداشت و به کالنترى منتقل شد.
ســرهنگ دوســتعلى جلیلیان فرمانده انتظامى شهرستان 
رى در این بــاره گفت: به دنبال بازداشــت شــوهر این زن، 
پرونده اى در این باره تشکیل شده و تحقیقات در این خصوص

 ادامه دارد. 

 زن جوان 
به پلیس سفارش پیتزا داد!
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رفع تصرف زمین هاى ملى در 
کاشان 

رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان کاشان گفت: 
مأموران یــگان حفاظت اراضى ایــن اداره، موفق به 
شناسایى و رفع تصرف دو مورد تعرض به زمین هاى 
ملى به وســعت دو هــزار و 250 متر مربــع در این 
شهرستان شدند. مجتبى آراسته افزود: پرونده دیگرى 
مربوط به آزادســازى 250 مترمربع زمین هاى دولتى 
از چنگ زمین خواران در شــهر کاشــان است که به 
ارزش هفت میلیارد و 500 میلیون ریال به بیت المال 

بازگردانده شد.

تدابیر شهردارى براى 
کارتن خواب ها 

مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به ســرماى شدید هوا در این 
روزها اکیپ هاى گشــت پیشــگیرى و رفع تخلفات 
شــهرى مناطق پانزده گانــه شــهردارى اصفهان، 
کارتن خواب ها را به مرکز مربوط به ساماندهى هدایت 
مى کنند. روح ا...  ابوطالبى تصریح کرد: به زودى مرکز 
ساماندهى و غربالگرى ویژه کودکان متکدى تا سن 

زیر 18 سال نیز راه اندازى خواهد شد.

500 مدرسه
آماده میزبانى از مسافران 

500 مدرسه و هفت هزار فضا در شهر اصفهان براى 
اسکان مسافران در عید نوروز برنامه ریزى شده است. 
رئیس رفاه و پشــتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان با بیان اینکه در نواحى اصفهان، هفت 
هزار تخته فرش در حال جمع آورى، شســت و شــو 
و آماده سازى اسکان مسافران اســت، گفت: برنامه 
ریزى براى سایر مناطق استان براى تخصیص فضا 
ویژه نوروز در حال اجراست. مهدى منتجب افزود: 20 
مرکز رفاهى و خانه معلم در استان اصفهان داریم و 9 
درصد مالیات بر ارزش افزوده براى فرهنگیان در مراکز 

رفاهى و خانه معلم حذف شده است.

اجراى «جشنواره بزرگ 
بازیار» در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان 
گفت: طرح «جشنواره بزرگ بازیار» از آبان ماه امسال 
آغاز شــد و تا پایان اســفند ادامه دارد و در قالب این 
طرح شهروندان مى توانند با مراجعه به ایستگاه هاى 
جمع آورى پسماند خشــک به ازاى هر سه کیلوگرم 
بار تحویلى یک شــانس شــرکت در قرعه کشى به 
دست آورند. غالمرضا ســاکتى اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت تفکیک پسماندها و لزوم تحویل پسماندهاى 
خشــک قابل بازیافت به مراکز ذى صــالح و براى 
افزایش مراجعه شهروندان به ایستگاه هاى جمع آورى 
پسماند خشک و جلب مشارکت آنها از طریق تشویق 
به تفکیک و تحویل اقالم بازیافتى، طرح جشــنواره 
بزرگ بازیار اجرا شــد. وى تصریح کرد: طبق پایش 
اولیه جشــنواره، بالغ بر 6900 نفر از شــهروندان در 
ماه هاى آبان و آذر در این جشــنواره شرکت کردند و 
معادل 13 هزار و 154 شــانس قرعه کشى ایجاد شد. 
وى ادامه داد: نتایج این جشنواره نشان دهنده افزایش 
13 درصدى تناژ پسماند خشک تحویلى به ایستگاه ها 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل بوده و با توجه به 
استقبال شهروندان، این جشــنواره تا پایان اسفندماه 

ادامه خواهد داشت.

کاهش30 درصدى مرگ ومیر 
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 
40 هزار و 297 والدت و 20 هزار و 37 فوتى طى 
9 ماهه ســال جارى در اســتان اصفهان به ثبت 
رسیده است که شاهد کاهش 30 درصدى میزان 
مرگ ومیر در استان هستیم، خاطرنشان کرد: اسامى 
فاطمه، رستا، زهرا، حلما و آوا براى دختران و اسامى 
على، امیرعلى، حســین، آراد و ماهان بیشــترین 
اسامى انتخاب شده براى پسران طى 9 ماهه اخیر 

بوده است.

خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در فصل سرد 
مصرف گاز به بیش از 650 میلیــون متر مکعب در بخش 
خانگى رســیده اســت که این میزان به اندازه مصرف 20 

کشور است.
ابوالقاسم عســگرى با بیان اینکه ســاالنه 22 میلیارد متر 
مکعب گاز توزیع مى شود افزود: دو میلیون و 400 هزار واحد 
مصرف کننده گاز طبیعى در استان اصفهان فعالیت دارند. 
وى گفت: اگر امروزه 22 میلیارد مترمکعب گاز تولید نمى شد 
باید به همین اندازه سوخت مایع تولید مى کردیم و چندین 
پاالیشگاه مى ساختیم. عســگرى اظهار کرد: ساالنه یک 
میلیون مشترك در بخش هاى خانگى، عمومى و آموزشى در 

کشور افزوده مى شود و 114 شهر و 18 هزار و 500 مشترك 
صنعتى از نعمت گاز در استان اصفهان استفاده مى کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: به علت توسعه 
در حوزه گازرسانى، صنعت و کســب و کار هاى مختلف، 
مصرف گاز از تولید آن، 200 میلیون مترمکعب بیشتر است. 
وى تصریح کــرد: گاهى ناچار مى شــویم برخى صنایع را 
محدود کنیم تا در استان هاى سرد، گاز براى مصرف خانگى 
داشته باشیم. وى از تمام مشترکان گاز استان خواست ضمن 
رعایت نکات ایمنى، نســبت به مصرف بهینه و همچنین 
رعایت الگوى مصرف  با کم کردن یک درجه دماى سامانه 

گرمایشى اقدام کنند.

کارشناس بیمارى هاى واگیر معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان از تزریق حدود 48 هزار ُدز واکسن 
سرخک به اتباع غیر ایرانى در این استان خبر داد و گفت: 
طرح واکسیناسیون تکمیلى براى اتباع غیر ایرانى نیز در 

این خطه آغاز شده است.
شیما سادات طالیى افزود: پس از مشاهده مواردى از ابتال 
به ســرخک در برخى از نقاط کشور، طرح واکسیناسیون 
سرخک براى اتباع غیر ایرانى طبق ابالغ وزارت بهداشت 
در استان اصفهان آغاز شد که تاکنون 48 هزار نفر از اتباع 
غیر ایرانى این واکســن را دریافت کرده اند. وى با بیان 
اینکه این طرح بــراى اتباع تازه وارد به ایــران به ویژه از 

افغانستان و براى گروه هاى سنى 9 ماه تا 30 ساله اجرا شد، 
اظهار داشت: کارشناسان بهداشت در این طرح به محل 
سکونت اتباع مراجعه مى کردند و البته تعدادى از اتباع غیر 
ایرانى نیز هنگام مراجعه به مراکز بهداشت این واکسن را 

دریافت کردند.
طالیى همچنین به آغاز طرح واکسیناسیون تکمیلى اتباع 
غیر ایرانى از دهم دى در استان اصفهان اشاره و اضافه کرد: 
در این طرح که بودجه آن را کمیساریاى عالى پناهندگان 
تامین مى کند، واکسیناسیون سرخک و فلج اطفال براى 
کلیه اتباع غیر ایرانى بر اساس دستورالعمل هاى کشورى 

و به مدت یک ماه انجام مى شود.

تزریق 48هزار دوز واکسن 
سرخک به اتباع خارجى

مصرف بیش از 650 میلیون 
مترمکعب گاز در بخش خانگى

باران هم از پس آلودگى هواى اصفهان برنیامد و با وجود 
اینکه پنجشنبه هفته پیش به نسبت روزهاى قبل تر باران 
خوبى در اصفهان بارید اما مطابق شــاخص هاى آلودگى 
هوا در اصفهان این شــهر همچنان آلوده بود با این تفاوت 
که این بار باران هاى اســیدى هم به روزهاى زمســتانى 

اصفهان اضافه شد.
این باران ها که اکنون به امرى عادى براى اصفهان تبدیل 
شده هر ســال زمســتان مثل خوره به جان آثار تاریخى و 
ساختمان ها و شهروندان مى افتند و به گفته کارشناسان 
گاهى هواى بارانى با وجود آالینده ها حتى خطرناك تر از 

روزهاى بدون باران است.
بررسى  داده هاى آلودگى هوا در ســال جارى در اصفهان 
نشان مى دهد وضعیت این شهر به نسبت شهرهاى دیگر 
و در مقایسه با کالنشــهرهایى که آنها هم از آلودگى رنج 
مى برند بغرنج تر است و با اینکه به گفته کارشناسان مازوت 
سوزى در اصفهان مصادف است با مرگ تدریجى شهر و 
شهروندان آن، اما با سردتر شدن هوا و افزایش مصرف گاز 
و برق گویى گریزى از آن نیســت و همین باعث شده که 
شاخص هاى کیفیت هواى اصفهان هر روز باالتر مى رود و 

وضعیت قرمزترى را نشان مى دهد.
در این میان کافى است در این هواى آلوده باران هم ببارد 
تا حالت اکسیدهاى گوگرد به دلیل واکنش در اتمسفر و فاز 
محلول در آب به اسید تبدیل شود؛باران هایى که pH آن 
در حدود 5/5 است و نه تنها فرسایش خاك را به دنبال دارد 
بلکه باعث از بین رفتن پوشش گیاهى و احتمال بروز سیل 

هم مى شود.

هر بار با بــارش اولین باران ها در زمســتان اصفهان این 
باران هاى اسیدى بر سر شــهر مى ریزد؛ صبح پنج شنبه 
15 دى ماه نیز همین اتفاق افتاد و بر اساس گزارش کیفیت 
هواى کالنشــهر اصفهان در ایستگاه هاى پایش دائم که 
در پایگاه اینترنتى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان منتشر شد، شاخص کیفى هوا در روز بارانى اخیر 
هم همچنان عددهاى ناسالم را نشان مى داد و بارانى هم 

که آمد اسیدى بود.

باران اسیدى با اصفهان چه مى کند؟
به گفته عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان با ادامه 
روند کنونى آلودگى  هوا و وجود باران هاى اسیدى ممکن 
اســت در اصفهانى که روزى بهشت زمین بود، دیگر حتى 

هیچ گیاهى رشد نکند.
احمد خاتون آبادى با اشاره به اینکه در اصفهان معموًال از 
نیمه آذر تا نیمه دى ماه پدیده اینورژن رخ مى دهد و گاهى 
بیش از این نیز ادامه مى یابد و به علت اینکه اصفهان در یک 
دشت وسیع و کاسه مانند واقع شده است؛ صنایع اغلب در 
باالدست این شهر قرار مى گیرند و باد قالب در اصفهان از 
غرب به شرق اســت، بنابراین وضعیت آالیندگى در شهر 

اصفهان مخصوصاً در زمان اینورژن مشکل ساز مى شود.
این کارشناس محیط زیست، با اشاره به اینکه کارخانه ها، 
خودرو و کامیون ها به همراه وسایل داراى دودکش با منبع 
سوخت فسیلى، مازوت، زغال سنگ و مواد نفتى دو نوع ماده 
اکسید گوگرد و نیتروژن تولید مى کنند که با رطوبت پاییزى 
و زمستانى و همچنین نور خورشید ترکیب شده و یک فرآیند 
فوتوشیمیایى اتفاق مى افتد مى گوید: این اکسیدها به باران 

تبدیل مى شوند. متأســفانه زمانى که اکسید نیتروژن به 
اسیدسولفوریک و اسید نیتریک تبدیل مى شود آنگاه بارانى 
که باید براى اصفهان رحمت باشــد موجب زحمت شده و 
مزارع کشــاورزى، گنبدهاى فیروزه اى شهر و باغات را به 
نابودى مى کشاند و  اگر مى بینیم امروز همواره کارگاه هاى 
مرمت کاشى هاى مسجد امام (ره) همواره برپا است، دلیلى 

جز تاثیر باران هاى اسیدى بر این کاشى ها ندارد.
این عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان همچنین از 
وجود غبار اسیدى در اصفهان خبر مى دهد و تاکید مى کند: 
گازها و بخارهایى که از دستگاه هایى با سوخت فسیلى خارج 
مى شوند خیلى افزایش ارتفاع پیدا نمى کنند و اگر باران نیاید 

به غبار اسیدى تبدیل مى شوند. 
به گفته این کارشناس، غبار اسیدى حاصل شده از باران و 
آالینده ها به نماى ساختمان ها، بقایاى سنگى مى چسبد و 
موجب فرسایش و کاهش عمر مفید این مصالح مى شود. 
همچنین غبار اسیدى بر چرم، کاغذ و لباس افراد مى چسبد 

و ایجاد آسیب مى کند.
از گفته هاى این کارشــناس به خوبى متوجه خواهیم شد 
که مواد آلوده کننده هرچه بیشــتر در هوا بمانند ترکیبات 
ثانویه اى مثل اســید ایجاد مى کنند و این در شهرى مثل 
اصفهان که ایستایى هوا وجود دارد مصادف است با مرگ 
تدریجى. به این خاطر که باران و غبار اسیدى نظم طبیعت را 
به هم مى زنند براى مثال باران اسیدى پس از فرود بر زمین 
خاك ها را تغییر داده در دریاچه و رودخانه ها موجب هالکت 
آبزیان شده و اکوسیستم گیاهى را به هم مى زند و حتى اگر 
تاالب گاوخونى را احیا کنیم، باران اسیدى تنوع زیستى آن 

را نیز به شدت تهدید مى کند.

