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۳

رشد قارچ گونه 
سرعتگیرها!

سفره های تاکسیدارها 
کوچک می شود

۳

دالر در انتظار صعود دوباره!

۳

       

این خوراکی ها را
در یخچال

نگهداری نکنید

جشنواره اى با «کالس»
۳

خشکی زاینده رود 
در ژانر

معمایی-کمدی
امیرحسین عنایتى که اکنون کارگردانى سریال «طعم 
طمع»، کارى از مرکز صداوسیماى استان اصفهان، را 
عهده دار است، از پخش سریالش طى یک ماه آینده 
از یکى از شبکه هاى سراسرى خبر داد. تهیه کننده و 
کارگردان سریال جدید «طعم طمع» اعالم کرد: این 
مجموعه در ژانر معمایى اما با درونمایه کمدى تولید 
شده است. «طعم طمع» روزهاى پایانى تدوینش را 
مى گذراند و همزمان موسیقى کار در حال انجام است. 

کار مناسبتى نیست و آزاد است و فکر مى کنم طى...

آب دریاى عمان اواخر سال آینده به اصفهان مى رسد
تشریح آخرین اقدامات در انتقال آب به اصفهانتشریح آخرین اقدامات در انتقال آب به اصفهان

۶

در گردهمایى خیرین مدرسه ساز اصفهان طرح هاى مهمى روى میز قرار گرفت

تکرار اتفاق تلخ برای تکرار اتفاق تلخ برای 
مهاجم ایرانی در انگلیسمهاجم ایرانی در انگلیس

مهاجم ایرانــى تیم فوتبال هال ســیتى بــه دلیل 
آسیب دیدگى 6 هفته از میادین دور خواهد بود. اللهیار 

صیادمنش، مهاجم ایرانى تیم فوتبال هال سیتى ...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه 

رونمایی از رودخانه شهر اصفهان در رونمایی از رودخانه شهر اصفهان در 

قالب یک سریال تلویزیونی قالب یک سریال تلویزیونی 

از صعود سپاهان
به رده دوم

تا فرصت سوزی های
ذوب آهن

هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ذره بینهفته پانزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

حامد پاکدل راهیحامد پاکدل راهی
ذوب آهن می شود؟

در حالى که بعضى از مواد غذایى وقتى از سرما دور 
نگه داشته مى شــوند به سادگى طعم بهترى 

دارند و بافت بهتــرى را حفظ مى کنند، 
اما غذا هاى دیگــر زمانى که بیرون 

از یخچال ...

معاینه های فنی صوری شده است
فرسوده هایی که سن و سال مشخصی ندارندفرسوده هایی که سن و سال مشخصی ندارند

۲

۷

استاندار حساسیت آلودگی استاندار حساسیت آلودگی 
هوا را با دولت مطرح کندهوا را با دولت مطرح کند
۳

ضرورت تعویض شناسنامه های جلد قرمز هشدار زرد هواشناسی از امروز تا چهارشنبهجهان نما بهترین گوشى هاى سال ۲۰۲۲ انتخاب شداستان روش درست کنترل فشار خون باال در خانهتکنولوژی سالمت

سالمندان در خانه یا 

«خانه سالمندان»؟
۲

۲ هفته در تعقیب 

محموله  بزرگ مواد مخدر
۳

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد مناقصه نسبت به آسفالت معابر محله 8 منظریه ثبت در سامانه تدارکات 
دولت به شماره 2001093298000040 مورخه 1401/10/18 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: تاریخ انتشار فراخوان: 1401/10/19 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/26 
مهلت ارسال پیشنهادات :1401/11/06
زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/11/08 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع  کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى، تلفن: 33641415 

Web site: www.khomeinishahr.ir

 آگهی مناقصه

 م.الف:۱۴۳۸۵۰۰

نوبت اول

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردارخمینی شهر 

در اجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت بین المللى پترو تراز 
پرشین در حال تصفیه (سهامى خاص) به شماره ثبت 31770 و شناسه ملى 10260523228 که آگهى 
انحالل آن در صفحه 52 روزنامه رسمى کشور به شماره 22615 مورخ 1401/08/18 درج گردیده است ، 
دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك 
مثبته ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى منصور رفیعی به شماره ملی 1140509993 به شماره همراه 
09131123674 مستقر در آدرس : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزي، شهر اصفهان، 
تخت فوالد، خیابان مصلی، کوچه واله اصفهانی [16]، پالك 0، ســاختمان کوثر، طبقه 1، واحد 9، به 

کدپستى 8164956365 مراجعه نمایند.
بدیهى است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهند داشت.

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه 

شماره ثبت : ۳۱۷۷۰  شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۵۲۳۲۲۸ 

 مدیر تصفیه شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه - آقای منصور رفیعی

نوبت دوم

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی 

مجلس خواستار شد؛مجلس خواستار شد؛ ردور ى از سرما 
م بهترى

ند، 

۲

۳
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شــرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه انجام خدمات بهره بردارى و نگهدارى از طرح شبکه برق 20 
کیلوولت دو مداره از نیروگاه چلگرد تا تأسیسات سد و تونل ســوم کوهرنگ را از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله اى با ارزیابى کیفى و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى 
که تمایل به شــرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 32,283,892,571 ریال. برآورد بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه رشته هاى توزیع نیروى برق، بهره 

بردارى از تجهیزات برقى آب و فاضالب و ابنیه سال 1401 است.
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى (تملک 
دارایى هاى سرمایه اى) و در حد تخصیص دریافتى به صورت اسناد خزانه اسالمى یا نقد یا ترکیبى (بخشى اسناد 

خزانه اسالمى و بخشى نقد)  است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (براى اشخاص 
حقوقى) یا پایه 2 یا باالتر (براى اشخاص حقیقى) در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد (مبلغ 
و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط 

مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى مى باشد.
محل اجراء: واقع در استان چهارمحال و بختیارى، شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان مى باشد و  مدت اجراء 12 

ماه شمسى است.
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-
ساختمان شماره دو- معاونت طرح و توسعه- ب) دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور زایندآب به 

نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مواعد زمانى دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ و 
تاریخ گشایش پاسخها مطابق تاریخها و مواعد زمانى مندرج در سامانه ستاد ایران مى باشد. مناقصه گران جهت 
شرکت در ارزیابى کیفى مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. پس از ارزیابى 
کیفى و تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران، دعوتنامه شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور 

در اختیار آنها قرار خواهدگرفت. 
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 

روز انتشار آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي 

اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی یک مرحله ای  (شماره فراخوان در سامانه 

ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۶۹ )

  م.الف :۱۴۳۸۶۴۹

نوبت اول

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان
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ضرورت تعویض 
شناسنامه هاى جلد قرمز

سایه مافیاى دارو
 بر عملکرد وزارت بهداشت 

خبرخوان
گرانى بدون مجوز

  باشگاه خبرنگاران جوان |سخنگوى 
وزارت صمت گفت: بیشــتر صنایع تولیدکننده 
لوازم خانگى، لوازم خط تولیدشان را براى پنج 
ماه آینده با نرخ ارز قبلى خریدند و بنابراین نیازى 
به افزایش قیمت وجود ندارد. امید قالیباف با بیان 
اینکه از تیر تاکنون مجوزى براى افزایش قیمت 
لوازم خانگى صادر نشده، گفت: در حال حاضر 

نیز مواد اولیه این صنعت افزایش نیافته است. 

سویه جدید، 1 به 16!
  ایسنا| دکتر احمد طباطبایى، عضو کمیته 
علمى مقابله با کرونا با اشاره به آخرین اخبار و 
اطالعات از دو زیر سویه جدید اومیکرون، گفت:  
قبًال که ابتال به سایر ســویه هاى کرونا وجود 
داشت، ادعا مى شد هر فرد مبتال مى تواند تا سه 
نفر را مبتال کند اما اکنون در مورد اومیکرون و 
این زیرسویه هاى جدید ادعا بر این است که هر 
یک فرد مبتال مى تواند 15 تا 16 نفر را به کرونا 
مبتال کند و این افزایش شیوع طبیعتاً تعداد موارد 

بسترى و مرگ و میر را افزایش مى دهد.

بازار هدف سایپا
گــروه  مدیرعامــل    گجت نیوز | 
خودروسازى سایپا با اعالم اینکه ال 90 ایرانیزه 
به موتور ME 16 مجهز خواهد شد، گفت: بازار 
هدف این خودرو روســیه اســت. محمد على 
تیمورى گفت:کشــورهاى عــراق و ونزوئال 
به عنوان بازارهاى صادراتى ســال 1401 این 
گروه خودروسازى محسوب مى شوند که تاکنون 
توانستیم نخستین محموله ها را به این دو کشور 
ارسال کنیم. در واقع هزار دســتگاه خودرو به 
عــراق و به ونزوئــال نیز مجموعــه اول هزار 

دستگاهى را ارسال کردیم. 

اجاره نجومى کارت ملى! 
  روزنامه آرمان امروز |کارتهاى ملى 
تا 100 میلیــون تومان اجاره داده مى شــوند! 
معامــالت خرید خودرو در بورس کاال نشــان 
مى دهد در هفته هاى گذشته صف هاى طوالنى 
براى عرضه خــودرو در بورس کاال تشــکیل 
شــده... اصلى ترین شــرط براى خرید خودرو 
بورسى، داشتن کارت ملى و نداشتن خودرو از 
4 سال قبل تا به امروز است. یک پرنده فروش 
مدعى است تنها براى کد ملى اشخاص حاضر 
به پرداخت 100 میلیون تومان است... اما اینکه 
این افراد بــا کارت ملى چه درآمدى کســب
مى کنند کــه حاضرند بابــت آن 100 میلیون 
بپردازند موضوعى است که بررسى ها از رانتى 

بزرگ در بورس کاال حکایت دارد.

اینترنت به حالت سابق 
برمى گردد؟

ابراهیم    باشگاه خبرنگاران جوان | 
رضایى، عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس شــوراى اسالمى در خصوص 
آخرین وضعیت اینترنت گفت: با توجه به اینکه 
مردم از ما پیگیرى مى کننــد، این موضوع را 
دنبال کردیم و آخرین حرفى که به ما زده شــد 
این بود که با دستور شــوراى امنیت کشور این 
محدودیت ها بر روى اینترنت اعمال شده است 
و بعد از آرام شــدن فضاى کشور به طور کامل، 

اینترنت به شرایط سابق برمى گردد.

کوه هاى مکه سبز شد
  فرارو| کوه هاى مکــه مکرمــه  پس از 
بارندگى هاى شدید اخیر سبز شده است.کاربران 
در شبکه هاى اجتماعى تصاویرى را به اشتراك 
گذاشتند که سبز شدن کوه هاى مکه را در نتیجه 
بارش باران نشــان مى دهد. چندین بخش از 
عربستان سعودى از دسامبر 2022 چندین بار 

شاهد بارندگى بوده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: درخواست 
تعویض شناسنامه براى شناسنامه هاى جلد قرمز با توجه به 
ضرورت تعویض این شناســنامه ها دریافت مى شود.هاشم 
کارگر گفت: درحال حاضر شهروندان مى توانند براى تعویض 
شناسنامه هایى که به دلیل قرار گرفتن در شرایط نامناسب 
مستعمل و فرســوده شده اند، شناســنامه هایى که به علت 
مرور زمان عکــس آن با صاحب شناســنامه تطبیق ندارد، 
شناســنامه هاى دوبرگى که صاحبان آن به ســن 15 سال 
تمام رسیده باشــند، شناســنامه هایى که صاحب آن تغییر 
مشخصات ســجلى نام و نام خانوادگى و تغییر سن با رأى 
مراجع ذیصالح را دارد. (شناســنامه هایى که با رأى مراجع 

ذیصالح از حیث مشخصات هویتى داراى تغییراتى شده اند) 
و همه شناسنامه هاى قدیمى (جلد قرمز) که به فرمت جدید 
شناسنامه ها تبدیل نشده اند، اقدام کنند.وى تأکید کرد: براى 
تعویض شناســنامه ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان، فرم 
الکترونیکى مورد نظر تکمیل و مدارك مورد نیاز ارسال مى شود.

معاون وزیر کشور ادامه داد: عالوه بر آن ممکن است به علت 
مستعمل شدن، تغییر مشــخصات هویتى و تغییر در چهره 
(به گونه اى که با عکس شناســنامه منطبق نباشد) تعویض 
شناسنامه هاى مکانیزه (جلد قهوه اى) نیز الزم شود. افرادى 
که به سن 15 سال مى رسند، ضرورى است شناسنامه هاى در 

اختیار خود را با شناسنامه عکس دار تعویض نمایند.

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: متأســفانه 
مافیاى دارویى ســوار بر عملکرد وزارت بهداشت شده 
است و وزارت بهداشــت را کنترل مى کند و وزارتخانه 
نمى تواند مسئله خود را حل کند. به همین خاطر معتقدم 

که استیضاح بیشترین کمک به دولت است. 
على اصغر عنابستانى عنوان کرد: ســامانه دارویار که 
اجرا شــد قرار بر این بود که دارو با نســخه یک ریال 
گران نشود، االن دارو گران نشده است؟ در مورد داروى 
بیماران سرطانى که یکى از اطرافیان خودم دارد استفاده 
مى کند این دارو را با نسخه به قیمت 450 هزار تومان 
مى گرفت االن همان دارو، با همان ســامانه دارویار و 

همان نسخه قیمتش به 980 هزار تومان رسیده است.
وى ادامــه داد: متأســفانه مافیاى دارویى ســوار بر 
عملکرد وزارت بهداشت شده است و وزارت بهداشت 
را کنترل مى کنــد و وزارتخانه نمى تواند مســئ له خود 
را حل کند. در حوزه هاى مختلف دیگر همین اســت، 
وقتى در یک حوزه یا بخشــى مشــکلى واضح است 
که مدیریت ضعیف اســت چرا این دست و آن دست 
مى کنیم؟ انتظار این اســت که دولت خــودش برود 
یک مدیر قــوى بیاورد، بــه مجلس معرفــى کند و 
مجلس این بار با دقت بیشــترى بررسى کرده و رأى

 اعتماد بدهد.

خورشید کیایى
خیلى وقت اســت دود از خودروهاى فرســوده ها بلند 
مى شــود و حرف تازه اى در میان نیســت اما هر بار 
مســئوالن اظهار نظر تازه اى در این رابطه مى کنند. 
پس از مدتى باز این موضوع به کما مى رود تا مسئولى 
دیگر در این رابطه سخن سرایى کند. چندى پیش بود 
که رئیس پلیس راهور با باز کردن برگ تازه اى از پرونده 
روند معیوب اسقاط خودروها اعالم کرد آنچه به عنوان 

اسقاط خودرو انجام مى شود عمدتًا صورى است.
سیدکمال هادیانفر به تازگى با انتقاد از اینکه وضعیت 
تردد خودروهاى فرســوده و اسقاط وسایل نقلیه امرى 
مهم است اظهار تأسف کرده و گفته: ما درگذشته سن 
فرسودگى وسایل نقلیه را داشتیم که براساس آن دارنده 
وسایل نقلیه مى دانســت چه زمانى خودرویش در سن 
فرسودگى و اسقاط قرار خواهد گرفت. اما متأسفانه در 
حال حاضر سن فرسودگى وجود ندارد و برابر مقررات، 
فردى که معاینه فنى را بــراى خودرویش دریافت کند 
مى تواند از این خودرو اســتفاده کند. حــاال اینکه این 
خودرو دودزا باشد یا مشکالت ایمنى داشته باشد، دیگر 

بستگى به همان معاینه فنى دارد.
همزمانى اظهارات او با افزایش آالینده هاى هوا وقتى 
مهمتر مى شــود که بدانیم هم اکنون میزان اســقاط 
خودروها فاصله زیادى با اجراى قانون دارد و شــاهد 
آن هم ســخنان جدید رئیس پلیس راهور اســت که 
معتقد است همان تعداد کم هم اسقاط نمى شود و فقط 

حواله هایشان باطل مى شود. 
آنطور که پلیس گفته حدود 37 میلیون دستگاه وسیله 
نقلیه سبک و سنگین در معابر کشور تردد مى کنند که 
از این تعداد سهم موتورسیکلت ها 12 میلیون دستگاه 
اســت؛ در حالى که حدود 32 درصد این وسایل نقلیه 
فرسوده است. به این تعداد اگر فرسودگى 80 درصدى 
ناوگان حمل و نقل عمومى را هم اضافه کنیم شــاهد 
فاجعه اى در بحث آالینــده هاى هــوا خواهیم بود. 
شرایطى که اگر تا ســه ســال دیگر ادامه یابد حجم 
فرســوده ها را ســه برابر خواهد کــرد و خیابان ها پر
 مى شود از اســقاطى هایى که باید خیلى وقت پیش از 

دور خارج مى شدند.  
به نظر مى رسد  رئیس پلیس راهور فراجا بر اساس همین 
موضوع خواستار بازگشت سن فرسودگى به خودروها و 
جدى گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهاى فرسوده 
شده است. هادیانفر با تأکید بر اینکه باید مشخص شود 
که سن فرسودگى یک خودرو چقدر است، تأکید کرده 

این مراکز زیرنظر وزارت کشــور و شهردارى هاســت 
و پلیس نظارتى بر آنها ندارد و این در حالى اســت که 

کیفیت و چگونگى برخى از مراکز جاى سئ وال دارد.
او در حالى نسبت به مشخص شدن سن و سال خودروها 
صحبت مى کند که اکنون سالى دو میلیون وسیله نقلیه 
وارد چرخه ترافیک مى شــود اما از آن طرف خروجى 

وجود ندارد.
طبق آمار هم اکنون 330 درصد از کل وســایل نقلیه 
کشور در سن فرسودگى بوده اما به این خاطر که قانون 
مشخص و معیار معینى براى ســن فرسودگى وسایل 
نقلیه در کشور نیســت این موضوع به یک معما تبدیل 

شده است.