پدیده اى که مثل خوره به جان شهر مى افتد

تهدید بزرگ باران هاى اسیدى 
براى اصفهان 

ضرورت مدیریت نوین وقف در شهرستان لنجان
نصف جهان فرماندار شهرســتان لنجان خواستار 
مدیریت نوین وقف در شهرســتان لنجان شــد و 
اضافه کرد: اعتمادســازى و ماندگارى موقوفات 
یک عامــل مهم بــراى ایجاد دلگرمــى در بین 
واقفان نیک اندیش به شــمار مى آیــد. حمید رضا 
محمدى عنوان کرد: موقوفات ظرفیتى هســتند 
که با مدیریت درست مى توانند در مسیر شکوفایى 
جامعه مورد اســتفاده قرار گیرند. بر همین اساس 
باید از تجربه هاى موفق وقف در حوزه هاى مختلف 

بهره مند شد تا زمینه توســعه شهرها و روستاهاى 
شهرستان فراهم شود.

وى بر استفاده از ظرفیت غنى فرهنگى بقاع متبرکه 
و امامزاده هاى مدفون در این شهرستان تاکید کرد 
و گفت: شهرســتان لنجان در حوزه گردشگرى از 
ظرفیت بسیار زیادى برخوردار است. ازاین رو ارتقاى 
زیرساخت هاى اماکن مذهبى که ظرفیت گردشگرى 
دارند موجب توسعه گردشگرى مذهبى شهرستان و 

ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

مریم محسنى
هیچکدام از اتوبوس هاى اصفهان به رمپ  و کمربند 
نگهدارنده ویلچر و کالســکه مجهز نیستند؛ اگر هم 
باشند به اندازه انگشتان دست است که بودنشان هم 
مشخص نیست. این در حالى اســت که اصفهان به 
عنوان کالنشــهرى که جمعیت عظیمى از آن رو به 
ســالمندى مى رود نیازمند اتوبوس هاى ساماندهى 

شده براى این قشر است. 
در حال حاضر به واســطه وجــود پله هــاى بلند در 
راهروهــاى برخــى از اتوبوس هاى درون شــهرى 
بسیارى از ســالمندان باید در همان ورودى اتوبوس 

بایستند و به دلیل ناتوانى از باال رفتن پله نتوانند بر روى 
صندلى ها مستقر شوند. این در رابطه با افراد معلول و 
کسانى که ویلچر دارند نیز به شکل دیگرى بروز یافته و 
کمتر معلولى مى بینیم که بتواند با ویلچر وارد اتوبوس 
شود و به دلیل نامناســب بودن اتوبوس ها از خیر وارد 

شدن به اتوبوس مى گذرد.
با توجه به اینکه اصفهان کالن شهرى است که صدها 
معلول در آن زندگى مى کند بنابراین نمى توان از این 
موضوع چشم پوشى کرد و به هر حال باید براى برطرف 
کردن مشکل تردد افراد داراى محدودیت هاى حرکتى 

با اتوبوس شهرى چاره اى اندیشید.

اتوبوس هایى که با معلوالن دوست نیستند!

به زودى؛ جانمایى کشتارگاه جدید فریدونشهر
نصف جهان  ابراهیم باتوانى، شــهردار فریدونشهر 
گفت: در یکسال اخیر هزینه هاى زیادى در مجموعه 
کشتارگاه فعلى فریدونشــهرانجام شده است ولى 
به دلیل اســتهالك باال و فرسوده بودن مجموعه، 
نیاز به مکانیابى و انتقال و احداث کشــتارگاه جدید 
الزم و ضرورى اســت که از سال آتى در دستور کار 

شهردارى قرار مى گیرد.
وى تاکید کرد: شهردارى در حال جانمایى کشتارگاه 
جدید فریدونشــهر و برنامه ریزى بــراى انتقال و 
احداث مجموعه اى کامل و جامع است که به صورت 
فازبندى طى چند ســال مورد بهره بــردارى قرار

 مى گیرد.
وى در ادامــه با بیــان اینکه بودجه ســال 1401 
شهردارى فریدونشــهر برمبناى 300 میلیارد ریال 

بسته شده است، افزود: تاکنون 120 میلیارد ریال آن 
تحقق یافته و بودجه شهردارى از محل درآمدهاى 
شهردارى، صدور پروانه ساختمانى، دریافت عوارض 
نوسازى و اجاره ساختمان هاى تجارى و خدماتى 

تامین شده است.
شهردار فریدونشهر عنوان کرد: در سال جارى 5000 
مترمربع آزادسازى در سطح شهر به منظور تعریض 
معابر اجرا شده که شهردارى در ازاى آن به مالکان، 

زمین یا هزینه پرداخت کرده است.
وى ادامه داد: شــهردارى همچنین امسال دو هزار 
تن آســفالت براى ترمیم، لکه گیرى و آســفالت 
معابر خاکى تهیه و مورد اســتفاده قرار داده است و 
هشت هزار تن دیگر نیز تا پایان سال در سطح شهر 

پخش مى شود.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان با اشاره 
به تصویب طرح فروش تردد در محدوده ترافیک گفت: 
در حال آماده سازى این طرح براى اجرایى شدن هستیم.

حسین حق شناس با بیان اینکه الیحه جایگزینى طرح 
محدوده ترافیک بجاى طرح زوج و فرد در هسته مرکزى 
شهر اصفهان در سال 97 مصوب شوراى اسالمى شهر 
و شوراى ترافیک اســتان را گرفته است، گفت: هدف از 
این طرح، مدیریت ترافیک، کاهش ترافیک و آلودگى 
هوا، حفظ محدوده ســبز تاریخى شهر، ارائه مجوز ویژه 
به ساکنین و مجوز به افرادى که اهداف ضرورى مانند 

مراجعه به پزشک دارند، است.
وى افزود: پس از آماده شدن بخشى از زیرساخت هاى 
مورد نیاز، فراخوان ثبت نام شهروندان با اولویت ساکنین 
طرح محدوده ترافیک اعالم و طبق برنامه ریزى هایى 
که صورت گرفته، مقرر بود از خردادماه 1399سایر مراحل 

اجرایى طرح به صورت فازبندى انجام شود.
حق شــناس ادامه داد: اما به دلیل شرایط بیمارى کرونا 
و کاهش چشمگیر ترافیک و مخاطرات بهداشتى سفر 
جمعى، اجراى هرگونه طرح ترافیکى از ســوى ســتاد 
کرونا و همچنین تغییرات در مجموعه مدیریت شهرى 

به تعویق افتاد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: 
پس از برقرارى مجدد محدوده زوج یا فرد و اولویت یافتن 
اجراى طرح هایى از این دست و پس از بررسى شرایط 
فنى و زیرساختى زمینه براى اجراى طرح مذکور در حال 
فراهم شدن اســت. وى خاطرنشــان کرد: مسئولین و 
کارشناسان معاونت ترافیک در حال فراهم کردن شرایط 
و زیرساخت هاى الزم براى اجراى طرح در زمان مناسب 
و فراهم آوردن زیرساخت هاى حمل و نقل همگانى از 

جمله تعداد کافى اتوبوس و تاکسى فعال هستند.

تردد در شهر گران تر مى شود؟

اتمام پروژه دفع آب هاى سطحى شهر نصرآباد
نصف جهان  شــهردار نصرآباد از اجراى پروژه دفع 
آب هاى ســطحى در شــهر نصرآباد خبر داد. روح 
ا... صالح پور افزود: به منظور دفع ســیالب و روان

 آب هاى ورودى به پارك خانواده شــهر نصرآباد، 
پروژه دفع آب هاى ســطحى و هدایت به رودخانه 

فصلى شهر انجام شد. 
وى ادامــه داد: در راســتاى دفع ســیالب و روان

 آب هاى ورودى به پارك خانواده از طرف شهرضا، 
پروژه دفع آب هاى سطحى به طرف رودخانه فصلى 
واقع در غرب شهر اجرا شد.شــهردار نصرآباد بیان 
داشت: اجراى این پروژه با تســطیح تپه اى که در 
مسیر جریان آب وجود داشــت تا کانال انتقال آب 
و هدایت به رودخانه فصلى  با هزینه اى بالغ بر سه 

میلیارد ریال صورت گرفت.

وزیر کشور از تولید سوخت یورو پنج در یک پاالیشگاه اصفهان 
خبر داد.

احمد وحیدى درباره آلودگى هواى کالنشهرهاى کشور اظهار 
کرد: ازجمله اقدامات مقابله با آلودگى هوا، سوخت یورو 5 است 
که توسط وزارت نفت در حال پیگیرى است و به زودى یک 
پاالیشگاه در اصفهان تولید این نوع سوخت را آغاز مى کند، اما 
شهرهاى داراى آلودگى هوا باید برنامه هاى خاص خود را در 
این مدت اجرا کنند. وى افزود: تولید سوخت باکیفیت موجب 
کاهش آلودگى وسایل نقلیه متحرك مى شود. در همین راستا، 
در حال حاضر در بعضى از جایگاه ها بنزین یورو پنج در حال 
توزیع است.وحیدى تصریح کرد: منابع ثابتى که موجب آلودگى 
هوا شده اند باید شناسایى شوند تا سوخت آن ها اصالح شود یا 

با استفاده از فیلتر مناسب موجب کاهش آلودگى هوا شوند.

گامى جدى در مقابله 
با آلودگى هوا

«سگ بند» کمدى جذاب «ساحل»
نصف جهان  اگر به دنبال یــک فیلم حال خوب کن 
مى گردید تا روز سه شــنبه 20 دى ماه فرصت دارید 
که به سینما ساحل بروید و فیلم کمدى «سگ بند» را 
بببینید. این فیلم که به عنوان دومین ساخته بلند مهران 
احمدى به شمار مى رود به شکل تحسین برانگیزى 
باالتر از سایر فیلم هاى کمدى این روزهاى سینماى 
ایران قرار مى گیرد اما در نهایــت نه تنها نمى تواند از 
همه پتانســیلى که دارد، یارى بگیرد؛ بلکه به شکل 

محقرانه اى تالش مى کند تا مخاطب عامه پسندترین 
فیلم هاى کمدى ایران را هم به داســتان خود جذب 
کند. این فیلم که نظر منتقدان را جلب کرده به شکل 
وفادارانه اى بــه درام خود تکیه مى کنــد و تا آخرین 
لحظات مى جنگد تا به داســتان خود وفادار بماند. به 
عبارت دیگر، فیلم «سگ بند » به شدت تالش مى کند 
تا عنوانى متفاوت در این روزهاى سینماى ایران باشد 

و در رسیدن به این هدف هم موفق ظاهر مى شود.

متهمان مازوت سوزى
نصف جهان  روزنامه «نسل فردا» در شماره 17 دى ماه 
خود در گزارشى با عنوان معرفى متهمان مازوت سوزى 
نوشته: سال 1401 با وجود امید به اصالح بسیارى از 
موارد مثل آلودگى شــاهد بدتر شدن آن هم بودیم در 
حالى که مسئوالن براى اصالح این فاجعه که حال و 
آینده را هدف گرفته فعال و على الحساب با یک کلید 

واژه به قفل هاى هم حمله مى کنند:« ترك فعل».

 در بخش دیگرى از این گزارش گل علیزاده، سرپرست 
مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط در 
رابطه با مازوت سوزى در چهارنیروگاه و اطالع محیط 
زیست از این مساله تکذیبیه اى ارائه شده و آمده است: 
ما هیچ وقت مازوت سوزى در کشور را تکذیب نکردیم 
اما مازوت سوزى در تهران را تکذیب مى کنیم چرا که 

واقعا چنین چیزى وجود ندارد.
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شرکت اپل اخیرا اختراعى در رابطه با شارژ معکوس دو وجهى موبایل 
ثبت کرده که مى تواند تلفن همراه را به شارژر لوازم جانبى بدل کند.

 ثبت اختراع جدید اپل استفاده از سیستم شارژ معکوس دو وجهى را 
در آیفون آینده نشان مى دهد که به طور بالقوه مى تواند تلفن را قادر به 

شارژر  بى سیم لوازم جانبى تبدیل کند.
این خبر در پى شــایعات و گزارش هایى به گوش مى رســد که در 
سال هاى اخیر در مورد امکان شــارژ معکوس در آیفون منتشر شده 
اســت. در اکتبر MacRumors» ،2020» (ســایت انتشار اخبار و 
شایعه هاى اپل)  گزارشى درباره ایده شارژ معکوس در آیفون داد، اما در 

فوریه 2021 اپل این ادعا را رد کرد.

ثبت اختراع جدید، که توسط اداره ثبت اختراع و عالئم تجارى ایاالت 
متحده منتشر شد، مربوط به یک سیستم شارژ بى سیم با استفاده از 
اجزاى تراز مغناطیسى دووجهى براى تراز کردن دستگاه ها (دستگاهى 
که به عنوان شارژر استفاده مى شود و دستگاهى که قرار است با آن شارژ 
شود) است. در حال حاضر، سیستم شارژ بى سیم پشت آیفون محدود به 
یک سیم پیچ بزرگ است که نمى تواند از شارژ دستگاه هاى کوچک تر 

مانند اپل واچ پشتیبانى کند.
در این ثبت اختراع اپل اشــاره شــده که فناورى هاى شارژ بى سیم 
توسعه یافته اند که از القاى الکترومغناطیسى براى شارژ دستگاه هاى 
الکترونیکى قابل حمل بدون نیاز به سیم شارژ استفاده کنند. به عنوان 

مثال، برخى از دستگاه هاى الکترونیکى قابل حمل را مى توان تنها با 
قرار دادن دستگاه روى سطح شارژ یک دستگاه شارژر بى سیم، شارژ 
کرد. یک سیم پیچ فرستنده که در زیر سطح شــارژ قرار دارد با یک 
جریان متناوب هدایت مى شود که یک شار مغناطیسى متغیر با زمان 
ایجاد و جریانى را در سیم پیِچ گیرنده مربوطه در دستگاه الکترونیکى 

قابل حمل القا مى کند.
با این حال، گاهى اوقات تنظیم صحیح آهنرباها دشــوار است، که 
مى تواند بر راندمان انتقال نیرو تاثیر بگذارد. براى حل این مشــکل، 
سند ثبت اختراع جدید اپل اجزاى تراز مغناطیسى دووجهى را معرفى 
مى کند که مى توانند یک جفت دستگاه را در تراز مورد نظر جذب و نگه 

دارند. این اجزاى تراز مى توانند شامل اجزاى اولیه و ثانویه باشند که هر 
کدام داراى آرایش حلقوى آهنربا با آرایش ثابت قطب هاى مغناطیسى 
هســتند. هنگامى که اجزاى اولیه و ثانویه به یکدیگر نزدیک شوند، 

دستگاه ها را جذب مى کنند و در تراز مورد نظر نگه مى دارند.
به طور خالصه، سیستم شارژ مجدد معکوس دو وجهى در آیفون آینده 
مى تواند به لطف استفاده از اجزاى تراز مغناطیسى دووجهى، به طور 
بالقوه تلفن را قادر به شارژر مجدد لوازم جانبى بى سیم کند. در حالى که 
هنوز مشخص نیست این فناورى چه زمانى پیاده سازى مى شود، اما 
این اقدام نشان دهنده این است که اپل در حال بررسى راه هایى براى 

بهبود قابلیت شارژ بى سیم دستگاه هاى خود است.