حذف سن فرسودگى از کجا شروع شد؟
از همان زمــان تصویب قانون هواى پــاك، موضوع 
سن فرســودگى خودروهاى اســقاطى محل چالش 
بوده است. ماجرا از این قرار است که تا بهار سال 99 بر 
اساس آیین نامه قانون هواى پاك براى خودروها سن 
فرسودگى تعریف شده  بود. به عنوان مثال بر اساس این 
قانون سن فرســودگى خودروى سوارى شخصى 25 
سال تعیین شــده بود و بر این اساس خودروهاى تولید 

قبل از 75 فرسوده محســوب مى شدند. این سن براى 
خودروهاى ناوگان عمومى هم 15سال بود اما حدود دو 
سال پیش اتفاقى باعث شــد این قانون به نوعى نقض 
شود. به این ترتیب که صاحب خودرویى که وسیله اش 
به سن فرسودگى رسیده بود، شکایتى به دیوان عدالت 
ادارى تقدیم مى کرد و از این دیوان مى خواست تا الزام 
به اســقاط را نقض کنند. دیوان هم بر اساس استفتایى 
که از شوراى نگهبان کرده بود، این قانون را نقض کرد 

و عمًال سن فرسودگى حذف شد. 
دو دلیل شــوراى نگهبان براى ابطال ایــن آیین نامه 
قانونى این بود که نمى توان بــا در نظر گرفتن حقوق 
عامه حق مالکیت افراد را ســلب کرد و از سوى دیگر 
راهکارهاى بهترى براى تعیین سن فرسودگى خودروها 
وجود دارد. انجمــن صنفى مراکز اســقاط و بازیافت 
خودروهاى فرســوده اما نظر دیگرى داشــت و معتقد 
بود با وجود احترام به مالکیت، تــردد در معابر عمومى 
شــهر هم جزو حقوق دولتى اســت و دولت مى تواند 
محدودیت هایى براى تردد ایجاد کند. آنها مى گفتند هر 
چند الزام به اســقاط وجود ندارد اما این خودروها اجازه 
تردد هم نباید داشته باشند. این قصه اما تابستان 1400 
یعنى روزهاى پایانى عمر دولت پیشین باز هم تغییراتى 

داشت. به این معنا که از ســوى دولت به واسطه یک 
مصوبه معیارهاى دیگرى در این مورد تعیین شــد و بر 
اساس آن به جاى سن فرسودگى سن «مرز فرسودگى» 
تعیین شــد. به عنوان مثال براى خودروى ســوارى 
شخصى، سن مرز فرسودگى را 15سال معین کردند اما 
عالوه  بر معیار مرز فرسودگى معیار دیگرى هم به نام 
«معاینه فنى» به این موضوع اضافه شد. به این ترتیب 
خودروهایى که به مرز فرسودگى رسیده اند باید در سال 
دو بار معاینه فنى شــوند و در صورت مردودى دوباره 
خودرویى در معاینه فنى و ناتوانى در جلب استانداردهاى 
مورد نظر این خودرو فرســوده محســوب خواهد شد. 
گرچه همین موضوع هم به درســتى اجرا نشد، به این 
معنا که برخى از مراکــز معاینه فنى درحالى که نباید به 
خودروهاى فرســوده برگه تردد دهند این کار را انجام 
مى دادند و به گفته رئیس پلیس راهور فراجا به شــکل 

صورى هستند. 
این در حالى است که به گفته هادیانفر در کالنشهرها 
معاینه فنى کیفى است اما در برخى از نقاط و به خصوص 
حاشیه شهرها معاینه فنى کیفى نیست و این موضوع 
کمکى به رفع آلودگى هوا و ســن فرســودگى و غیره 

نخواهد کرد.

فرسوده هایى که سن و سال مشخصى ندارند

معاینه هاى فنى صورى شده است «لباس شخصى» نداریم
وزیر کشــور درباره اینکه پس از مطرح    ایلنا |
شــدن بحث پلیس نماها گفته شد که وزارت کشور 
که نیروهاى انتظامى زیر نظرش هســتند باید یک 
ساماندهى در بخش مأموران انتظامى و افرادى که 
موسوم به لباس شخصى هســتند داشته باشد تا به 
برخى شــایعات در این زمینه دامن زده نشود، گفت: 
بخش زیادى  از اینها اگر نگوییم همه اش، جوسازى 
است. احمد وحیدى: گفت چه عزیزانى که از فراجا 
بودند و چه عزیزانى که از ســپاه و بســیج بودند، با 
لباس هاى شــناخته شده حضور داشــتند و چیزى 
به مفهوم لباس شــخصى ما نداشــتیم. وى تأکید 
کرد: طبیعتًا مأمــوران اطالعاتى در همه جا موظف 
هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس 
شخصى نیست؛ وظیفه شان این است. لذا ما چیزى 
به نام پدیده لباس شــخصى نداریم و این بیشــتر 

جوسازى است.

سکوت ادامه دارد!
در پى انتشار فیلم و متنى از سخنان    خبرآنالین|
رئیس «دولت بهار»، روابــط عمومى دفتر احمدى 
نژاد اعالم کرد: فیلم مورد اشــاره مربوط به پیامى 
ویدیویى است که به تاریخ 28 تیر ماه 1400 و در پى 
برخى معضالت و مسائل در خوزستان در پایگاه هاى 
اطالع رسانى منتسب به ایشان به طور رسمى منتشر 
شده است و هیچ گونه ارتباطى با وقایع اخیر ندارد و 
انتشار دوباره آن به عنوان فیلم جدید و یا موضعگیرى 
ایشان پیرامون وقایع اخیر عارى از صحت و خالف 
واقع است.  ایشان در چند ماه اخیر، گفتگو، مصاحبه  

و یا پیامى نداشته اند.

ادعاى عجیب درباره هاشمى
گــر    روزنامه جمهورى اسالمى |ا
دست تقدیر مرحوم هاشــمى را از جامعه و کشور ما 
نگرفته بود... او تالش مى کرد با همراهى عاقالنه و 
مدبرانه با مردم، نقطه «امید بــه اصالح» را در دل 
آنان زنده نگه دارد و براى دستیابى به آن، همچون 
گذشته هزینه هاى سنگین و فشارهاى طاقت فرسا بر 
خود و نزدیکان خود را بر دوش مى کشــید چنان که 
دور از ذهن نیست که در این راه و با توجه به تشدید 
محدودیت ها که شاهد هســتیم، خود ایشان نیز در 

حصر قرار مى گرفت!

«پوتین» به زودى مى میرد!
  روزیاتو | رئیس اطالعات نظامــى اوکراین 
مدعى شده است که «والدیمیر پوتین» به سرطان 
مبتالست و به زودى خواهد مرد. «کایرلو بودانوف» 
بدون ارائه مدرکى گفت کــه مى داند مرگ رئیس 
جمهور روســیه به دلیل ابتال به ســرطان در حال 

پیشرفت قریب الوقوع است. 

قراردادهاى جدید
  روزنامه کیهان | در ماه هاى اخیر دیدارهاى 
زیادى بین مقامات ایران و روسیه در پایتخت هاى 
دو کشور انجام شده است و روند تجارت هم بین دو 
متحد روند رو به رشدى را نشان مى دهد. با امضاى 
قراردادهاى جدیــد و راه اندازى کریدورهاى ریلى و 
آبى، پیش بینى مى شود که سطح معامالت تجارى 
بین دو کشــور در آینده نزدیک به بیش از 5 میلیارد 

دالر برسد. 

 محمد اصفهانى 
براى مادران خواند

  صبا| اثرى جدید براى مادران با صداى محمد 
اصفهانى و شعرى از عبدالجبار کاکایى در حال تولید 
اســت. این اثر که «پناه باران» نام دارد، شــعرى با 
موضوع تولــد حضرت زهــرا (س) و روز مادر دارد. 
اصفهانى در کارنامه  اش  قطعه اى براى مادر نداشت 
و این اولین کارش در این موضوع است. این اثر فردا 

سه شنبه ساعت 20 منتشر مى شود.

الدن ایرانمنش
ســه دهه دیگر ســالمندان حــدود 20 درصد از 
جمعیت جهان را تشــکیل خواهند داد. این رشد 
فزاینده نشــان مى دهد تا سال 2050 میالدى به 
ازاى هر 5 نفر از جمعیت جهان یک نفر ســالمند 
خواهد بود. این موضوع در کشور ما هم عددهاى 
بزرگى را به خود اختصاص داده اســت. بر اساس 
روایت هاى آمارى، در ســال 95 تعداد سالمندان 
در کشــور 7 میلیون و 460 هزار نفر بود در حالى 
که این عدد اکنون نزدیک به 9 میلیون نفر را در بر
مى گیرد. با یک حساب سرانگشــتى مى توانیم 
بفهمیم که در یک بازه زمانى پنج شــش ســاله 
حدود 17 درصد به تعداد سالمندان کشور افزوده 

شده است.
با بررسى منحنى افزایش جمعیت سالمند در کشور 
نیز متوجه خواهیم شــد که در سال 1420، 19/4 
درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و در سال 
1430 این عدد از مرز 26/1 درصد خواهد گذشت.