اتفاق ساده  و غیرمنتظره اى همچون ریختن آب روى لپ تاپ، 
مى تواند منجر به ســوختن مدارهاى الکترونیکى آن شود. اما با 
آگاهى از نکات ذکر شده در ادامه مطلب، مى توان از خراب شدن 

لپ تاپ جلوگیرى کرد.
ریختــن آب روى لپ تاپ یکــى از پیشــامدهاى خطرناك و 
دلهره آوریســت که اگر به موقع براى رفع آن چــاره اى نیابید، 
آسیب هاى جبران ناپذیرى به سیستم شما وارد خواهد شد. عالوه بر 
آب، ریختن سایر مایعات همانند نوشابه، قهوه، الکل و چاى نیز 

مى تواند خطرآفرین باشد.
اما نگران نباشید! اقداماتى وجود دارد که با پیروى از آنها مى توانید 
لپ تاپ خود را نجات دهید. براى اینکه بهترین نتیجه حاصل شود، 
شما باید بسیار سریع عمل کنید. اما توجه داشته باشید که عجوالنه 
و بدون فکر کار کردن، مى تواند آسیب بیشترى به لپ  تاپ شما وارد 
کند. بنابراین حتما خونسردى خود را حفظ کرده و با انجام مراحل 

زیر از سالمت لپ تاپ خود اطمینان حاصل کنید.

بعد از آبخوردگى لپ تاپ چه باید کرد؟
به سرعت آسیب را ارزیابى کنید اگر مقدار کمى آب روى لپ  تاپ 
شما ریخته شده و میزان رطوبت اندك است، سریعا دست به کار 
شوید و با پارچه  رطوبت را جذب کنید. اما اگر مقدار آب ریخته شده 
روى لپ  تاپ تا حدى زیاد است که به  سیم شارژر و پریز برق رسیده، 
باید بسیار مراقب باشید؛ زیرا در این صورت عالوه بر به خطر افتادن 
ایمنى لپ تاپ، ایمنى خودتان نیز ممکن است به خطر بیفتد. خطر 

برق گرفتگى در این شرایط یک احتمال واقعى است.
در این وضعیت، قبل از اینکه به چیزى دست بزنید، باید برق پریز را 
مستقیماً از کلید اصلى قطع کنید. توجه کنید که هرگونه اقدام براى 
نجات لپ تاپ در این شــرایط، مى تواند باعث وارد شدن آسیب 

جدى به خودتان  شود.
موضوع دیگرى که قبل از نجات لپ تاپ باید به آن توجه کنید، این 
است که آیا آب روى لپ تاپ خود ریخته اید یا مایعى دیگر. بااینکه 
ریختن آب روى لپ تاپ شوخى نیست، اما ریختن مایعى شیرین 

یا اسیدى قطعا آسیب هاى بدترى را به سیستم وارد خواهد کرد.
مایعاتى مانند قهوه، نوشابه یا لیموناد رساناى بهترى براى جریان 
برق هستند و مى توانند آسیب و خوردگى بیشترى به لپ تاپ شما 
وارد کنند. ذرات قند موجود در چنین مایعاتى حتى با سر و ته کردن 
لپ تاپ و خارج شــدن مایعات از آن، همچنان روى بورد اصلى 

مى مانند و کارهاى بیشترى براى پاکسازى آنها باید انجام شود.

لپ تاپ خود را خاموش کنید
پس از ریختن آب روى لپ تــاپ، چه تصمیم بگیرید آن را پیش 
یک متخصص حرفه اى ببرید و چه به تنهایى مشکل را رفع کنید، 
اولین کارى که باید انجام دهید این است که در صورت روشن بودن 

سیستم، آن را خاموش کنید.
همانطور که قبًال ذکر شــد، اگــر لپ تاپ شــما به پریز وصل 

اســت و آب در نزدیکى آن وجود دارد، هوشمندانه ترین راه قطع 
مستقیم برق ازطریق مدار اصلى است. هنگامى که جریان برق از 
پریز به  لپ تاپ قطع شد، مى توانید با خیال راحت لپ تاپ خود را 
خاموش کنید. در شرایط عادى شما سیستم خود را از منوى استارت 
خاموش مى کنید، اما در این وضعیت بهتر است دکمه پاور لپ تاپ 
را تا زمانى که تمام چراغ ها خاموش شده یا صفحه نمایش سیاه 
شود، نگه دارید. معموًال حدود پنج ثانیه طول مى کشد تا لپ تاپ 

شما به طور کامل خاموش شود.
توجه داشته باشید که هر چه بیشــتر لپ تاپ را روشن نگه دارید، 
احتمال وارد شدن آســیب هاى جبران ناپذیر به قطعات داخلى 

سیستم افزایش مى یابد.
نکته: سیستم خود را به هیچ عنوان روشن نکنید! بعد از ریختن آب 
روى لپ تاپ، اگر با روشن کردن لپ تاپ مى خواهید از سالمت 
آن اطمینان حاصل کنید، در صورت خاموش بودن به هیچ وجه آن 
را روشن نکنید. زیرا ما هنوز مطمئن نیستیم که لپ تاپ به صورت 
کامل خشک شده اســت یا نه و این اقدام مى تواند باعث نابودى 

سیستم شما شود.

هر وسیله جانبى متصل را جدا کنید
پس از ریختن آب روى لپ تاپ، هر چیزى که مى تواند کوچکترین 
جریان برقى را تولید کند، یک خطر محسوب مى شود؛ هم براى 
شما و هم براى اجزاى داخلى لپ تاپ. این شامل هر دستگاه جانبى 
است که از طریق یک درگاه USB به سیستم وصل مى شود، مانند 
ماوس یا صفحه کلید سیمى، هدفون یا هندزفرى، فلش ممورى، 

دیسک هاى DVD.، کابل شارژ و غیره.

باترى و سایر قطعات کلیدى را خارج کنید
جدا کردن قطعات یکى از مهم ترین اقدامات بعد از ریختن آب روى 

لپ تاپ خاموش یا روشن محسوب مى شود. جدا کردن اجزائى مثل 
باترى، کار ساده اى است و از آنجایى که نباید هیچ جریان الکتریکى 
فعالى وجود داشته باشد، شما باید هر چه سریعتر منبع تغذیه لپ تاپ 
را جدا کنید.بسته به مدل سیستم شما، دو راه براى جدا کردن باترى 
لپ تاپ وجود دارد. هر دو روش مستلزم آن هستند که لپ تاپ خود 

را به سمت پشت برگردانید.
باترى لپ تاپ ها معموال با فشردن یک کلید کوچک یا حرکت 
دادن یک ضامن در بخش پشتى، جدا مى شوند. برخى از شرکت ها 
اما پا فراتر گذاشته و از باترى هاى غیرقابل جابجایى در طراحى 
دستگاه هاى خود استفاده مى کنند که جداسازى آن ها براى افراد 
عادى بدون کمک حرفه اى مشکل است. در این مواقع براى خارج 

کردن باترى باید به یک فرد متخصص مراجعه کنید.
در صورت ریختن حجم زیادى از مایعات روى سیســتم، شــما 
مى توانید درایو ذخیره سازى، پردازنده و رم لپ تاپ خود را نیز جدا 
کنید. گفتنى است که جداسازى و مونتاژ مجدد لپ تاپ کار آسانى 
نیست. بنابراین تنها درصورتى دست به این اقدام بزنید که اطمینان 

دارید عدم جداسازى این قطعات به آنها آسیب وارد مى کند.
بیرون آوردن اجزاى کلیدى لپ تاپ بــه آنها اجازه مى دهد تا به 
طور جداگانه خشک شوند و در صورت خیس شدن احتمال آسیب 

دائمى آنها را کاهش مى دهد.

لپ تاپ خود را برگردانید تا آب تخلیه شود
ایجاد یک شــکل V وارونه با لپ تاپ بهترین راه براى تخلیه هر 
مایعى است. شــما نیروى جاذبه را با سر و ته کردن لپ تاپ خود 
به کار انداخته و مایعات را به ســمت پاییــن هدایت مى کنید تا 

تخلیه شود.
براى انجام این کار، لــپ تاپ خود را به حالت عــادى باز کنید، 
به طورى که صفحه نمایش با صفحه کلید زاویه اى تقریبا 90 درجه 
ایجاد کند. سپس آن را برگردانید و از لبه هاى لپ تاپ خود براى 

ایستادن آن استفاده کنید.

هرگونه رطوبت را از لپ تاپ خود پاك کنید
در حالى که لپ تاپ شما به صورت V شکل برگردانده شده، زمان 
آن رسیده که هر رطوبتى که قابل مشاهده است را پاك کنید. اگر 
آب روى لپ تاپ شما ریخته شده – نه مایع اسیدى دیگر – این 
فرآیند بسیار ساده است و با استفاده از یک پارچه جاذب مى توانید 

گوشه ها و دریچه هاى لپ تاپ خود را خشک کنید.
اگر چیزى چسبناکتر و خورنده تر از آب ریخته اید، کار کمى سخت  
خواهد شد. براى حذف قند باقى مانده  از قهوه، نوشابه، چاى یا هر 

نوشیدنى شیرین دیگر، به مقدارى الکل ایزوپروپیل نیاز دارید.
هرگز نباید این الکل را مستقیماً روى لپ تاپ خود بریزید یا اسپرى 
کنید. درعوض، پنبه یا پارچه جاذب خود را به آرامى در الکل آغشته 
کرده و قبل از اینکه لپ تاپ خود را با آن لمس کنید، مقدار اضافى 
آن را روى حوله بکشید. ایزوپروپیل الکل قادر است هر نوع باقیمانده 
مایعات را از بین ببرد و پس از پاکسازى چیزى جز یک سطح تمیز 
باقى نمى گذارد. توجه داشته باشید که هرگز از سشوار، بخارى یا 
نور خورشید براى تسریع روند خشک شدن یا آسان کردن کار خود 
استفاده نکنید. این گرماى اضافى مى تواند حتى بیشتر از ریختن 

مایعات به لپ تاپ شما آسیب برساند.

اجازه دهید لپ تاپ یک تا دو روز در هواى آزاد 
خشک شود

براى اطمینان از خشک شدن کامل لپ تاپ، شما باید حداقل 4 
تا 6 ساعت صبر کرده و سپس اقدام به روشن کردن سیستم خود 
کنید. اما ترجیحاً و در صورت امکان اجازه دهید دستگاه بین 24 تا 

48 ساعت در هواى آزاد قرار گیرد.
حتى اگر به نظر برسد که همه چیز پس از چند ساعت خشک شده، 
قطعات لپ تاپ ممکن اســت مقدارى رطوبت را درون خود نگه 
داشته باشند. بنابراین اگر کار مهمى با لپ تاپ خود ندارید، بهتر 

است یک تا دو روز به آن وقت بدهید تا به خوبى خشک شود.
نکته: علیرغم توصیه هایى که تاکنون شنیده اید، در صورت ریختن 
آب روى لپ تاپ هرگز آن را در برنج قــرار ندهید. گرد و غبار و 
دانه هاى ریز برنج مى توانند وارد دریچه هاى لپ تاپ شما شوند و 
آسیب بیشترى را به سیستم وارد کنند. اگر باید لپ تاپ خود را هرچه 
سریعتر خشک کنید، از یک فن ساده هوا آنهم با فاصله دور استفاده 

کنید تا به روند خشک سازى کمک کند.

شرکت شیائومى اخیراً گوشى مقرون به صرفه خود را تحت برند ردمى وارد بازار کرده است.
 گوشى مقرون به صرفه Redmi۱۲C تقریبًا شبیه گوشى هاى سرى Redmi A۱ است که 
اوایل سال جارى عرضه شد؛ این محصول داراى دو دوربین، یک فالش LED و یک حسگر 

اثرانگشت است.
 Helio گوشى ذکر شده داراى نمایشگر 6.71 اینچى با رزولوشن باال است، به تراشه مدیاتک 
G۸۵ مجهز شده است و با حافظه رم LPDDR۴X و حافظه ذخیره سازى eMMC5,1 همراه 

شده است.
وزن گوشى Redmi۱۲C به میزان 192 گرم است و ضخامت آن به 8.77 میلى متر مى رسد. 
یک دوربین دوگانه نیز در پنل پشتى آن تعبیه شــده است، دوربین اصلى آن داراى حسگر 
50 مگاپیکسلى است، یک دوربین سلفى پنج مگاپیکسلى نیز روى نمایشگر آن تعبیه شده
 است. انرژى مورد نیاز گوشى ذکر شده با اســتفاده از یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى 

تأمین مى شود و از فناورى شارژ 10 واتى بهره مى برد.
گوشى Redmi۱۲C از اتصاالتى مانند بلوتوث، Wi-Fi و یک جک هدفون 3.5 میلى مترى 

بهره مى برد.
 این محصول با چهــار گیگابایت حافظه 
رم و 64 گیگابایت حافظه ذخیره ســازى 
داخلــى بــا قیمــت 101 دالر عرضــه 

مى شود. 
نسخه هاى دیگر آن نیز با چهار گیگابایت 
حافظــه رم و 128 گیگابایــت حافظــه 
ذخیره سازى داخلى و 6 گیگابایت حافظه 
رم و 128 گیگابایت حافظه ذخیره سازى 
داخلى بــه ترتیب با قیمت هــاى 115 و 
130 دالر در دســترس کاربــران قــرار

 مى گیرد.

زیربرند شــیائومى، از موفقیت آمیز بودن فروش برق آساى گوشــى هاى سرى ردمى کى 
Redmi K۶۰ – 60 خبر داد؛ اتمام موجودى فقط در چند دقیقه!