این هشــدار مانند زنــگ خطرى اســت که در 
بسیارى از کشورها شنیده شده است و آنها براى 
این موضوع آماده شــده اند تا زیرســاخت هاى 
الزم براى میزبانى از ســالمندان را داشته باشند 
و نســبت به افزایش امید به زندگى آنها فعالیت 
هاى مؤثــرى انجام دهند. زیرســاخت هایى که 
شامل بهداشــت و درمان و نوع نگهدارى از این 
قشر جامعه است. مســئله اى که اکنون در کشور 
ما یک چالش محسوب مى شود به این خاطر که 
هزینه هــاى نگهدارى ســالمندان در خانه هاى 
ســالمند هزینه هاى باالیى داشــته و کمبود و 
محدودیت منابع باعث شــده که این خانه ها به 

شکل درستى ساماندهى نشوند و یا آنطور که باید 
و شاید از سالمندان مراقبت نکنند.

سال 95 بود که معاون وقت ســازمان بهزیستى 
کشور از اجراى اســتراتژى این ســازمان براى 

«مراقبت در منزل» از سالمندان نام برد. 
طبق این طرح تالش شد تا ســاالنه بیشتر از 5 
درصد به ظرفیت پذیرش سالمندان در خانه هاى 
سالمندان اضافه نشود، چراکه سیاست بهزیستى 
کشور، اجراى استراتژى «مراقبت در منزل» براى 
سالمندان بود. در آن زمان 10 هزار نفر از سالمندان 
کشور تحت پوشش این طرح و 15 هزار نفر دیگر 
از سالمندان نیز تحت پوشــش طرح «ویزیت در 

منزل» قرار گرفتند.
این طــرح در مراحــل ابتدایى کارنامــه خیلى 
خوبى داشــت و به همیــن خاطر بود کــه ادامه 
دار شــد و بهزیســتى آن را به عنــوان یکى از 
سیاســت هاى ویژه خود در رابطه بــا نگهدارى 

درست از سالمندان برشمرد.
مسئوالن بهزیســتى در آن زمان اعتقاد داشتند 
خانه هاى نگهدارى از ســالمندان یا مراکز ارائه 
خدمات توانبخشــى روزانه ســازمان بهزیستى 
به عنوان نمونه اى از اقدامات توانبخشــى به این 
قشــر از جامعه به شــمار مى آید که در سال هاى 
اخیر تالش شده شکل و کارکردى جدید همچون 
«خانه» به خــود بگیرد تا نســبت به گذشــته 
مثمرثمرتر باشــد اما یکى از فواید مهم نگهدارى 
از ســالمندان در منزل اطمینان از احساس امنیت 
و راحتى بیمار اســت. چــون هنگامــى که آنها 
مى تواننــد در خانه خود بماننــد، از نظر روحى و 
جسمى احساس بهترى دارند. مراقبت در خانه به 

این معنى است که ســالمندان با افراد آشنا احاطه 
شــده اند که به ایجاد احســاس امنیت و آزادى 

کمک مى کند. 
ترخیص سالمندان از مراکز شبانه روزى به عنوان 
یک طرح موفق در ســازمان بهزیستى محسوب 
مى شــود که در این طــرح خانواده هــا متقاعد 
مى شوند، ســالمند را از مرکز شبانه روزى خارج و 
در خانه نگهدارى کنند و ماهانه سازمان بهزیستى 
هزینه اى را براى نگهدارى ســالمند به خانواده ها 

پرداخت کند.
هم اکنون در برنامه هاى بهزیســتى، افراد باالى 
60سال، سالمند محسوب مى شــوند و طى این 
ســال ها به غیر از طرح نگهدارى ســالمندان در 
منزل که یک طرح موفق محســوب مى شــد، 
طرح هاى حمایتــى دیگرى نیــز برنامه ریزى 
شــد که با عناوین مختلفى از جمله «حمایت»، 
«فرهنگ» و...  نامگذارى شــده است و هر کدام 
برنامه هاى خاصى را براى نگهدارى از سالمندان 
در نظر دارنــد. مراکزى که در کنار پرســتارى از 
سالمندان در منزل ســعى کرده اند زندگى نرمال 
و معمولى براى این قشــر از جامعه ایجاد کنند و 
با فعالیت هــاى فرهنگى، هنرى، آموزشــى و یا 
مشــاغلى مثل باغبانى و گلکارى و آموزش هاى 
فرهنگى ســالمندان را از رخوت و سکون بیرون 

آورده و بازتوانى کنند.
به گفته آسیب شناسان اجتماعى، سالمندان یکى 
از قشرهاى آسیب پذیر جامعه هستند که در دوران 
پیرى نیازمند توانبخشــى مى شــوند و بنابراین 
زندگى بخشــیدن به آنها مى تواند بار بزرگى را از 

روى دوش سالمت روانى کشور بردارد.

سالمندان در خانه یا «خانه سالمندان»؟

امیرحسین عنایتى که اکنون کارگردانى ســریال «طعم طمع»، 
کارى از مرکز صداوسیماى اســتان اصفهان، را عهده دار است، از 
پخش سریالش طى یک ماه آینده از یکى از شبکه هاى سراسرى 

خبر داد.
تهیه کننده و کارگردان سریال جدید «طعم طمع» اعالم کرد: این 
مجموعه در ژانر معمایى اما با درونمایه کمدى تولید شــده است. 
«طعم طمع» روزهاى پایانى تدوینش را مــى گذراند و همزمان 
موسیقى کار در حال انجام است. کار مناسبتى نیست و آزاد است و 

فکر مى کنم طى یک ماه آینده به روى آنتن برود.
وى در توضیح داســتان اصلى مجموعه تلویزیونى «طعم طمع» 
اظهار کرد: این سریال قصه خشکسالى زاینده رود اصفهان و درگیر 
شدن یک خانواده کشاورز با تبعات این مسئله را به تصویر مى کشد. 
محمد فیلى، پوراندخت مهیمن، آشا محرابى، شهاب عباسى و... از 

بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.
عنایتى در واکنش به این جمله که «پیش تر پروژهاى شبکه هاى 
اســتانى از کیفیت کمترى برخوردار بودند، چقدر الزم است روند 
کیفى سازى پروژه هاى استانى مستمر باشد و قطع نشود؟» تأکید 
کرد: تا به حال تولید سریال براى شهرستان را بر عهده نداشته ام. 
لوکیشن هایم در شهرستان ها بوده اما کار استانى نداشتم و سریال 
«طعم طمع» اولین کارم است که مصوب سیماى استان ها و مرکز 
اصفهان و براى پخش از شبکه هاى سراسرى تولید شده است. به 
نظرم پتانسیل شهرســتان ها از پایتخت چیزى کم ندارد و بیشتر 
بحث نگاه است. وقتى ما نگاه شهرستانى به کارهاى استانى داریم 
طبیعتًا توقعمان هم پایین مى آیــد و از آن طرف کیفیت هم افت

 مى کند اما وقتى نگاهمان یک نگاه مشترك باشد قطعاً  توقعات هم 
باال مى رود چون سختگیرى ها، نگاه ها و بودجه همان است. البته 
عمومًا کارهاى استانى با بودجه هاى کمترى نسبت به پروژه هاى 

تهران، تولید مى شوند و بالطبع تأثیر کیفیتى خودش را هم دارد.

خشکى زاینده رود 
در ژانر معمایى-کمدى
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2 هفته در تعقیب محموله  
بزرگ مواد مخدر

جانشین فرمانده کل انتظامى کشور گفت: در 48 ساعت 
منتهى به روز یکشنبه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان موفق شــد بیش از یک تن مواد افیونى از نوع 
هروئین و شیشه را کشف کند. سردار قاسم رضایى ادامه 
داد: این مواد در کشور هاى همسایه تولید و قاچاقچیان 
قصد ترانزیت آن را از وسط کویر داشتند که کشف شد. 
وى گفت: مأموران خدوم فراجا بیش از 10 روز رصد و 3 
روز تعقیب قاچاقچیان را انجام دادند تا در نهایت موفق 
به دستگیرى آن ها و توقیف محموله شدند. سردار قاسم 
رضایى بیان کرد: کشف بیش از یک تن مواد مخدر یعنى 
مأموران با تحمل سرماى سوزناك کویر و رنج دورى از 
خانواده آرامش را به مردم هدیه دادند، کشور هاى دیگر 
نیز به خصوص کشور هاى غربى هم باید قدردان این 

جانفشانى همرزمان ما باشند.

اصفهان در آستانه موج 
خاموش کرونا 

مدیر گروه بیمارى هاى عفونى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: همه گیرى موج هشتم کرونا در کشور 
آغاز شده است و تا 2 هفته آینده موج خاموشى از کرونا 
در اصفهان آغاز مى شــود. فرزین در ارتباط با اپیدمى و 
همه گیرى موج هشتم کرونا در اصفهان اظهار داشت: 
تاکنون 7 موج از کرونا را پشت سر گذاشتیم که آخرین 
موج آن اومیکرون بود که شدت آن کمتر از آلفا و دلتا ثبت 
شد و موارد بسترى پایینى داشت. وى با بیان اینکه کرونا 
قابل پیش بینى نیست، ادامه داد: کرونا پس از مدتى در 
ســکوت کامل و همزمان با اپیدمى آنفلوانزا که مهر و 
آبان با موج جدید آن مواجه شدیم، جامعه پزشکى را در 
یک شرایط پیچیده اى قرار داد و بخاطر عالئمى مشابه 
تشخیص را سخت تر کرد. وى به مراحل مختلف سیر 
همه گیرى کرونا اشــاره کرد و بیان داشت: در ابتداى 
همه گیرى موارد سرپایى افزایش مى یابد و سپس موارد 
بسترى و بعد آن بیماران نیازمند بخش مراقبت هاى ویژه 

و فوتى افزایش مى یابد.

صدور 335 قطعه کارت ملى 
در 9 ماه 

از جمعیت هــدف چهار میلیــون و 170 هزار نفرى 
استان اصفهان، بیش از 98 درصد براى دریافت کارت 
ملى ثبت نام کرده اند. مدیرکل ثبت احوال اصفهان به 
صدور 335 هزار و 141 قطعه کارت هوشمند ملى در 
9 ماه امسال اشاره کرد و گفت: صدور کارت هوشمند 
ملى بعد از وقفه یک تا 2 ســاله که متاثر از تحریم ها 
بود در ماه هاى گذشته توسط سازمان پیگیرى و رفع 
شد و در حال جبران عقب ماندگى این مدت هستیم. 
حســین غفرانى کجانى با بیان اینکه صدور کارت 
هوشــمند ملى حدود 2 هفته به طــول مى انجامد، 
افزود: ثبت نــام کارت ملى هوشــمند در 2 مرحله 

انجام مى شود.

ارجاع ترك فعل ها به 
دستگاه قضایى 

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
در نشست مشــترك مدیران دستگاه هاى اجرایى با 
مدیرعامل و معاونان شــرکت آب و فاضالب استان 
اظهار کرد: تامیــن منابع، برنامه ریــزى و اقدام در 
اولویــت فعالیت مدیران حوزه عمرانى اســتان قرار 
بگیرد. مهران زینلیان خاطرنشان کرد: در صورت بى 
توجهى مدیران دستگاه هاى اجرایى به مصوبات این 
جلسات، موارد با عنوان ترك فعل به مراجع قضایى 

ارسال مى شود.

رقابت 500 بانوى اصفهانى 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان از برگزارى جشــنواره غذاى ایرانى 
در اصفهان خبر داد. علیرضــا ایزدى ادامه داد: در این 
جشــنواره بیش از 500 نفر از بانــوان در حوزه پخت 
غذاهاى سنتى و دسرهاى سنتى اصفهان با یکدیگر 

رقابت کردند. 

خبر

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
گفت: استاندار اصفهان حساسیت هاى موضوع را با شخص 

رئیس جمهور و وزرا مطرح کند.
عباس مقتدایى در خصوص تداوم آلودگى هوا اظهار کرد: 
زوج و فرد کردن خودروها و ممنوعیــت تردد در خیابان ها 
تمام دغدغه امروز نیست؛ زیرا منبع اصلى آلوده کننده هوا 
در اصفهان ســوخت مازوت در نیروگاه ها اســت و غلظت 
آالینده هاى هواى اصفهان به طور عمــده مربوط به این 
بخش است. وى افزود: خودروها به تنهایى باعث ایجاد این 
حجم از آلودگى نیست؛ مسئوالن استان باید برنامه ریزى 
درست و صحیحى داشته باشند و البته نقشه راه نیز شفاف 

به مردم اعالم شــود؛ چراکه امروز شــاهد به خطر افتادن 
جان هم وطنانمان هستیم. وى رسیدگى به آلودگى هواى 
اصفهان را یک موضوع مدیریتى اعالم کــرد و ادامه داد: 
اکنون در مدیریت این بخش و تأمین نیاز اصفهان نواقص 
بســیار جدى وجود دارد که معتقدم باید هرچه سریع تر این 
موارد رفع شــود. مقتدایى یادآور شد: معتقدم اگرچه در بعد 
نظارتى و رسیدگى هاى حقوقى و قضائى در آینده مقصران 
این وضعیت را محکوم خواهیم کــرد و مجازات هاى مقرر 
در قانون را براى آنها دنبال مى کنیم، اما این کافى نیست؛ 
استاندار اصفهان باید حساسیت هاى موضوع را با شخص 

رئیس جمهور و وزرا مطرح کند.

 به منظور بهبود آبرســانى به تصفیه خانه باباشیخعلى، 
عملیات الیروبى دریاچه سد چم آسمان با اعتبار بیش از 38 

میلیارد ریال آغاز شد.
مدیر بهره بردارى سد چم آسمان گفت: با توجه به اینکه 
این سد تامین کننده آب آشامیدنى بیش از 5 میلیون نفر 
جمعیت در استان اصفهان و یزد اســت تسهیل در روند 
آبرســانى از این مجموعه امرى ضرورى بــود. مهرداد 
مقدس با بیان اینکه حجم ذخیره سد چم آسمان حدود 70 
هزار مترمکعب است گفت: آورده رسوبات رودخانه اى در 
سالیان گذشته سبب شده حجم سد به کمتر از نصف یعنى 

35 هزار متر مکعب کاهش یافته است.

وى رســوب بردارى در این منطقه را 70 هزار متر مکعب 
شامل دریاچه و بخشى از پایین دست رودخانه برشمرد و 
گفت: روزانه 2 هزار تن انواع گل و الى و رسوبات از این 

سد خارج و منتقل مى شود.
مقدس گفت: افزایش قدرت مانور در نوسانات دبى رودخانه 
بین سد زاینده رود تا سد چم آسمان و افزایش کیفیت آب 
ورودى به تصفیه خانه بابا شــیخعلى از جمله اهداف این 

طرح است.
وى افزود: آخرین عملیات الیروبى این سد سال 95 بوده 
و الیروبى و رســوب بردارى از این دریاچه تا اوایل اسفند 

به پایان برسد.

خروج روزانه 2000 تن 
گل و الى از سد چم آسمان

استاندار حساسیت آلودگى 
هوا را با دولت مطرح کند

بیســت و چهارمیــن جشــنواره خیرین مدرسه ســاز  
اســتان اصفهان در حالى با حضور هزار نفر از خیرین و 
خانواده هایشــان بعد از دو ســال برگزار شد که فصل 

جدیدى در خیرسازى مدارس باز شد. 
یکى از برنامه هاى تازه اى که در این مراسم مطرح شد 
رونمایى از اطلس نیازمندى فضاهاى آموزش وپرورش 
بود با این هدف که با طراحى و به کارگیرى این اطلس 
وضعیت مناطق مختلف استان در باب تعداد و نوع مدارس 
شناسایى شود تا خیرین با شناخت کامل نسبت به مدرسه 

سازى اقدام کنند.
رونمایى از این طرح در حالــى اتفاق مى افتد که بخش 
زیادى از مدارس اصفهان دچار فرونشســت شده اند و 
به گفته مجید نسیمى، مدیرکل نوسازى مدارس استان 
اصفهان هم اکنون 40 مدرسه با 408 کالس درس و 18 
هزار و 230 دانش آموز در استان بر اثر فرونشست زمین 
دچار آسیب دیدگى شده است و 94 مدرسه با 733 کالس 
درس در استان جزو مدارس خطرآفرین و در آستانه خروج 

از چرخه تحصیل است.
این در حالى اســت که در ســال تحصیلى جارى 230 
مدرسه با 2 هزار و 219 کالس (در نوبت مخالف 4 هزار و 
439 کالس در دو نوبت) و جمعیت 68 هزار و 213 دانش 
آموز (در نوبت مخالف 136 هزار و 427 نفر در دو نوبت) به 
صورت دو نوبته در 22 منطقه و نواحى استان دایر شد و در 
این راستا براى یک  نوبته کردن مدارس در استان به 230 

مدرسه 9 کالسه یا 185 مدرسه 12 کالسه نیاز است.
در همین رابطه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
نیز در همین جلسه با بیان اینکه در شهر اصفهان و مناطق 
مهاجرپذیر بیشترین کمبود مدرســه را داریم گفت: در 
برخى روستاها مدرسه داریم، ولى دانش آموز نداریم چون 
به اصفهان مهاجرت کرده اند و باعث شده در اصفهان و 

شهرهاى جدید و اقمارى کمبود مدرسه داشته باشیم. 