 نخستین مرحله از فروش برق آساى گوشى هاى ردمى K۶۰ در چین، 300 هزار دستگاه در 5 
 ۱۲۲۰p دقیقه فروخته شد. به گفته ى ردمى، کاربران عاشق امکانات جدیدى از قبیل رزولوشن

صفحه نمایش، قابلیت شارژ وایرلس و تراشه اسنپدراگون 8 نسل 2 (در مدل پرو) شده اند.
اعضاى این خانواده را گوشــى هاى Redmi K۶۰E با تراشــه دایمنسیتى 8200 مدیاتک، 
Redmi K۶۰ با تراشه اســنپدراگون 8 پالس نسل 1 و Pro Redmi K۶۰ با سنسور دوربین 

IMX۸۹۰ سونى و شارژ سریع 120 وات تشکیل مى دهند.

با یک حســاب سرانگشــتى، یعنى در هــر ثانیه 1000 گوشــى به فروش رفــت که رقم 
شگفت انگیزى اســت. البته در فروش برق آساى دو 
عضو خانواده ردمى K۵۰، حتــى آمار بهترى ثبت 

شده بود: 330 هزار دستگاه در 5 دقیقه!
گذر زمان ثابت خواهد کرد کــه آیا میزان فروش 
گوشى هاى سرى ردمى K۶۰ از نسل قبلى پیشى 
خواهد گرفت؟ هر چند که به نظر مى رســد فقط 

ردمى کى 60 پرو محبوبیت زیادى داشته باشد.

کى از دالیل اصلى نابینایى، دژنراســیون ماکوالر 
مرتبط با ســن است که سب مى شــود بینایى فرد 
سالمند مبهم شــود یا از بین برود. در همین راستا 
عینک «آرگــس»(Arges) براى کمــک به این 

وضعیت ساخته شده اند.
 نیواطلس اعــالم کرد، ایــن عینک کــه به طور 
رســمى در ژانویه 2023 میالدى و در نمایشــگاه 
محصوالت مصرفى الکترونیکى( CES)رونمایى 
مى شود توسط استارت آپ کره اى Cellico ساخته 

شده اند.
گجــت مذکــور در حقیقت یــک دوربین کوچک 

۴K اســت که از هرچه جلوى کاربر باشد، 

تصویربردارى مــى کند. ویدئویى کــه دوربین به 
طور زنده ثبت مى کند به وســیله یک نمایشــگر 
موج با وضــوح 1080 پیکســل در عینک نمایش 

داده مى شود.
 به طور دقیق تر این ویدئو در یک نمایشــگر دایره 
شکل در یک طرف از میدان دید کاربر نمایش داده 

مى شود.
کاربران با کمک اپلیکیشن موبایل که به این عینک 
متصل اســت، مى توانند به طور دقیق منطقه اى از 
میدان دید که آســیب دیده را تعیین و عالوه بر آن 
مشــخص کنند دوربین فیلمبــردارى در چه نقطه 
اى از میدان دید نمایش داده مى شود. عالوه بر آن 
کاربران با دســتور صوتى مى توانند 

روى ویدئو زوم کنند.
ویژگى هاى دیگر گجت شــامل 
یک ورقه PDLC روى لنز است 
که به طور الکترونیکى تصاویر 
پرنور را تیره تر مى کند. جنس 
بدنه ابزار نیــز از فلز تیتانیوم 
است. طبق اطالعات موجود 

وزن عینک 94 گرم است.

برنامه ویز از طریق قابلیت جدید خــود کاربران را از 
جاده هاى داراى احتمال تصــادف باال مطلع مى کند. 

در ادامه جزئیات این قابلیت Waze را مشاهده کنید.
اولین قابلیت جدید برنامه مسیریابى ویز از زمان ادغام 
تیم آن با تیم گوگل مپس، به تازگى در دسترس قرار 

گرفته است.
 پیش از این هم Waze اطالعاتى مربوط به حوادث را 
در اختیار کاربر مى گذاشت ولى به لطف قابلیت جدید 
کاربران حتــى مى توانند ببینند کــه در کدام جاده ها 

احتمال تصادف بیشتر است.
 بنا به گزارش ها، در نســخه بتا جدید ویز بر اســاس 

داده هاى جامعه Waze به کاربران نشان 
داده مى شــود که در چه مسیرهایى 

بیشتر از بقیه تصادف رخ داده است.
در نســخه بتا ویز جاده هــاى داراى 

احتمال بــاالى تصادف با رنــگ قرمز در 
نقشه برجسته 

مى شوند. 

البته ممکن است که براى جاده هاى پراستفاده کاربر 
چنین اخطارى نمایش داده نشود. تیم Waze با این 
ویژگى تازه صرفاً قصد دارد هشدارى جزئى به کاربران 
بدهد بدون اینکه استرس و فشار به آن ها وارد کند. در 
همین راستا فقط یک نوتیفیکیشــن پاپ آپ را براى 
جاده هاى پرخطر به نمایش در مى آورد. کاربرانى که 
تمایل به استفاده از این قابلیت ندارند، مى توانند آن را 
با مراجعه به بخش مختص به هشدارها در تنظیمات 

غیرفعال کنند.
این قابلیت جدید ویز در مقطع کنونى در فاز بتا به سر 
مى برد، ولى احتماًال به زودى در دسترس عموم کاربران 
قرار مى گیرد. حاال که تیم هاى 
ویز و گوگل مپــس فعاالنه با 
همدیگــر کار مى کننــد، باید 
انتظار منتظر قابلیت هاى بیشترى 

مبتنى بر داده هاى کاربران در آینده بود بود.

شرکت آمریکایى ماسیمو ساعت هوشمندى را معرفى کرده که با اندازه گیرى میزان رطوبت بدن کارایى خوبى 
را براى ورزشکاران فراهم مى کند.

برند "ماسیمو" ساعت هوشمند جدید W۱ خود را معرفى کرده که از جمله ویژگى هاى آن اندازه گیرى رطوبت 
بدن است. این ویژگى براى ورزشکاران بسیار کارایى دارد.

این شرکت آمریکایى اعالم کرده که ساعت هوشــمند جدید W۱ از طریق مکانیزمى ساده نشان مى دهد که 
دارنده آن چه مقدار مایعات مصرف کرده اســت؛ بنابراین کاربر به مرور زمان به درك بهترى از تعادل مایعات 

خود مى رسد.
همچنین، این ساعت امکان ثبت و ارزیابى ضربان قلب، اشباع اکسیژن خون و نظارت بر کیفیت و مدت خواب 
را فراهم مى کند. وزن این ساعت 34 گرم است و به صفحه نمایش 40 میلى مترى مجهز شده است که توسط 

Corning Gorilla Glass محافظت مى شود.

ا توجه به کالس حفاظتى IP۲۴، محافظت خوبى در برابر اثرات مضر گرد و غبار و آب ایجاد مى کند. این ساعت 
مى تواند با یک بار شارژ سه ساعته، یک روز کامل کار کند، قبل از نیاز به شارژ مجدد.

اختراع جالب اپل کاربران را شگفت زده کرد

بعد از ریختن آب روى لپ تاپ
 فورًا این اقدامات اورژانسى را انجام دهید

Redmi۱۲C عرضه گوشى مقرون به صرفه

فروش 300 هزار نسخه از گوشى جدید 
شیائومى تنها در عرض 5 دقیقه!

قابلیت جدید ویزعینک جدید براى نابینایان ساخته شد

روشر ى و ر ر ى ى ر
در فروشبرق شگفت انگیزىاســت. البته
عضو خانواده ردمىK۵۰، حتــى آمار بهت

5 هزار دستگاه در 5 دقیقه! 0شده بود: 330
گذر زمان ثابت خواهد کرد کــه آیا میزا
گوشى هاى سرى ردمى K۶۰ از نسل قب
خواهد گرفت؟ هر چند که به نظر مى رس
0ردمى کى 60 پرو محبوبیت زیادى داشته

کاربر باشد،  اى از میدان دید نمایش۴K اســت که از هرچه جلوى
کاربران
روى وی
ویژگى
یک
که
پر
ب

ساعت هوشمند ماسیمو ویژه ورزشکارانساعت هوشمند ماسیمو ویژه ورزشکاران
 بنا به گزارش ها، در نســخه بتا جدید ویز بر اســاس 

eداده هاى جامعه Waze به کاربران نشان 

داده مى شــود که در چه مسیرهایى 
بیشتر از بقیه تصادف رخ داده است.

در نســخه بتا ویز جاده هــاى داراى 
احتمال بــاالى تصادف با رنــگ قرمز در 

نقشه برجسته 
مى شوند. 

مى برد، ولى احتماال به زودى در دسترس عموم کاربران
قرار مى گیرد. حاال که تیم هاى 
ویز و گوگل مپــس فعاالنه با 
همدیگــر کار مى کننــد، باید 
انتظار منتظر قابلیت هاى بیشترى 

بود. مبتنى بر داده هاى کاربران در آینده بود
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ترکیبات موجود در هل ممکن است به مبارزه با سلول هاى سرطانى 
کمک کنند. مطالعات روى موش هاى آزمایشگاهى نشان داده است 
که پودر هل مى تواند فعالیت آنزیم هاى خاصــى را که به مبارزه با 

سرطان کمک مى کنند، افزایش دهد.
هل ادویه اى با طعمى تند و کمى شیرین است که برخى افراد آن را با 
نعناع مقایسه مى کنند. گفتنى است که این ادویه از دانه چندین گیاه 
در خانواده زنجبیلیان به دست مى آید. با وجود آن که منشا اولیه آن 
هند است، امروزه در سراسر جهان در دسترس عموم قرار دارد و در 

دستور العمل هاى غذایى مختلف استفاده مى شود.
طبق مطالعات معتبر انجام شــده، دانه، روغن و عصاره هل داراى 
خواص دارویى چشمگیر اســت و همین موضوع سبب شده تا قرن 
ها در طب سنتى مورد استفاده قرار بگیرد. تمامى نکاتى که در ادامه 
توضیح داده مى شوند، از طریق کتابخانه دیجیتال ساینس دایرکت 

و مرکز ملى اطالعات زیست فناورى آمریکا قابل دسترس هستند.
هل ممکن است براى افرادى که فشــار خون باال دارند مفید باشد. 
در یک مطالعه، محققان روزانه سه گرم پودر هل را به 20 بزرگسال 
مبتال به فشار خون باال دادند. پس از 12 هفته، سطح فشار خون به 

طور قابل توجهى به محدوده طبیعى بازگشته بود.
نتایج امیدوار کننده این مطالعه مى تواند مربوط به سطوح باالى آنتى 
اکسیدان ها در هل باشد. در واقع، پروفایل آنتى اکسیدانى شرکت 

کنندگان تا پایان مطالعه 90 درصد افزایش 
یافته بود. طى پژوهش هاى علمى 

مشخص شــده که آنتى 

کســیدان  ا
ها با کاهش 
خون  فشــار 
مرتبط هستند.

محققــان همچنیــن 
گمان مى  کنند که این ادویه 

به دلیل اثر ادرار آورى که دارد هم فشار 
خون را کاهش مى  دهد. به این معنى که مى  

تواند دفع ادرار را براى از بین بردن آبى که در بدن 
تجمع مى  یابد؛ به عنوان مثال اطراف قلب، افزایش دهد.

در مجموع عصاره هل باعث افزایش ادرار و کاهش فشــار خون در 
موش  هاى آزمایشگاهى شده است.

ممکن است حاوى ترکیبات ضد سرطان باشد
ترکیبات موجود در هل ممکن است به مبارزه با سلول هاى سرطانى 
کمک کنند. مطالعات روى موش  هاى آزمایشگاهى نشان داده است 
که پودر هل مى  تواند فعالیت آنزیم  هــاى خاصى را که به مبارزه با 
سرطان کمک مى  کنند، افزایش دهد. این ادویه همچنین ممکن 
است توانایى سلول هاى کشــنده طبیعى براى حمله به تومورها را 
افزایش دهد.در یــک مطالعه، محققان دو گــروه از موش ها را در 
معرض ترکیبى قرار دادند که منجر به سرطان پوست مى شود. به 
یکى از گروه ها روزانه 500 میلى گرم هل آسیاب شده به 
ازاى هر کیلوگرم وزن بدن داده شــد. پس از 12 هفته، 
تنهــا 29 درصد از گروهى که هــل مصرف کرده 
بودند، در مقایسه با بیش از 90 درصد از گروه کنترل، 

به سرطان مبتال شدند.
تحقیقات روى سلول هاى سرطانى انسان نیز نتایج 
مشابهى را نشان داده است. طبق یکى از این پژوهش 
ها، ترکیب خاصى در هل وجود دارد که از تکثیر سلول هاى 

سرطانى دهان در لوله هاى آزمایش جلوگیرى مى کند.

بدن را از ابتال به بیمارى هاى مزمن در اثر 
التهاب محافظت مى کند

هل سرشار از ترکیباتى اســت که ممکن است به خوبى با 

التهاب مبارزه کنند. 
التهــاب زمانى رخ 
مى دهد که بدن 
در معرض یک 
عامل خارجى قرار 

بگیرد. بــا این حال 
التهاب حاد در بســیارى 
از موارد ضرورى و مفید اســت، 
اما التهاب طوالنى مدت مى تواند منجر 

به بروز بیمارى هاى مزمن شود.
آنتى اکســیدان هایى که به وفور در هل یافت مى شوند، 
از ســلول ها در برابر آســیب محافظت و از بروز التهاب 
جلوگیرى مى کنند. یک مطالعه نشان داده که عصاره هل 

در دوزهاى 50 تا 100 میلى گرم به ازاى 
هر کیلوگرم وزن بدن در مهار حداقل 

چهار ترکیب التهابى مختلف در 
موش  ها موثر بوده است.