به گفتــه محمد رضا ابراهیمى  وضعیت مدارس شــهر 
اصفهان بحرانى تر از ســایر نقاط است، چراکه هر سال 
مهاجرانى به اصفهان و شهرهاى بزرگ وارد مى شوند و 
به همین دلیل عموم مدارس دو نوبته در شهر اصفهان 
و مرکز شــهر و نیز شــهرك هاى اقمارى و شهرهاى 
جدید مثل بهارســتان، شاهین شــهر و فوالدشهر قرار 

گرفته است. 
حاال با وجود اطلس نیازمندى فضاهاى آموزش وپرورش 
چشم انداز روشنى براى مدرسه سازى ایجاد شده است 
که به گفته مسئوالن آموزش و پرورش چراغى در دست 
خیرین مى دهد تا با روشن شــدن نقاط کور و محروم از 
داشتن مدرسه امیدوار باشیم عدالت آموزشى در تمامى 

نقاط استان ایجاد شود.
از دیگر مواردى که در این جلسه مطرح شد و مى تواند 
ورق زرینى به لوح مدرسه ســازى در استان اضافه کند، 
رونمایى از طرح مدارس مترى است؛ طرحى که تا پیش 
از این مطرح نشده بود و همین باعث مى شد که برخى 
از مدارس خیر ساز به واسطه مشکالت مختلف از جمله 
گرانى مصالح ســاختمانى نیمه کاره باقى بماند و کامل 
نشود. اما حاال با این طرح، خیرین مى توانند در ساخت 
یک  مدرسه حتى چند مترى مشارکت داشته باشند و تیمى 
از خیرین ایجاد شود تا بتوانند این مدارس را تکمیل کرده 

و آماده استفاده کنند. 
طى دو سال و نیم گذشــته با وجود اینکه روند مدرسه 
سازى در استان رشد 2/5 برابرى داشته اما در مقابل آن 
شاهد رشد 3/31 درصدى جمعیت دانش آموزان استان در 
سال تحصیلى جارى بوده ایم که تناسب مدرسه سازى با 
رشد دانش آموزان را به هم زده است و این نکته مى تواند 

راهکارى براى کمبود مدارس در مناطق مختلف باشد. 
تکمیل پروژه هاى نیمه تمــام از جمله دیگرى مواردى 
بود که در این جلسه مطرح شد و بالفاصله عنوان مدرسه 
یارى نیز به دنبال آن آمد. طبق این طرح مدارســى که 

ساخته مى شود و نیاز به نگهدارى دارد با مشارکت خیرین 
در دستور کار قرار گیرد. 

در این جلســه همچنین به تعامل ســه ضلع اداره کل 
نوســازى مدارس، اداره کل آموزش و پرورش و مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان اصفهان اشــاره شد که این 
تعامل دستاوردهایى به دنبال داشته است. شش مرتبه 
حضور وزیر آموزش و پرورش در طول یکسال در استان 
اصفهان نیز نویدبخش اتفاقات خوبى در حوزه آموزش و 

پرورش استان است.
موضوعى که مدیــر کل آموزش و پــرورش اصفهان 
هم از آن بــه خوبى یاد کرده و در این جلســه گفت این 
تعامل باعث شــده ساخت مدارس خیر ســاز با رشد دو 
برابرى مواجه باشــد، با توجه به اینکه اصفهان یکى از 
استان هایى است که به اســتان هاى دیگر نیز خیرینى 

صادر کرده است.
در این جلســه همچنین مدیر کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان از شناســایى نزدیک 7 هزار نفــر بازمانده از 
تحصیل در اســتان خبر داد و گفت: بخشى اشتباهات 
آمارى و هم پوشــانى بوده و در واقع نیمى از این دانش 
آموزان مشغول تحصیل هســتند و ما در حال بررسى و 
جمع بندى هستیم تا تعداد دقیق دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل را شناسایى کنیم. ضمن اینکه در حال انجام 
اقدام ویژه اى هســتیم تــا هیچ دانش آموزى در ســن 

تحصیل از نعمت تحصیل محروم نماند. 
در این گردهمایى به موضــوع تعطیلى مدارس بخاطر 
آلودگى هوا نیز پرداخته شد و ابراهیمى با اشاره به اینکه 
ما بین دوگانه سالمت دانش آموزان و تعلیم و تربیت قرار 
گرفته ایم تأکید کرد: تالش ما بر این است که هر دو در 
اولویت باشند، اما علل اصلى آلودگى هوا باید برطرف شود 
و تالش مى کنیم دانش آموزان دوباره در فضاى آنالین 
قرار نگیرند، براى همین این مدت کالس ها به صورت 

آفالین و در فضاى شاد برگزار شد.

در گردهمایى خیرین مدرسه ساز اصفهان طرح هاى مهمى روى میز قرار گرفت

جشنواره اى با «کالس»

سفره هاى تاکسیدارها کوچک مى شود
نصف جهان   رانندگان تاکسى این روزها از گرانى 
و مشکالت مربوط به تورم اظهار گالیه مى کنند. 
به گفته این رانندگان آنها از طلوع آفتاب تا پاسى 
از غروب را مشغول رانندگى در خیابان هاى شلوغ 
و پرترافیک هســتند اما درآمدى کــه عاید آنها 
اســتهالك  صــرف  بیشــتر  شــود  مــى 
خودروهایشــان شــده و چیــزى دستشــان را 

نمى گیرد.
 به گفته ایــن رانندگان با توجه بــه تورم موجود، 
کرایه هــاى تاکســى در اصفهان بســیار ناچیز 

بوده و به گفته آنها با این میــزان کرایه آنها دچار 
مشکالت معیشــتى شــده اند. به گفته رانندگان 
تاکســى در حال حاضر هزینه تعمیــر و قطعات 
خودرو به شــکل سرســام آورى باال رفته است 
و آنهــا دیگر نمــى توانند بــا این هزینــه ها و 
کرایــه هــاى ناچیــز از پــس مشــکالت 
معیشتیشــان برآینــد وســفره هــاى آنها هر 
روز کوچک تر از قبل مى شــود و از بســیارى از 
ضروریات زندگیشــان مى زنند تــا بتوانند دوام

 بیاورند.

مریم محسنى
افزایش تعداد ســرعتگیرها در نقاط مختلف شــهر 
باعث شــده تردد در خیابان هاى شــهر با مشکالت 
زیادى روبه رو شــود. نمونــه این ســرعتگیرها در 
خیابان رزمندگان اســت که به علت غیر اســتاندارد 
بــودن و ارتفاع بســیار زیاد ســوهان روح رانندگان 

شده اند.
گرچه ســرعتگیرها به این دلیل تعبیه مى شــود که 
از ســرعت خودروها بکاهنــد و امنیت بیشــترى را 
براى سفرهاى درون شــهرى ایجاد کنند اما به گفته 

شهروندان این ســرعتگیرهاى بلند و غیر استاندارد، 
خود بالى امنیت تردد هستند و به این علت که حجم 
سفرها در این نقطه از شــهر زیاد است، گاهى ممکن 

است موجب تصادف و حادثه هم بشوند. 
در این میان به نظر مى رسد که مسئوالن باید به جاى 
ایجاد سرعتگیرها و باالبلندى هاى غیر استاندارد در 
خیابان ها به فکر فرهنگســازى بیشتر براى رانندگى 
مطمئن تر باشند تا در ترددها و سفرهاى درون شهرى 
کمتر دچار حوادث و خســارات ناشــى از بد رانندگى 

کردن باشیم.

رشد قارچ گونه سرعتگیرها!

دالر در انتظار صعود دوباره!
نصف جهــان   روزنامه «رویداد امروز» در شــماره 
هجدهم دى ماه خود به سیاست هاى بانک مرکزى 
پرداخته و در گزارشى با عنوان «تکرار سیاست نخ نما 
در بانک مرکزى» نوشته: «بسیارى از کارشناسان 
اقتصادى متفق القولند که نرخ گذارى دستورى ارز 
تغییرى در کنترل نوسانات ارزى ایجاد نمى کند و 
بعد از تعطیالت سال نو مسیحى دوباره باید منتظر 
افزایش نرخ ارز باشیم و بازگشت دالر از کانال 40 
به 30 هزار، به دلیل تعطیالت کریسمس است و با 

شروع فعالیت ها بعد از این تعطیالت شاهد افزایش 
نرخ ارز خواهیم بود.»

در این گزارش به نقل از یک اقتصاددان عنوان شده 
که باید توجه داشت مشــکل اصلى بانک مرکزى 
سیاســت هاى فرابانکى از جمله کمبودارز، تزریق 
ســخت ارز به اقتصاد به دالیــل مختلف همچون 
تحریم و یا بالتکلیف ماندن برجام و... اســت که 
سرریز تمام این مسائل نمود خود را بر سایر بازارها 

همچون طال و سکه مى گذارد.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

از سهمیه دولت 90 دستگاه اتوبوس به اصفهان اختصاص 
یافته بود که با رایزنى هاى انجام شــده تعداد آن را به 185 
دستگاه افزایش دادیم؛ سهم شــهردارى نیز به طور کامل 
واریز شــده و اتوبوس ها در حال تولید است و تاکنون 12 
دستگاه از مجموع 185 دستگاه اتوبوس تحویل شهردارى 

این کالنشهر شده است.
ســیدعباس روحانى که بیــش از یک ســال از مدیریت

 دوباره اش در اتوبوســرانى اصفهان مى گذرد با بیان این 
مطلب گفت: الزم است صبور باشیم تا اتوبوس هاى تولید 
داخل به چرخه اضافه شــود اما با این اقدام شــاهد ورود 
قطره چکانى اتوبوس ها هستیم، چراکه وقتى 100 دستگاه 
تولید مى شــود تعداد کمى از آن ها به اصفهان مى رسد، از 
این رو فشار زیادى بر سیستم تحمیل مى شود و باید اتوبوس 

به صورت آزاد خریدارى شود و بازسازى ها ادامه پیدا کند.
وى افزود: تالش مى کنیم اتوبوس مورد نیاز شهر را تأمین 
کنیم؛ در این راســتا زمزمه هایى بــراى وارد کردن 185 
اتوبوس شنیده مى شود، اما ما همچنان سیکل خرید را ادامه 
مى دهیم و تاکید داریم فرایند نوسازى و بازسازى اتوبوس ها 
نیز نباید به هیچ عنوان قطع شــود. البته دولــت نیز باید با 
سرعت بیشترى وارد میدان شود، بنابراین باید دو سال در 
کنار تولیدات داخلى، واردات اتوبوس نیز انجام شود تا بتوانیم 

عقب افتادگى ها را جبران کنیم.
روحانى تصریح کرد: اصفهان در وضعیــت فعلى، فارغ از 
موضوع توسعه خطوط به 1200 دستگاه اتوبوس نیاز دارد و 
چنانچه با توجه به توسعه شهر، قصد توسعه خطوط اتوبوس 
در محالت مختلف را داشته باشیم باید تعداد ناوگان نیز از 

این تعداد به 1400 دستگاه اتوبوس افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه 
گفت: از ابتداى سال جارى تا مهرماه آمار مسافران روزانه 
اتوبوسرانى اصفهان 250 هزار مســافر بود که از مهرماه 
تاکنون این آمار به روزانه 400 هزار مســافر رسیده است، 
بنابراین شــهروندان منتظر تبلیغ ما نمى شوند و چنانچه 
سرویس دهى خوبى داشته باشیم، به طور اتوماتیک مسافر 

جذب ناوگان خواهد شد.
وى گفــت: با توجه بــه برآوردهاى صــورت گرفته، آمار 
مســافران خط یک BRT با آمار روزانه مسافران خط یک 
متروى شهر برابرى مى کند، همچنین در فصل زمستان با 
توجه به برودت هوا بیشتر راکبان موتورسیکلت با اتوبوس 

سفرهاى درون شهرى خود را انجام مى دهند.

2 برابر شدن تعداد مسافران اتوبوس هاى درون شهرى اصفهان

تخفیفات شهردارى چمگردان
 به پرداخت کنندگان عوارض

نصف جهان    شــهردار چمگردان گفت: به منظور 
پرداخت بــه موقع عوارض بــه خصوص عوارض 
نوسازى و مشاغل، بسته تشویقى پرداخت عوارض 

براى شهروندان در نظر گرفته شده است.
على پوربافرانى توســعه و آبادانى شهر را در گروى 
حمایت شــهروندان و پرداخــت به موقع عوارض 
شهرى دانســت و افزود: یکى از دغدغه هاى مهم 
شهردارى چمگردان بهبود توسعه همه جانبه شهر، 
توزیع عادالنه خدمات و افزایــش کیفیت زندگى 
شهروندان است و یکى از راهکارها تحقق این مهم، 

کسب درآمد از دارایى هاى شهرى و و فرهنگسازى 
براى پرداخت به موقع عوارض از سوى شهروندان 

است.
شــهردار چمگردان تصریح کرد: میــزان تخفیف 
عوارض از یکم تا ســى ام دى ماه 30 درصد، از یکم 
تا ســى ام بهمن ماه 20 درصد و از یکم تا بیست و 
نهم اســفندماه 10 درصد بوده و افزایش مراجعات 
شهروندان به واحد نوســازى شهردارى چمگردان 
براى پرداخت عوارض نشان از لمس نتایج عملکرد 

شهردارى توسط شهروندان است.

نصب عالئم ترافیکى
 در کنار سرعتگیرهاى شهرضا

نصف جهان   شــهردار شــهرضا از نصب عالئم و 
تابلوهاى ترافیکى در کنار ســرعتگیر هاى سطح 
شهر شهرضا خبر داد. حبیب قاسمى ادامه داد: نصب 
عالئم و تابلوهاى ترافیکى سرعتگیر هاى اجرا شده 
توسط معاونت اجرایى و خدمات شهرى شهردارى 

انجام شده است.
وى همچنین به اجراى سه ســرعتگیر در خیابان 
پاسداران این شهر اشــاره کرد و بیان داشت: نصب 
این سه  ســرعتگیر در خیابان پاسداران به پیشنهاد 

پلیس راهور انجام شد.

بخشودگى عوارض معوق در قمصر
نصف جهان   روابط عمومى شهردارى قمصر اعالم 
کرد: چنانچه شهروندان قمصرى عوارض نوسازى 
و عوارض معوق خود را حداکثر در دى ماه پرداخت 
نمایند کلیه جرایم متعلقه مشــمول بخشــودگى

 مى شود.
این روابط عمومى بیان کرد: این بخشودگى به استناد 
ماده 3 قانون درآمد پایدار و هزینه شــهردارى ها و 

دهیارى ها مشمول شهروندان مى شود.
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گوشى هاى تاشو محبوب تر مى شوند و برندهایى 
مانند سامسونگ، اوپو، شیائومى و هوآوى در حال 
توسعه مدل ها و ویژگى هاى جدید براى پاسخگویى 

به این تقاضا هستند.
 به نظر مى رسد در آینده اى نزدیک مى توانیم انتظار 

داشته باشیم که گوشى هاى تاشوى بیشترى 
را ببینیم.

بر اســاس گزارش هاى اخیر، بازار 
گوشى هاى تاشو در سال 

با 30 درصد افزایش به 

میلیون دستگاه خواهد رسید.
گزارش ها همچنیــن پیش بینى مى کنــد که بازار 
گوشى هاى هوشمند تاشــو در سه ماهه سوم سال 
2022 به 85 درصد و فروش 5.2 میلیون دستگاهى 
خواهد رسید و فروش گوشى هاى 
هوشمند تاشو سامسونگ در این 
سه ماهه مطابق با انتظارات خواهد 

 ،DSCC بر اساس گزارشى از
انتظار مى رود فروش 

گوشى هاى هوشمند تاشوى سامسونگ در سه 
ماهه چهارم سال 2022 با 50 درصد کاهش ماهانه و 
36 درصد نسبت به سال قبل به 2.6 میلیون دستگاه 

در سه ماهه چهارم سال 2022 برسد.
با این حال، DSCC همچنان پیش بینــى مى کند که با 
معرفى محصــوالت جدید ماننــد OPPO Find N۲ و
 Flip Find N۲ کــه انتظــار مــى رود رقابــت را 
افزایش دهــد و گزینه هاى بیشــترى را در اختیار 
مصرف کنندگان قرار دهد، بازار تاشو همچنان قوى 

باقى خواهد ماند.

بازى تحت وب Wordle بیشترین جست وجوى 
گوگل در سال 2022 را به خود اختصاص داده است.

 گــوگل محبوب تریــن کلمات ســرچ شــده در 
جست وجوگر خود در ســال 2022 را جمع بندى و 
اعالم کرد که بر این اساس، بیشترین جست وجوى 
گوگل در سال 2022، بازى Wordle بود؛ یک بازى 
آنالین که در آن باید هــر روز یک کلمه جدید پنج 

حرفى را حدس بزنید.
در رتبه دوم بیشترین جست وجو در گوگل، عبارت 
«India vs England» (هند در مقابل انگلستان) 

قرار گرفت؛ چرا که کاربران عالقه مند به مســابقه 
کریکت بین دو کشور، این عبارات را بار ها و بار ها 
 Ind جســت وجو کرده اند. اوکراین، ملکه الیزابت و
vs SA (مســابقه کریکت بین تیم هاى ملى هند و 

آفریقاى جنوبى) در مکان هاى بعدى قرار دارند.
پرطرفدارتریــن اخبار از نظر تعــداد پرس وجو در 
گوگل طى سال 2022 هم اوکراین، درگذشت ملکه 
الیزابت، نتایج انتخابات سنا و مجلس نمایندگان 
ایاالت متحــده، نتایج پاوربال (یک قرعه کشــى 
آمریکایى) و همچنین بیمارى آبله میمون بوده اند. 

در میان افرادى که در سال 2022 توسط کاربران 
بیشتر جست وجو شده اند، گوگل از جانى دپ، ویل 
اسمیت، امبر هرد، کریس راك و همچنین والدیمیر 

پوتین رئیس جمهور روسیه نام برده است.