به بهبود مشکالت گوارشى از جمله انواع زخم ها 
کمک مى کند

هزاران سال است که هل براى کمک به هضم غذا استفاده مى شود. 
این ترکیب اغلب براى تسکین ناراحتى معده، تهوع و استفراغ با سایر 

ادویه هاى دارویى مخلوط مى شود.
مهمترین خاصیت هل در راســتاى رفع مشــکالت معده، توانایى 
احتمالى آن در التیام زخم است. در یک پژوهش معتبر، موش  ها قبل 
از قرار گرفتن در معرض دوزهاى باالى آســپرین براى القاى زخم 
معده، با عصاره هل و زردچوبه در آب گرم تغذیه شدند. این موش  ها 
در مقایسه با موش  هایى که فقط آسپرین دریافت کرده  بودند، زخم  

هاى محدودترى را نشان دادند.
مطالعه مشابهى روى موش  ها نشان داد که عصاره هل به تنهایى 
مى  تواند به طور کامل از زخم معده جلوگیرى کند یا حداقل اندازه 
زخم ها را تا 50 درصد کاهش دهد. در واقع، در دوزهاى 12,5 میلى 
گرم به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن، عصاره هل موثرتر از یک داروى 

رایج ضد زخم بود.

بوى بد دهــان را درمان و از پوســیدگى دندان 
جلوگیرى مى کند

اســتفاده از هل براى درمان بوى بد دهان و بهبود سالمت دهان 
یک درمان قدیمى و سنتى است. حتى در برخى از فرهنگ ها امرى 
معمول اســت که فرد نفس خود را با خوردن یک غالف کامل هل 
بعد از غذا تازه کند.برخى از شــرکت هاى تولید کننده آدامس نیز 
از این ادویه در محصوالت خود اســتفاده مى کنند. دلیل اینکه هل 
مى  تواند طعمى تازه و نعناعى در دهــان ایجاد کند، به احتمال زیاد 
به توانایى آن در مبارزه با باکترى  هاى معمــول دهان و دندان باز 

مى گردد.
همچنین مطالعه اى دیگر نشــان داده که عصاره هل در مبارزه با 
پنج باکترى که مى توانند باعث ایجاد حفره هاى دندانى شــوند، 
موثر است. در برخى از لوله هاى آزمایش، عصاره ها از رشد باکترى 
تا 2,08 ســانتى متر جلوگیرى کردند. تحقیقات بیشــتر نیز اثبات 
کرده اند که عصاره هــل مى تواند تعداد باکتــرى هاى موجود در

 نمونه هاى بزاق را تا 54 درصد کاهش دهد.

قدیم ترها تردمیل فقط در باشگاه هاى ورزشى وجود داشت اما امروزه با 
تنوع بسیار زیاد و در انواع پیشرفته در خیلى از خانه ها جا خوش کرده است 
و این سوال براى همه مطرح است که آیا تردمیل براى زانو ضرر دارد یا نه؟
همیشه این نگرانى براى استفاده کنندگان این دستگاه ورزشى وجود دارد 
که نکند به جاى درست کردن ابرو چشم را هم کور کنند و یک عمر درد 
زانوهاى آسیب دیده را به جاى به دست آوردن الغرى و تناسب اندام به 

جان بخرند.
دکترشــهرام فیروز مرنى، در زمینه اســتفاده از این دستگاه ورزشى که 
دوستداران زیادى هم دارد معتقد است: تردمیل در سرعت هاى باال به زانو 
آسیب وارد مى کند اما اگر کمتر از 20 دقیقه و با سرعت پایین از این دستگاه 

ورزشى استفاده کنیم خطرى بدن را تهدید نمى کند.
این فوق تخصــص درد و عضو هیأت علمى دانشــگاه در ادامه توصیه 
مى کند: اگر اضافه وزن دارید به جاى تردمیل مى توانید در استخر تا حدود 
یک ساعت راه بروید این میزان در خشــکى باید کمتر از نصف باشد در 
ضمن براى کاهش دردهاى زانو بهتر است قبل از آغاز هر درمان دارویى 
وزن خود را کم کنید زیرا کاهش وزن نخســتین قدم مؤثر در جهت رفع 

دردهاى ناحیه زانو است.
توجه داشته باشید که اگر از دستگاه تردمیل استفاده مى کنید حتمًا نکات 
ایمنى را رعایت کنید و هنگام استفاده از این دستگاه از سرعت هاى پایین 
اســتفاده کنید. اگر هم از دردهاى مفاصل و استخوانى رنج مى برید بهتر 

است به طور کل از خیر تردمیل بگذرید.

هل و 4 کد سالمــتى
 دربــاره آن

 تردمیل 
باعث زانو درد مى شود؟

زززز افزایش  0کنندگان تا پایان مطالعه 90 درصد
ىىىىىىلمى یافته بود. طى پژوهش هاى ع

مشخص شــده که آنتى 

معرض ترکیبى
یکىا
ازاى

تح
مشا
ها، ترکی
سرطانى

بد
التهاب
هل سر

کاهش چربى و قندخون در یک هفته با دارچین
ادویه ها خواص بیشــمارى دارند کــه مصرف آنها 
توصیه مى شــود. در این مطلب با ادویه اى آشــنا 
مى شــوید که در یک هفته چربى و قند خون شــما 

را کم مى کند.
 Cinnamomum دارچـین بـــا نـــام علمـــى 
zeylanicum یکــى از گیاهانى اســت که به نظر 

مـى رســـد داراى اثرات کاهنده گلوکز خون باشد. 
در مطالعه اى نشان داده شده است 

که دارچین در موش ها توانسته باعث کاهش سطح 
چربى هـا و گلوکز خون شود. دارچین مدت هاست که 
در آسـیا و اروپـا در طـب گیـاهى کاربرد دارد. اثرات 
شبه انسولینى این گیـاه در تعـدادى مطالعـه نشان 
داده شده است که مى تواند باعث کـــاهش سـطح 

گلـوکز خون شود.
در مطالعه اى دیگر، مـــشخص شـد کـه مـصرف 
دارچین با دوز باال (6 گرم روزانــه) اثرات مثبتى بر 

کاهش سـطح گلوکز خون و چربى هاى خون دارد.
با توجه به وجود ابهامات مختلف در مطالعات 
انجام شده پژوهشکده گیاهان دارویى 
اقدام بــه طراحى مطالعــه اى جدید با 
مشــخصات ذیل کرد: کارآزمایى بالینى 
دوســو کور روى 61 نفــر بیمار 
دیابتــى نـــوع دوم داراى 
سـطح گلـــوکز ناشـتاى 
140 تـــا 250 میلیگــرم بر 
دسى لیتر و تحت درمان با 
رژیم غذایى و یا داروهاى 
خوراکى پاییــن آورنده گلوکز 

خون انجام شد.

براى بیماران، کپسول هـاى 500 میلیگرمى شامل 
دارچین و یا پالسبو هر 12 ساعت 2 عدد تجویز شد. 
بعد از 8 هفتـه متغیرهـــایى از قبیـل هموگلـوبین 
گلیکوزیلـه (HbA۱c ، (گلوکز خون ناشتا، کلسترول، 
ترى گلیســرید، LDL و HDL مورد بررســى قرار 

گرفتند.
نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که میانگین 
سطح گلوکز خون ناشــتا در گروه دارچین در شروع 
مطالعه برابـــر 54 ± 186 و در گــروه دارونما برابر 
49 ± 183 بود کـه بعـد از دو مـاه درمـان در گـروه 
دارچـــین برابـــر 54 ± 175 و در گروه دارونما به

 69 ± 158 تغییر یافت.
بنابر اعــالم پژوهشــکده گیاهان دارویــى جهاد 
دانشگاهى، آنالیز آمارى نشان داد که این تغیبـرات 
در ســـطح گلـــوکز خون ناشتا در گروه دارچین در 
مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه درمان معنى دار 
نیســت. بعالوه تغییرات در ســـطح چربى ها نیز در 
گروه دارچین در مقایسه با گروه دارونما بعد از دو ماه 
درمان معنى دار نبــود. بنابراین دارچین با دوز 2 گرم 
در روز تاثیر معنى دارى بر پارامترهاى مورد بررسى

 نداشت.

مـى رســـد داراى اثرات کاهنده گلوکز خون باشد. 
مطالعه اى نشان داده شده است  در

در مطالعه اى دیگر، مــ
دارچین با دوز باال (6 گر
خو کاهش سـطح گلوکز
ا با توجه به وجود
پ انجام شده
اقدام بــه ط
مشــخصات
ووودوسـ
د

0

خور
خون

دستگاه مزایده گزار: شهردارى مبارکه 
شهردارى مبارکه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 01/24 مورخ 1401/01/07 شوراى 
محترم اسالمى شهر مبارکه، نسبت به فروش حدود 350تن چوب هاى درختان کبوده 

بیشه سرارود با قیمت پایه کارشناسى اقدام نماید: 

تجدید آگهی مزایده عمومی 

 م.الف:۱۴۳۸۱۸۴

نوبت اول

محمدمهدی احمدیـ  شهردار مبارکه

نرخ پایه هر کیلوگرم براى قطع، حمل، بارگیرى مورد مزایده
حدود مبلغ (ریال)حدود تناژچوب براساس نظریه کارشناس رسمى دادگسترى 

30015,600,000,000 تن52,000 ریال چوب هاى به سن بهره بردارى رسیده با قطر 10 سانتیمتر به باال

501,300,000,000 تن26,000 ریالشاخه ها و سرشاخه ها و پاجوش ها با قطر کمتر از 10 سانتیمتر

16,900,000,000مبلغ کل
شرایط شرکت در مزایده: 

1ـ واریز مبلغ 845,000,000 ریال بابت ســپرده شرکت در مزایده به حساب سیباى 
0105193396003 بنام شهردارى و یا اخذ ضمانتنامه بانکى معتبر 

2ـ محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات دولت "ستاد" 
3ـ مبلغ خرید اسناد: 862,500 ریال به همراه مالیات بر ارزش افزوده 

4ـ مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهى تا روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 خواهد 
بود. 

ـ مهلت تحویل پیشنهادات: مزایده گران بایستى پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان  5
وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/11/06 در سامانه ستاد بارگذارى نمایند. 

6ـ پیشــنهادات مزایده از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، 
قلم خوردگى، عیب و نقص نداشته باشد. 

7ـ شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات ارسالى مختار مى باشد و به پیشنهادات مبهم، 
مخدوش، فاقد سپرده، مشروط و کمتر از قیمت پایه اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
8ـ زمان بازگشایى پیشنهادات: ساعت 13 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1401/11/08 

تلفن: 3ـ52402021   مبارکه، میدان انقالب، شهردارى مبارکه   
نمابر: 52403055ـ031 

Email: info@mobarakeh.ir   www.mobarakeh.ir

آگهى ابالغ اجرائیه
شماره ابالغنامه: 140103802133000001 - شماره پرونده: 139904002133000182/1- 
بدینوسیله به تعدادى  از ورثه مرحوم احمد درى نجف آبادى نام پدر: یداله تاریخ تولد:1309/11/23 
شماره ملى: 1090144636 شماره شناسنامه:14599 بشرح: مرتضى درى نجف آبادى نام پدر: احمد 
تاریخ تولد: 1338/05/08  شماره ملى:  1090226802 شماره شناسنامه: 22888 و مجید درى نجف 
آبادى نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1342/04/19 شماره ملى: 1090232391 شماره شناسنامه:23447 
و علیرضا درى نام پدر : احمد شماره ملى 1091081621 شماره شناسنامه:844 و زهره درى نجف 
آبادى نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1331/05/15 شماره ملى: 1090905769 شماره شناسنامه: 1021 
همگى به نشانى متن سند: نجف آباد خیابان نوبهار شرقى کوى شهید درى پالك 1 که برابر گواهى 
مامور مورخ 1401/09/24 به علت عدم شناسائى در آدرس ابالغ واقعى میسر نبود،ابالغ مى گردد 
که خانم فائزه شریف نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1360/01/12 شماره ملى: 1091290423 شماره 
شناسنامه : 31 به نشانى : نجف آباد خیابان نوبهار کوچه شهید سلطانى به استناد سند ازدواج: شماره 
سند: 20642، تاریخ سند: 1378/12/11، دفترخانه صادرکننده : دفترخانه ازدواج شماره 62 شهر 
نجف آباد استان اصفهان جهت وصول تعداد هفتاد عدد سکه بهارآزادى و مبلغ پنجاه میلیون ریال 
قیمت خانه درخواست صدور اجرائیه علیه مورث  شــمارا صادر نموده است پس از صدور اجرائیه 
پرونده اجرائى به شماره کالسه 9900276 در واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد تشکیل گردید 
لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراى مفاد اسنادرسمى  به شما ابالغ مى گردد از تاریخ  انتشار این آگهى 
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه  چاپ نجف آباد درج و منتشر مى 
گردد، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید و درغیر اینصورت بدون انتشار 
آگهى دیگرى عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . همچنین در ادامه عملیات 
اجرایى تمامت ششدانگ پالك 584 باقیمانده واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
ملکى آقاى احمد درى نجف آبادى ( مورث شما)در قبال قسمتى از طلب خانم فائزه شریف و حقوق 
دولتى متعلقه توقیف گردیده که توسط کارشناس رسمى دادگسترى ارزیاب نیز ارزیابى شده است.

اخطاریه ماده 101- اموال غیر منقول
بدینوسیله به تعدادى از ورثه مرحوم احمد درى نجف آبادى نام پدر: یداله تاریخ تولد: 1309/11/23 
شماره ملى: 1090144636 شماره شناسنامه : 14599 بشرح: مرتضى درى نجف آبادى نام پدر: 
احمد تاریخ تولد: 1338/05/08 شماره ملى 1090226802 شماره شناسنامه: 22888 و مجید درى 

نجف آبادى نام پدر: احمد تاریخ تولد 1342/04/19 شماره ملى: 1090232391 شماره شناسنامه: 
23447 و علیرضا درى نام پدر: احمد شماره ملى: 1091081621 شماره شناسنامه: 844 و زهره درى 
نجف آبادى نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1331/05/15 شماره ملى :1090905769 شماره شناسنامه: 
1021 همگى به نشانى متن سند: نجف آباد خیابان نوبهار شرقى کوى شهید درى پالك 1 که برابر 
گواهى مامور مربوطه مورخ 1401/08/03 امکان ابالغ واقعى به شما میسر نبوده ابالغ مى گردد: در 
خصوص پرونده اجرایى به شماره بایگانى 9900276 له: خانم فائزه شریف نام پدر: محمود و علیه : 
ورثه مرحوم احمد درى نجف آبادى طبق گزارش شماره 1401/16 مورخ 1401/06/14 کارشناس 
رسمى دادگسترى تمامت ششــدانگ پالك 584 باقیمانده واقع در قطعه 3 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان ملکى آقاى احمد درى نجف آبادى ( مورث شــما) که قبال در قبال قسمتى از طلب 
خانم فائزه شریف و حقوق دولتى متعلقه توقیف گردیده به مبلغ 85/500/000/000 ریال ( هشت 
میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان) ارزیابى گردیده است. لذا براب ماده 101 آئین نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى، بدین وسیله به شما اخطار مى شود که پس از انتشار این اخطاریه چنانچه به مبلغ 
ارزیابى پالك مذکور معترض مى باشید ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اعتراض کتبى خود را به 
ضمیمه فیش بانکى دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 30/000/000 ریال هزینه جهت تجدید 
نظر ارزیابى ارسال دارید . ضمنا به اعتراضى که خارج از موعد مقرر یل فاقد فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به همان قیمت مزایده خواهد گردید. لذا 
طبق تبصره ماده 18 اصالح آیین نامه اجراى اسناد رسمى مصوب 1398/12/06 به شما ابالغ مى 
گردد. تاریخ انتشار ایناگهى تاریخ ابالغ اخطاریه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه چاپ 
نجف آباد درج و منتشر مى گردد و عملیات اجرایى طبق مقرارت علیه شما تعقیب خواهدشدضمنا 
خانم بتول شریف نجف آبادى نام پدر: مهدى شماره شناسنامه:74 ( زوجه مرحوم احمد درى نجف 
آبادى و واحدى از ورثه) به نشانى: نجف آباد خیابان نوبهار شرقى کوى شهید درى پالك 1 طبق 
گواهى فوت و دادنامه بشماره 140109390000114441 مورخ 1401/1/14 فوت شده و وراث 
حین الفوتش عبارتند از زهره درى نجف آبادى - علیرضا درى -حسین درى -مجید درى  نجف 
آبادى -مرتضى درى نجف آبادى . مراتب در اجراى ماده 120 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجرا آگهى مى شود. الزم به ذکر است موظف هستید در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و دریافت 
حساب کاربرى در سامانه ثنا اقدام نمائید.تاریخ انتشار:1401/10/18-م الف: 1438000- مدیر  واحد 

اجراى اسنادرسمى نجف آباد- اصالنى/10/164
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

شــماره نامه: 140160302016000357  – تاریخ: 1401/04/16 -  برابر راى شماره 
140160302016000248 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى خانم زهره نادرى فرزند حسین بشماره شناسنامه 52 صادره 
از تیران در یک درب باغ به مساحت  04 . 1539 متر مربع پالك 2232 فرعى از 1 اصلى 
بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالک رسمى خانم فاطمه امانى فرزند کربالیى 
اسماعیل 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 دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 – م الف: 1359567 - رئیس 

ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمد حسن مصطفوى/9/346

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027010716 مورخ 1401/09/23 اشرف هادى فرزند 
محمدحسین بشماره شناســنامه 45 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649720169 در 
سه دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10510 فرعى 
از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261/90 مترمربع. خریدارى 

طى سند رسمى. 
2- راى شماره 140160302027010715 مورخ 1401/09/23 مرتضى عرب مومنى 
محمدآبادى فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 3691 صادره از اصفهان بشماره ملى 
5649281564 در سه دانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 10510 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 261/90 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/10/18- م الف: 1430018- کفیل منطقه ثبت اسناد و امالك شرق 

اصفهان – سیدمجتبى موسى کاظمى محمدى/9/348 

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 رسمى مستقر 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 اســناد 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 4090 و 4089 مورخ 1401/06/14  خانم مریم حجتى نجف آبادى  فرزند 
احمد نسبت به چهار دانگ مشاع و آقاى محســن صحراگرد نجف آبادى فرزند محمد 
صادق نســبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 118/17  متر 
مربع قسمتى از پالك شــماره 3 فرعى از 1000 اصلى واقع در قطعه 5بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشــاعى میباشــد. تاریخ انتشار نوبت اول 
:1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/18 – م الف: 1429715 - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/9/351
 

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 رسمى مستقر 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 اســناد 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 3764-1401/06/03 خانم  دل آرام حیدرى برنجکانى  فرزند کوچکعلى 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100/15 متر مربع قسمتى از پالك شماره 374 اصلى  
واقع در قطعه 10بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشــاعى 
میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/18 
– م الف:1429554 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/353 

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 رسمى مستقر 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 اســناد 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 4371-1401/07/10  آقاى علیرضــا عبداله نجف آبــادى  فرزند احمد  
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 126 متر مربع قسمتى از پالك شــماره 6 فرعى از 
420اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – طى گواهى حصر وراثت 
شماره 230-72/10/12 و فرم19 مالیاتى . تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/03 تاریخ 
انتشار نوبت دوم :1401/10/18  - م الف:1429752 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/355 

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

شــماره:140160302026015952-تاریخ:1401/09/30-برابر راى شــماره 
140160302026005847 مورخ 1401/04/21موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم مرجان على خانلى 
به شناسنامه شــماره 0590377485 کدملى 0590377485 صادره ساوه فرزند مهدى 
ششدانگ به مساحت  02 32  مترمربع پالك شماره 77فرعى از 15187 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى طبق 

سند انتقال 48969 مورخ 1399/8/17دفترخانه 421 اصفهان
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/03 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/10/18 
- م الــف: 1430608 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهــان

 – سید اسد اهللا موسوى /9/357

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 رسمى مستقر 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 اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 567 مورخ 1401/01/29 آقاى احسان بهادر نجف آبادى فرزند محمد کریم 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/80 متر مربع قســمتى از پالك شماره 8 فرعى از 
111 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – طبق قولنامه عادى از 
طرف عزت مهربانى مع الواسطه به متقاضى واگذار شده است. . تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/18 – م الف:1430571 - حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/10/101 

سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
با توجه به شــروع فصل بارش، اکنون نگرانى در تأمین 
آب شــرب اصفهان بــزرگ نداریم اما بــه دلیل اینکه 
اســتان همواره محدودیت منابع آبى داشته، الزم است 
مصرف بهینه آب بیش از پیش فرهنگسازى شود.  مجید 
مختارى با اشاره به اینکه سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ 
(تصفیه خانه باباشیخعلى) جمعیتى بالغ بر چهار میلیون و 
329 هزار نفر را تحت پوشش دارد، افزود: به دلیل سرد 
شدن هوا هم اکنون 9 متر مکعب بر ثانیه آب وارد سامانه 
آبرسانى باباشیخعلى مى شود. وى میانگین مصرف آب 
آشامیدنى و بهداشت استان را در روزهاى مختلف هفته 

متغیر خواند و گفت: هم اکنون سرانه مصرف آب شرب 
هر اصفهانى بین 150 تا 160 لیتر در شــبانه روز است 
و باید توجه داشت که ســرانه مصرف ما نسبت به دیگر 
کشورها باالتر است. مختارى اضافه کرد: در حال حاضر 
به روستاها و شهرســتان هایى که تحت پوشش شبکه 
سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ نیســتند بصورت سیار 
آبرسانى مى شود.  گفتنى است از مهرماه تاکنون ذخیره 
سد زاینده رود از 150 میلیون مترمکعب باالتر نرفته در 
حالى که در ماه هاى آبــان و آذر کاهش یافت و به 143 
میلیون مترمکعب رسید و در پى بارش ها مجددا به مرز 

150 میلیون مترمکعب رسیده است. 

مســئول پژوهــش و فناورى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان گفت: شــرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان با چهار دانشگاه 
استان شامل اصفهان، صنعتى اصفهان، آزاد اصفهان و 
آزاد نجف آباد تفاهم نامه همکارى علمى و پژوهشى منعقد 
کرده است که بر اساس آن از طرح هاى دانشجویى این 
دانشــگاه ها در زمینه هاى مرتبط با توزیع فرآورده هاى 

نفتى حمایت مادى و معنوى مى شود. 
مهدى ایمانیان با بیان اینکه این طرح ها باید در ســطح 
تحصیالت تکمیلى باشــد و پس از بررسى و تایید مورد 
حمایت قرار مى گیرد، اظهار کرد: بررسى فنى و اقتصادى 

جایگزینى دیزل ژنراتورهاى اداره ها براى تامین بخشى 
از برق در مدیریت بار فصول گرم سال، ارائه مدلى جامع 
از تاسیســات و انبار نفت ســبز با رویکرد بهینه سازى 
مصرف انرژى و بررسى و بهینه ســازى سامالنه بخار 
در تاسیسات و انبار نفت شهید محمد منتظرى از جمله 
موضوع هاى مصوب در این طرح است. وى با تأکید بر 
لزوم رفع نیازهاى پژوهشــى و فناورانه پخش فرآورده 
هاى نفتى با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و شرکت هاى 
دانش بنیان اصفهان، گفت: تقویت ارتباط با دانشگاه ها و 
حضور دانشگاهیان و فناوران براى شناسایى چالش ها از

 اولویت هاى این شرکت است.

فعالً نگرانى براى تأمین
آب شرب وجود ندارد

 حمایت از طرح هاى در زمینه 
توزیع فرآورده هاى نفتى 

ثبت جهانى کاروانسراها
 در اولویت میراث 

مدیرکل میـراث فرهنگى اسـتان اصفهـان گفت: 
امسـال بحث ثبت جهانى کاروانسـراها در اولویت 
وزارت میـراث فرهنگى قـرار دارد. علیرضا ایزدى 
در خصـوص کاروانسـراهاى روسـتاى ظفرقنـد و 
بغم اردستان تصریح کرد: ثبت کاروانسراها داراى 
شرایط و ضوابطى اسـت و باید مؤلفه هایى ازجمله 
تملک، آزادسازى و استحکام بخشى را داشته باشند 

تا بتوانیم در فهرست ثبت جهانى بگنجانیم.

استخدام 400 راننده پایه یک 
مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانى اصفهـان و 
حومه گف ت: بـا توجه به ضـرورت و فوریـت تکمیل 
ناوگان حمل ونقل شـهرى، اتوبوسـرانى اصفهان در 
نظـر دارد تعـداد 400 نفر راننـده پایه یک اسـتخدام 
کنـد. سـیدعباس روحانى با اشـاره به شـرایط جذب 
راننـدگان اتوبوس تصریح کرد: ازجمله این شـرایط، 
داشتن حداکثر سـن 42 سال، داشـتن حداقل سابقه 
گواهینامه پایه یک دو سال یا سابقه ناوبرى اتوبوس، 
سکونت در شهر اصفهان و شهرهاى اطراف و داشتن 
شرایط سالم جسمانى (طب کار) است. وى ادامه داد: 
افراد متأهـل در اولویت جذب قـرار خواهند گرفت و 
رانندگان اخراجى شرکت اتوبوسرانى تأیید صالحیت 
نمى شـوند، همچنین رانندگان بخـش خصوصى در 
صـورت ارائـه رضایت نامه از شـرکت متبـوع جهت 

گزینش پذیرفته خواهند شد.

خبر

مریم محسنى
رشد افسارگســیخته و چندبرابرى قیمت ها و افزایش 
120 درصدى اجاره بها در اصفهان مردم را به ســمت 
حاشیه ها کشانده است. حاشیه هایى که قیمت هایشان 
دیگر مثل قبل نیســت و این بار معامــالت میلیاردى 
است که در این مناطق کم برخوردارتر هم امپراطورى 

مى کند.
این در حالى است که مدت هاست بازار مسکن حالت 
سکون به خود گرفته و معامالت در این بازار به شکلى 
آرام و به ندرت اتفاق مى افتد اما با وجود این سکوت و 
سکون باال رفتن قیمت دالر و به تبع آن صعود قیمت 
مصالح ساختمانى که خرید مواد اولیه آن توسط تولید 
کنندگان از طریق دالر انجام مى گیرد باعث شــده که 

بازار رهن و اجاره با قیمت هاى نجومى پیوند بخورد.
جالب اینکه این قیمت ها تحت هیچ قانونى نیســت؛ 
قوانین به شکل نانوشته اى در این بازار اعمال مى شود و 
باعث شده که قشر عظیمى از خانواده هایى که در نقاط 
متوسط شهر بودند حاال به نقاط حاشیه اى پناه ببرند تا 

میزان دخل و خرجشان متعادل شود.
حاال اصفهانى ها براى اجاره نشــینى روانه حاشیه شهر 
شده اند و به این خاطر که تعیین نرخ براى رهن و اجاره 
تابع هیچ فرمول و ضابطه اى نیست. امالکى ها توپ را 
به زمین مالکان مى اندازند و مى گویند که آن ها زیر بار 
کاهش قیمت ها نمى روند. مالکان هم از افزایش تورم 
گالیه مندند و با قاطعیت اعالم مى کنند که به هرحال 

باید خرجشان با دخلشان هماهنگ شود!

اگر به داده هاى مرکز آمار نگاهى بیاندازیم متوجه این 
مسئله مى شویم که بســیارى از کارمندان و کارگران 
باید بسیارى از اقالم هر چند ضرورى را از سبد معیشتى 
خود حذف کنند تا بتوانند از پس ســهم 47 درصدى از 

هزینه هاى ساالنه شان براى تأمین مسکن برآیند.
این ارقام اما فاصله بســیار زیادى با تورمى دارد که به 
گفته کارشناسان سهم بیشترى از معیشت خانواده ها 
را در رابطه با مســکن دربرمى گیرد؛ با نگاهى به رشد 
تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهى به سطح درآمد 
دهک هاى پایین نداشــته است مشخص مى شود که 
با وجود کاهش نجیبانه هزینه هاى ضرورى از ســوى 
قشــر آســیب پذیر جامعه باز هم تامین حداقل هاى
 زندگى همچــون مســکن،درمان،خوراك  براى این 

خانوارها دشوار و دست نیافتنى شده است.
در این میــان هزینه مســکن یــا بهتــر بگوییم ابر

 هزینه اى که ســهم خود را در سبد معیشت در رتبه ى 
اول جاى داده است براى کســانیکه از بدمسکنى رنج 
مى برند حداقل 70 درصد و براى کسانى که به دنبال 
مسکنى هستند که محدودیت هاى بدمسکنى را نداشته 
باشد،معادل 85 درصد سبد معیشت را در برمى گیرد و 
به این علت که معموال نرخ ها به شکل سلیقه اى اعمال 
مى شود هر کسى در این آشفته بازار ساز خود را مى زند.
این مسائل باعث شده که در بازار رهن و اجاره اصفهان 
انتظارات تورمى مالکان بیــش از آنچه که باید بر روى 

مستاجران فشار وارد کند.
تا جایى که نرخ رشد اجاره بها و رهن در برخى از نقاط 

اصفهان با افزایش بى رویه اى روبرو باشــد و از 50 تا 
200 درصد رشد کند.

به گفته امالکى هــاى خیابان ربــاط و جابر انصارى 
اصفهان؛ اجاره بهاى این مناطق در تابستان امسال تا 
80 درصد گران تر شده اســت و با اینکه در فصل سرد 
نرخ اجاره بها ثابت مى ماند و یا بــه این علت که جابه 
جایى کمتر اســت رشــد چندانى ندارد اما با باال رفتن 
قیمت دالر و رشد صعودى تورم مالکان از قیمت هاى 
مورد نظرشان پایین نمى آیند و زیر بار نرخ هاى مصوب 

نمى روند. 
این در حالى است که دولت طى سه سال اخیر، به منظور 
کمک به مستأجران برنامه هایى همچون تعیین سقف 
براى اجاره بها را در نظر گرفت. براین اســاس ســقف 
اجاره بهاى مســکن در تهران معادل با 25 درصد و در 
کالن شهرهایى مثل اصفهان معادل با 20 درصد تعیین 
شــد اما تعیین حد مجاز براى اجاره بها هم نتوانست در 

جلوگیرى از رشد قیمت ها موفق عمل کند.
براساس اظهارنظرهاى متولیان شهرى اصفهان، قیمت 
مسکن در ســال 99 بیش از صد درصد نسبت به سال 
98 افزایش و این شیب رشد در 1400 و امسال نیز کم 
 و بیش ادامه داشته است که باعث شده اصفهان بعد از 

تهران، به گران ترین شهر ایران بدل شود.
 اوایل امســال بود که معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى اصفهان روى تبدیل شدن زمین و مسکن 
به کاالى غیرمصرفى و رفتار واسطه مأبانه سوداگران 
انگشت گذاشت و اعالم کرد که این عوامل باعث رشد 

قیمت حباب گونه زمین و مســکن و در نتیجه افزایش 
منطقه اى نرخ اجاره در اصفهان شده است.مهدویان این 
را هم گفت که این رفتارها باعث شده است تا نرخ گذارى 
در بازار مسکن از جمله تعیین اجاره بها از هیچ قاعده و 
فرمول مشخص و مشترکى براى واحدهاى مسکونى 
تبعیت نکند؛ به نحوى که هم اکنون به نظر مى رســد 
براساس برخى عرف هاى نانوشته و نه چندان ثابت، نرخ 
اجاره بها در بازار مشخص مى شود و در برخى موارد این 

عرف ها نیز رعایت نمى شود.
بنگاه داران امــا موافق فرمول و ضابطــه براى تعیین 
نرخ اجاره و رهن نیســتند، آن ها جزو مخالفان تعیین 
نرخ دستورى براى رهن و اجاره هســتند. در این بین 
زمزمه هایى هم مطرح مى شود، مبنى براینکه امالکى 
و مالک باهــم تبانى مى کنند تا هم مالک به واســطه 
افزایش نرخ رهن و اجاره منتفع شــود و هم امالکى ها 
با افزایش نرخ رهن و اجاره حق کمیســیون بیشترى 
دریافت کنند؛ اما رســول جهانگیرى، رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالك این فرضیه را باطل خوانده و اعالم 
مى کند که امالکى ها نقشــى در افزایش قیمت رهن 

و اجاره ندارند بلکه آن هــا با نزدیک کردن نظر مالک و 
مستأجر تعدیل کننده قیمت ها هستند. 

رئیس اتحادیه مشــاوران امالك اصفهــان در توجیه 
قیمت هاى باالى رهــن و اجاره هم مــى گوید: این 
موضوع رابطه مســتقیمى  با افزایش قیمت مســکن 
دارد؛ ملکى که تا چندین سال پیش ارزشى معادل 500 
میلیون تومان داشته امسال قیمتش به چندین میلیارد 
تومان رسیده اســت و هزینه نگهدارى این ملک نیز 
افزایشى شده است؛ کم شــدن فاصله بین قیمت رهن 
و اجاره ها در پایین شهر ، مرکز شــهر و باالى شهر به 
این ارتباط دارد که متقاضیان رهن و اجاره بیشــتر از 
قشر کم برخوردارند که در مناطق حاشیه شهر سکونت 
مى کنند و به همین دلیل قیمت رهن و اجاره در مناطق 
پایین شهر نیز افزایشى شده است و تفاوت بین رهن و 
اجاره ها در مناطق مختلف به نسبت سال هاى گذشته 
کاهش یافته اســت. این قضیه درباره سایر کاالها نیز 
صدق پیدا مى کند؛ چون قدرت خرید بیشتر جامعه پراید 
است پراید نیز قیمت بیشترى در بازار پیدا مى کند؛ چون 

تقاضاى بیشترى دارد.

زمستان هم به بازار رهن و اجاره رحم نکرد  

حاشیه هاى اصفهان هم میلیاردى شدند

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص روهینا فوالد آرتان به شناسه ملى 14009638166 و به شماره ثبت 66352 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدى اسماعیلى به شماره ملى 1291976973 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، معصومه افشارى 
فراموشجانى به شماره ملى 1753725992 به سمت رئیس هیئت مدیره ، سارا افشارى فراموشجانى به شماره ملى 1754507492 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - پایش پرگاس کاردان 
به شناسه ملى 14006093996 به سمت بازرس اصلى ، رستا حساب اسپادانا به شناسه ملى 14008673850 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. -صورتهاى مالى سال منتهى به 29/ 12/ 1400 مورد تصویب 

قرار گرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1437201)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص حمل و نقل شفق بار سپاهان به شناسه ملى 14005749394 و به شــماره ثبت 1987 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 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 مسعود سپاهى فر به شماره ملى 5419624508 به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء آقاى مهدى دامن کشان به شماره ملى 5419694700 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره آقاى اسفندیار روحى طالخونچه به شماره ملى 5419733528 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى سیدمحمد علوى به شماره ملى 5419943115 به سمت رئیس هیئت 
مدیره آقاى اسماعیل صداقت به شماره ملى 5419946671 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1437193)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص نســاجى زر پود دســت رنج خشــتى به شناسه ملى 
14010722857 و به شماره ثبت 5195 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد نام شرکت از نساجى زر پود 
دست رنج خشتى به نساجى زر پود بافان اسپادانا تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . محل شرکت به آدرس اســتان اصفهان، شهرستان نجف آباد، بخش 
مرکزى، شهر گلدشت، گلشهر، بلوار ابوذر، کوچه الله[2-9]، پالك 21، طبقه همکف به 
کد پستى: 8583185348 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1437205)

آگهى تغییرات  
شرکت ســهامى خاص پارس کار فوالد آریا به شناســه ملى 10260257741 و 
به شــماره ثبت 4624 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و از طریق صدور ســهام جدید ضرورى از مبلغ 12000000000ریال 
به17000000000ریال افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح زیراصالح شد 
:ماده 5 اصالحى : ســرمایه شــرکت مبلغ17000000000ریال نقدى است که به 
170000سهم با نام عادى100000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1437192)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص حمل و نقل شــفق بار ســپاهان به شناسه ملى 
14005749394 و به شماره ثبت 1987 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/12 و نامه شــماره 21/73387 مورخ 
1401/10/4 اداره حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
تعداد اعضاى هیئت مدیره به 7 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1437191)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى مسکن کارکنان استاندارى اصفهان به شناسه ملى 10260155929 
و به شــماره ثبت 952 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/05 ونامه ى 36225 مورخ 1401/10/04 اداره تعاون کارورفاه اجتماعى 
شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -اصالح ماده 4 اساسنامه بدین شرح 
است: حوزه عملیات تعاونى از شهرستان اصفهان به استان اصفهان تغییر یافت. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1437215)



ورزشورزش 07074504 سال نوزدهمیک شنبه  18  دى  ماه   1401

01

کریســتیانو رونالدو بعــد از انتقال به النصر عربســتان از 
مسئوالن این باشگاه خواســته تا دوست صمیمى اش را 
جذب کنند. په په کاپیتان پورتو و همبازى مهدى طارمى، 
دوست نزدیک رونالدو است. په په 8 سال در کنار رونالدو 
در رئال مادرید و تیــم ملى پرتغال بازى کــرد. رونالدو از 
مسئوالن باشگاه النصر خواسته تا مدافع 39 ساله پرتغالى 
پورتو را به خدمت بگیرند. په په به عنــوان کاپیتان پورتو 
جایگاهى مهمى در کنار مهدى طارمى در خانه اژدها دارد. 
پورتو فصل گذشته با درخشش طارمى در خط حمله و په په 
در خط دفاع قهرمان لیگ پرتغال شد. اژدها نمى خواهد په 

په را از دست بدهد.

همبازى طارمى
 شکار جدید سعودى ها

02

بازیکن تیم استقالل در دیدار برابر تراکتور چهار اخطاره شد. 
تیم استقالل تهران در بازى هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال 
به مصاف تراکتور تبریز رفته و این مسابقه با برترى دو بر صفر 
میزبان پیگیرى مى شود. در این بازى روزبه چشمى با کارت زرد 
داور جریمه شد. او بدین ترتیب چهار اخطاره شد و بازى هفته 
آینده را از دســت داد. تیم استقالل در مسابقه هفته شانزدهم 

لیگ برتر در ورزشگاه آزادى میزبان تیم سپاهان خواهد بود.

چشمى بازى سپاهان را 
از دست داد

04

تیم ملى فوتبال عمان جمعه شب در بازى افتتاحیه مسابقات 
«جام کشورهاى عربى حاشــیه خلیج فارس» به مصاف 
عراق میزبــان رفت که این بازى با نتیجه تســاوى بدون 
گل به پایان رسید. خالد الحدى گزارشگر شبکه «الکاس» 
قطر سبک بازى عمانى ها را سوژه خود قرار داد و به نوعى 
برانکو ایوانکوویچ را با جمالتى تمسخر کرد. این گزارشگر 
با حالت تمســخر آمیز گفت: برانکو قبل از بازى افتتاحیه 
با عراق در رختکن بــراى بازیکنان تیم 
ملى عمان فیلمى از حرکات تکنیکى 
لیونل مســى و نیمار در جام جهانى 
2022 قطر پخش کرده اســت! 
خبرنــگاران عمانى بعد 
از این تســاوى تیم 
برانکو از تصمیمات 
زمینــه  در  او 
دعــوت نکردن 
چنــد بازیکن با 
استعداد به این 
انتقاد  مسابقات 

کردند.

تمسخر برانکو
 بعد از تساوى

مهاجم سپاهان مقابل مس کرمان بدشانس بود 
که به تعداد گل هاى خود اضافه نکرد، اما با این 

حال ستاره تیمش لقب گرفت.
ثبت یــک گل و یک پــاس گل در جدال 
با مس کرمان قطعا شــهریار مغانلو را به 
بهترین بازیکن سپاهان مقابل مس کرمان 

تبدیل مى کند، اما او واقعًا بدشانس بود 
که نتوانست هت تریک کند.

مغانلو که قفــل دروازه حریف 
کرمانى را خیلــى زود با ضربه 
ســر باز کرد، در همان نیمه 
اول هم با ارســال پاس گل 
براى محمد على نژاد، برترین 

بازیکن زمین لقب گرفت.
در همان نیمه اول و در دقیقه 30، مغانلو یک 
بار دیگر با ضربه ســر دروازه مس را تهدید 
کرد که این فرصت را گلر حریف با واکنشى 

زیبا به کرنر فرستاد.
در اواخر بــازى و در دقیقه 88 نیز رامین 
رضاییان از سمت راســت، سانتر تیزى 
را به محوطه جریمه انجام داد و مهاجم 
سپاهان یک قدم کم آورد تا دروازه آرمان 

شــهدادنژاد را باز کند. مغانلــو بعد از این 
صحنه به رضاییان گله کرد که چرا پاس را 

محکم براى او ارسال کرده است.
شهریار مغانلو با گلى که به ثمر رساند در جدول 
گلزنان 4 گله شــد و شــاید اگر افسوس آن 
دو  موقعیت از دســت رفته را نمى خورد و 
فرصت هایش گل مى شــد، حاال او آقاى 

گل لیگ برتر در پایان نیم فصل بود.

مغانلو مى توانست آقاى گل لیگ شود اما...
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چند تیم پس از پایان جام جهانى 2022 براى جذب سردار 
آزمون ابراز تمایل کردند اما این بازیکن در لورکوزن مى ماند. 
مدیر برنامه هاى سردار آزمون، مهاجم ایرانى بایرلورکوزن 
آلمان به RB SPORT روسیه گفت: برخى تیم ها پس از 
پایان جام جهانى 2022 در قطر براى جذب سردار آزمون 
ابراز تمایل کردند. وى افزود: پیشنهاد جدى وجود نداشت، 
اما برخى تیم ها تمایل خود را براى جذب آزمون ابراز کردند. 
سردار آزمون با این وجود همچنان در بایرلورکوزن مى ماند 
و تصمیمى براى ترك این تیم ندارد. سردار آزمون در این 
فصل 11 بازى براى بایرلورکوزن انجام داده که حاصلش 

دو پاس گل در جام حذفى آلمان بود.

آزمون در لورکوزن
 مى ماند

پیام نیازمند با بسته نگه داشتن دروازه خود به 
استقبال بازى حساس مقابل استقالل مى رود.

تیم فوتبال سپاهان با ارائه نمایشى کم اشتباه 
و بدون اجازه خلــق موقعیت خاص گلزنى به 
حریف، مس کرمان را با دو گل شکست داد تا 
پیام نیازمند، سنگربان این تیم، یک کلین شیت 

دیگر به کارنامه این فصل خود اضافه کند.
این اتفاق در شــرایطى رخ داد کــه نیازمند، 
گلر ملى پوش طالیى پوشــان، در طول بازى 
به جز یک مهار فوق العاده روى شــوت والى 
محمدصالح محمدى، در ســایر دقایق بازى 
مجبور به انجام واکنش نشــد تــا در روز آرام 
محوطه جریمه ســپاهان، بار دیگــر دروازه 

تیمش را بسته نگه دارد.
عملکردى کــه او را با روحیه اى مناســب به 
بازى حســاس دو هفته آینده مقابل استقالل 
در ابتداى دور برگشت مى رساند. هرچند در این 
بین سپاهان در جام حذفى نیز به مصاف سایپا 
خواهد رفت اما طبق عرف رایج در بین تیم هاى 
برخوردار از دو گلر تقریبا هم سطح، احتماال در 
این مسابقه نوبت به حضور رشید مظاهرى و یا 

حتى نیما میرزازاد خواهد رسید.
گفتنى است نیازمند در دوازده بازى این فصل 
خود با لباس سپاهان در مجموع هفت بار موفق 
به بسته نگه داشتن دروازه خود شده و هفت بار 
نیز توپ را از داخل دروازه براى شروع مجدد 

بازى به میانه زمین فرستاده است.

آمادگى 
آقاى کلین شیت براى 
مصاف با استقالل

وینگر گرگانى سپاهان یکى از آماده ترین بازیکنان 
این تیم در نیم فصل اول لیگ بیســت و دوم بوده 

است.
شــاید خوش بین ترین هوادار ســپاهان هم پیش 
از شــروع لیگ تصور نمى کرد در پایان نیم فصل، 
در میان خیل ســتاره هایى چون یاســین سلمانى، 
سیدمحمدرضا حســینى و الویس کامسوبا، وینگر 
ثابت طالیى پوشان اصفهانى، محمد على نژاد باشد.

اما خرید ابتداى فصل ســپاهانى هــا از آلومینیوم 

اراك، به عصاى دســت ژوزه مورایس در کارهاى 
تهاجمى تبدیل شــد تا جایى که ایــن بازیکن در 
دیدار مقابل مس کرمان هم بــا ارائه یک نمایش 
عالــى دیگر، بــا گلزنــى در ایــن دیــدار، خیال 
اصفهانى ها از برترى در آخریــن دیدار نیم فصل را 

راحت کرد.
على نژاد که همکارى خوبــى در کارهاى ترکیبى 
با سایر بازیکنان ســپاهان دارد، در این دیدار هم از 
هماهنگى ایده آل خود با شهریار مغانلو استفاده کرد 

و در نهایت روى پاس این بازیکن، گل دوم سپاهان 
را با ضربه اى دقیق وارد دروازه آرمان شهدادنژاد کرد 
تا طالیى پوشان با برترى دو گله راهى رختکن شوند.
على نژاد که در هر پانزده مسابقه این فصل سپاهان 
در ترکیب این تیم به عنوان بازیکن ثابت یا تعویضى 
به میدان رفته، در مجموع 696 دقیقه بازى با لباس 
طالیى ، دو گل مقابل صنعــت نفت و مس کرمان 
و یک پاس گل مقابل اســتقالل به نــام خود ثبت 

کرده است.

درخشش 
ادامه دار ستاره سپاهان!

دستیار شناخته شده سرمربى پرتغالى سپاهان این 
روزها نقش بیشترى در کادر فنى این تیم بر عهده 

گرفته است.
تیم فوتبال ســپاهان در چارچوب هفته پانزدهم 
لیگ برتر به مصاف مس کرمان رفت و با دو گل 

این تیم را شکست داد.
این پیروزى در شرایطى رقم خورد که باالخره در 
آخرین بازى نیم فصل مشخص شد هوگو آلمیدا، 
بازیکن ســابق تیم ملى پرتغال و دســتیار ژوزه 
مورایس، کمک اول این سرمربى پرتغالى در جمع 

طالیى پوشان است.
پیش از شروع این بازى، براى اولین بار از ابتداى 
لیگ، مورایس در نشســت خبرى قبل از مسابقه 
حاضر نشــد و این آلمیــدا بود که بــا حضور در 

کنفرانس، از برنامه هاى سپاهان براى پایان خوش 
نیم فصل گفت و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

ستاره ســابق پورتو که در اولین تجربه مربیگرى 
خود به ایران آمده تا با مورایس در پروژه سپاهان 
همکارى کند، در دیدار مقابــل مس کرمان هم 
حضور پررنگى روى نیمکت داشــت و دستورات 
تاکتیکى پیش از حضور در زمیــن را با بازیکنان 

تعویضى سپاهان مرور مى کرد.
به هرحال با توجه به ســابقه طوالنى مورایس در 
کار به عنوان دستیار با ژوزه مورینیو، تجربه حضور 
در کنار این چهره مى تواند شروعى مطلوب براى 
آلمیدا در ابتــداى دوران جدید حرفه اى باشــد و 
باید دید همــکارى این دو تا چــه زمانى ادامه دار 

خواهد بود.

نقش مؤثر ستاره سابق پورتو در سپاهان 

وینگر چپ  سپاهان از بهترین بازیکنان این 
تیم در دیدار برابر مس کرمان بود و عملکرد 
خوب او در این مســابقه نشان مى دهد این 
بازیکن به فرم ایده آل خود رسیده و مى تواند 
جایگاهى ثابت در ترکیب سپاهاِن نیم فصل 

دوم داشته باشد.
پیروزى نسبتًا آسان ســپاهان مقابل مس 
کرمان در شــرایطى رقم خورد که این تیم، 
براى سومین بار متوالى، با یک ترکیب ثابت 

به میدان آمده بود.
اتفاقى که باعث شــد بازیکنان این تیم در 
فرم بهترى کار را از ابتــدا آغاز کنند و یکى 
از همین نفرات، فرشــاد احمدزاده، وینگر 

چپ پاى طالیى پوشان بود.
عملکرد خوب احمدزاده در مســابقه مقابل 
مس کرمان نشــان مى دهد این بازیکن به 
فرم ایده آل خود رسیده و مى تواند جایگاهى 
ثابت در ترکیب سپاهاِن نیم فصل دوم داشته 

باشد.
شماره 10 تکنیکى سپاهان، بعد از اینکه در 
بازى مقابل پیکان پاس هاى فوق العاده اش 
منجر به گلزنى بازیکنان هم دســته نشد، 
انگیزه زیادى بــراى ثبت عملکرد مثبت در 
این بازى و رنگى شدن باکس جلوى نامش 

در لیست بازى داشت.
اتفاقى که البته خیلى زود رخ داد و فرشــاد 
با ارسالى تماشایى در دقیقه هفتم مسابقه، 
شهریار مغانلو را در زمره گلزنان بازى قرار 

داد.
اتفاقى که مى توانست براى او تکرار شود و 
این بازیکن با چند ارسال خطرناك و مشابه 
دیگر، بــراى بازیکنــان هم تیمى فرصت 
ســاخت که یک بار ضربه مغانلو با واکنش 
آرمان شهدادنژاد دفع شد و گل سالم محمد 

دانشگر هم توسط داور، مردود اعالم شد.
درخشــش فرشــاد در نیمه دوم بازى هم 
ادامه داشــت و اگر پرچم اشتباه کمک داور 
نبود، نــام او عالوه بر پــاس گل، به خاطر 
گلزنــى هم روى اســکوربورد ایــن بازى 

حک مى شد.

احمدزاده
جایگاهش را در 
سپاهان تثبیت کرد

تر در ورزشگاه آزادى میزبان تیم سپاهان خواهد

ت.
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دو  موقعیت از دســت رفته را نمى خورد و
فرصت هایش گل مى شــد، حاال او آقاى

گل لیگ برتر در پایان نیم فصل بود.
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بــدان کــه روزى دو قســم اســت، یکــى آنکــه تــو آن را مــى جویــى و 
دیگــر آنکــه او تــو را مــى جویــد و اگــر تــو بــه ســوى آن نــروى، 
ــه  ــى ب ــد؛ چــه زشــت اســت فروتن ــد آم ــو خواه ــه ســوى ت ــود ب خ
هنــگام نیــاز و ســتمکارى بــه هنــگام بــى نیــازى! همانــا ســهم تــو از 
دنیــا آن انــدازه خواهــد بــود کــه بــا آن ســراى آخــرت را اصــالح 
کنــى؛ اگــر بــراى چیــزى کــه از دســت دادى ناراحــت مــى شــوى، 
پــس بــراى هرچیــزى کــه بــه دســت تــو نرســیده نیــز نگــران نباش. 
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

زمان ثبت نام: 1401/10/21 الى 1401/11/5
روند ثبت نام: ثبت نام الکترونیکى در سامانه ایرانیان اصناف به نشانى: 
www.iranianasnaf.ir (سامانه ساران) و دریافت کد رهگیرى 

مدارك الزم: 1ـ مدرك تحصیلى (حداقل دیپلم) 2ـ شناســنامه
 3ـ کارت ملى 4ـ پروانه کسب 5ـ یک قطعه عکس رنگى 4×3 

ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه 

صنف ماشین آالت سنگین راه سازی، جرثقیل، دستگاه های 

حفاری و فروشندگان لوازم یدکی مربوطه شهرستان اصفهان

 اتحادیه صنف ماشین آالت سنگین راه سازی، جرثقیل، دستگاه های حفاری و فروشندگان لوازم یدکی مربوطه شهرستان اصفهان

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامى خاص شماره 
ثبت 26707 ثبت شرکت هاى اصفهان دعوت مى شود درجلسه  مجامع عمومى فوق العاده  
شرکت که در روز شنبه 11/01/ 1401که در ساعت 9 صبح و دراصفهان به نشانى اصفهان ،سه 
راه سیمین،خیابان سهروردى،کوچه شماره 8(میرمحمد صادقى)،پالك 4 تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانید .
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 9صبح :

 اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت به یکى ازروشهاى مندرج درالیحه اصالحى 
قانون تجارت. 
هیئت مدیره

شرکت دقیق ریزان مصباح حدید سهامى خاص

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت دقیق ریزان مصباح 

حدید سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۰۷ شناسه ۱۰۲۶۰۴۷۴۴۵۳

شرکت قند اصفهان (ســهامى عام)درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق 
مزایده عمومى اقدام نماید. 

متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از اقالم ضایعاتى و دریافت اسناد 
مزایده از تاریخ انتشار آگهى به مدت 7 روز کارى در ساعات ادارى به محل شرکت واقع 

درخیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه واحد فروش مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت ، پایان وقت ادارى یکشنبه مورخ 

10/25/ 1401 در محل دبیرخانه شرکت قند اصفهان مى باشد.
تاریخ گشایش پاکات : روز دوشنبه مورخ 1401/10/26

شــماره هاى تماس جهت اطالعات بیشــتر 11-35210810 - 031 داخلى 351 و 
09126832687  واحد فروش ( ساعت 8 صبح لغایت 13 و 15 الى17 )

آگهی مزایده  عمومی   فروش 
ضایعات فلزی و غیر فلزی متعلق به شرکت قند اصفهان 

شرکت قند اصفهان (سهامی عام)

مقدارشرحردیف

200 تنضایعات آهن آالت1

15 تنضایعات چدن2

15 تنضایعات دینام / الکتروموتور بدون پوسته3

1 تنضایعات استیل 4316

3 تن ضایعات گونى ، پالستیک ، نایلون5

5 تنضایعات نوار نقاله6

10تنضایعات الستیک سیمى و نخى 7

2تنضایعات پلى پروپیلن8

1تنضایعات لوله پلیکا و پلى اتیلن9

    500کیلوگرمزغال اکتیو (کربن فعال)10

نمایندگى بنیاد تعاون فراجا در امور راهور (موسسه راهگشا) در نظر دارد، 
نسبت به اجاره بوفه عرضه مواد غذایى و غرفه خدمات کپى و اینترنتى شعبه 
اســتان اصفهان از طریق مزایده عمومى اقدام نماید. متقاضیان مى توانند 
به منظور دریافت اسناد شــرکت در مزایده، از تاریخ درج آگهى تا ساعت 
14:00 مورخه 1401/10/20 به نشــانى: اصفهان، جاده اصفهان شیراز، بعد از 
پل راه آهن، ضلع جنوبى شــهرك راهنمایى و رانندگى، ساختمان شعبه 
موسسه راهگشا استان اصفهان، مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره14-36540711-031 تماس حاصل نمایند. 

فراخوان آگهی مزایده 

اجاره بوفه عرضه مواد غذایی و غرفه خدمات کپی و اینترنتی

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران واگذارى تعمیر و نگهدارى تأسیسات ساختمان 
دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نســبت به ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى تأسیسات 
ساختمان به شماره (سیستمى) 2001004579000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/10/19 ساعت 8 صبح 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/29 ساعت 19:00 
مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/11/17 ساعت 13:00

بازگشایى: 1401/11/18 ساعت 8 صبح 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

اصفهان، چهــارراه نظر، روبروى ســازمان بورس ســاختمان ســتاد مرکــزى دادگســترى اصفهان، 
طبقه 5 

تلفن: 03136278098  
دادگستری کل استان اصفهان

شهردارى نطنز در نظر دارد اجاره دکه واقع در پارك سرچشمه سرابان متعلق به شهردارى نطنز را از 
طریق برگزارى مزایده عمومى به مدت یک سال به متقاضیان با شرایط مندرج در اسناد واگذار نماید. 

بهاى پایه: 
براى هفت ماه اول سال ماهانه 2,500,000 ریال مى باشد. تضمین شرکت در مزایده معادل 10,000,000 
ریال مى باشد که به یکى از صورت هاى مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار 
تسلیم شود: 1ـ ضمانتنامه معتبر بانکىـ  یا فیش بانکى واریزى به حساب شماره 0107157166009 بنام 
شهردارى نطنز نزد بانک ملى شعبه نطنز و یا مطالبات مورد تأیید واحد مالى شهردارى (به پیشنهاداتى 
که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد). سایر اطالعات، 

جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده است. 
در صورتى که برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز چهارشنبه 1401/11/05 و از طریق سامانه 

 https://setadiran.ir ستاد مى باشد. آدرس سامانه ستاد
تلفن تماس: 031-54222119  

آگهی مزایده عمومی

 م.الف:۱۴۳۸۱۹۶

سیدمحمد اطیابیـ  شهردار نطنز 

نوبت اول

ارزیابی کیفی موضوع بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصاتنوبت اول

 م.الف:۱۴۳۸۲۱۳