امروز به بررســى بهترین هاى دنیاى موبایل در سال 2022 از نظر 
یوتیوبر معروف، MKBDH خواهیم پرداخت. بر خالف سال گذشته، 

امسال خبر چندانى از آیفون هاى اپل در این لیست نیست!
 MKBHD همه ساله، یوتیوبر معروف، مارکز براون لى که بیشتر با نام
شناخته مى شــود، رویداد مجازى مخصوص انتخاب بهترین گوشى 
ســال را برگزار مى کند و در آن برترین محصوالت دنیاى موبایل در 

دسته هاى مختلف را اعالم مى کند.
در شــرایطى که هر ســال، اپل و آیفون معموال برنده چندین جایزه 
مختلف مى شــدند، کوپرتینویى ها امســال جایگاه خــود در اکثر 

طبقه بندى ها را به رقباى اندرویدى واگذار کردند.
مطابق سال گذشــته، بهترین هاى دنیاى موبایل سال 2022 نیز در 

دسته هاى زیر طبقه بندى مى شوند:
بهترین گوشى بزرگ - بهترین گوشــى کوچک -بهترین سیستم 
دوربین- بهترین باترى- بهترین طراحى- ارزشمندترین دستگاه-

گوشى شکست خورده سال - بهترین گوشى سال.
امسال نیز شاهد رقابت تعداد زیادى گوشى اندرویدى هستیم که در 
دســته هاى مختلف این رویداد با هم رقابت مى کنند. از سوى دیگر، 
اپل در حال حاضر به طور کلى هشت دســتگاه مختلف را به فروش 

مى رساند که پنج تاى آن ها امسال روانه بازار شده اند!
البته برندگان جوایز بهترین هاى دنیاى موبایل ســال 2022 طبیعتا 
انتخاب هاى شــخصى MKBHD هســتند. با این حال او به گفته 
خودش عالوه بر جنبه هاى تکنیکى، تجربه شخصى کاربرى را نیز در 

انتخاب هاى خود در نظر گرفته است.
در ادامه به بررسى برندگان در دسته هاى مختلف خواهیم پرداخت.

بهترین هاى دنیاى موبایل سال 2022 
MKBHD از دید

بهترین گوشى بزرگ
طبیعتا آیفون 14 پرو مکس با صفحه نمایش بزرگ 6,7 اینچى خود، 
وزنه اى سنگین در بخش گوشى هاى با اندازه بزرگ به شمار مى رود. با 
این وجود، MKBHD گلکسى اس 22 اولترا را به عنوان برترین گوشى 
بزرگ امسال انتخاب کرد. به ادعاى این یوتیوبر، گلکسى S۲۲ اولترا 
با بهره گیرى از صفحه نمایش 6,8 اینچى خود و ترکیب آن با قلم هاى 
فوق العاده استایلوس، در کنار بهینه ســازى نرم افزارى قابل توجه، 
باترى حجیم 5000 میلى آمپر ساعتى و چهار دوربین پشت توانسته به 

این عنوان دست پیدا کند.
MKBHD همچنین گوشى راگ فون 6 ایسوس را نیز به خاطر ارائه 

اسپیکرهاى استریوى بزرگ در قسمت جلو و جک هدفون ستایش 
کرد.

عالوه بر این، شیائومى میکس فولد 2 نیز دیگر گوشى بزرگ درخور 
توجه امســال از نظر این یوتیوبر بود که ضمن ارائه طراحى تاشــو، 

ضخامتى به اندازه سایر گوشى ها دارد.

بهترین گوشى کوچک
سال گذشته آیفون 13 مینى توانست به عنوان بهترین گوشى کوچک 
سال 2021 شناخته شود. این گوشى عمال همان سخت افزار پریمیوم 
سایر اعضاى خانواده iPhone13 را در یک بدنه کوچک تر 5,4 اینچى 

ارائه مى کرد. 

با این وجود اپل امسال تصمیم به حذف مدل مینى و جایگزینى آن با 
مدل پالس گرفت!

به این ترتیب برنده جایزه بهترین گوشى کوچک سال 2022، ایسوس 
زنفون 9 خواهد بود. البته این گوشى با صفحه نمایش 5,9 اینچى خود 
به هیچ وجه همانند iPhone۱۳Mini کوچک نیســت. با این وجود 
اندازه آن در مقایسه با بسیارى گوشى هاى دیگر بازار کوچک تر است.

این گوشى پرچمدار با ارائه مشــخصات فنى پریمیوم، جک هدفون 
و عمر باترى شگفت انگیز عمال رقیبى براى انتخاب شدن به عنوان 

بهترین گوشى جمع و جور سال نداشت.
لبته اوپو فایند N۲ هم گوشى قابل توجه دیگرى در این زمینه بود که 

در حالت تاشده اندازه اى بسیار جمع و جور داشت.

بهترین سیستم دوربین
یکى دیگر از دسته بندى هاى بهترین هاى دنیاى موبایل در سال 2022 
مربوط به بخش دوربین بود. انتخاب بهترین دوربین گوشــى هاى 
هوشمند تا حدى سلیقه اى به شمار رفته و فاکتورهاى مختلفى در آن 
دخیل هستند. با این حال، MKBHD ضمن ستایش عملکرد دوربین 
دو گوشى پیکسل 7 و ویوو ایکس 90 پرو پالس، آیفون 14 پرو مکس 
را صاحب بهترین دوربین گوشى هاى هوشمند در سال 2022 دانست.

این یوتیوبر عملکرد دوربــن iPhone۱۴Pro Max را در میان همه 
رقبا سرآمد دانست. 

سرعت باز شــدن اپلیکیشــن دوربین و ثبت تصاویر جدید، در کنار 
پایســتگى موجود بین لنزهاى مختلف این گوشى و کیفیت بى نظیر 
ویدیوهاى این گوشى از جمله فاکتورهایى بودند که این رتبه را براى 

آیفون 14 پرو مکس به ارمغان آوردند.

بهترین باترى
برنده جایزه بهترین باترى در سال 2022، گوشى ایسوس راگ فون 
6 است. این گوشى گیمینگ از یک باترى غول پیکر 6000 میلى آمپر 
ساعتى بهره برده و از شارژ ســریع با توان 65 وات پشتیبانى مى کند 
که امکان شارژ دستگاه از صفر تا 100 درصد را در کمتر از یک ساعت 

فراهم مى کند.
سال گذشته، جایزه بهترین باترى سال به آیفون 13 پرو مکس رسید. 
با این حال، افزوده شدن صفحه نمایش 120 هرتزى و صفحه نمایش 
همیشه روشــن مانع از این شــد که iPhone14Pro Max بتواند 
عملکرد فوق العاده سال گذشته را تکرار کند. در این زمینه، عمر باترى 
آیفون 14 پالس به دلیل برخوردارى از نرخ رفرش پایین تر 60 هرتز 
و نبود صفحه نمایش همیشــه روشــن بهتر از آیفون 14 پرو مکس

 بود.

بهترین طراحى
در بخش طراحى هم همانند دوربین، سلیقه، فاکتور بسیار تاثیرگذارى 
است. با این حال، محصولى که برنده جایزه بهترین طراحى گوشى 
هاى هوشمند در سال 2022 مى شود، گوشى ناتینگ فون است. این 
گوشى از کنار بسیار شبیه به خانواده آیفون 14 به نظر مى رسد. با این 
حال طراحى قاب پشــتى آن به صورت شفاف صورت گرفته و در آن 
از ال اى دى هایى استفاده شده که کاربردهاى فراوانى اعم از نمایش 

اعالن ها، فلش براى دوربین و دیگر موارد دارند.
البته شــیائومى میکس فولد 2 نیز دیگر کاندیداى مهم کسب جایزه 
بهترین طراحى بود. این گوشــى علیرغم طراحى تاشویى که دارد، 

ظاهرى متفاوت و جذاب را ارائه مى کند.

ارزشمندترین گوشى
سال گذشته، جایزه ارزشمندترین گوشى ســال به پیکسل 6 رسید 
و امسال، نســل جدید این گوشى یعنى پیکســل 7 برنده این جایزه 

مى شود.
MKBDH ادعا مى کند که این گوشى 600 دالرى عملکردى حتى 

بهتر از بعضى پرچمداران بازار داشــته و به راحتى قادر است با بسیار 
گوشى هاى پریمیوم و گرانقیمت رقابت کند.

در این بخش، بار دیگر ایسوس زنفون 9 نیز مورد اشاره این یوتیوبر قرار 
گرفت. به عقیده او، ترکیب ایده آلى از مشخصات فنى پریمیوم مثل 
 Zenfone ،صفحه نمایش 120 هرتزى با برچسب قیمتى 700 دالرى

9 را به یکى از بهترین هاى دنیاى موبایل سال 2022 تبدیل مى کند.

بهترین گوشى سال
سال گذشته MKBDH گلکســى اس 21 اولترا را به عنوان برترین 
گوشى سال معرفى کرد. امســال اما این جایگاه به گوگل پیکسل 7 
اختصاص پیدا مى کند. همان طور که اشاره شــد، این گوشى با ارائه 
دوربین هاى قدرتمند، صفحه نمایش و باترى بســیار خوب، در کنار 
تجربه نرم افزارى مثال زدنى توانســته به محصولى ارزشمند تبدیل 
شود و با قیمتى بسیار پایین تر از سایر پرچمداران بازار، موفق به ارائه 

عملکردى بى رقیب شده است.
در این بخش، یوتیوبر معروف بار دیگر از ایســوس زنفون 9 نیز نام 
برد و آن را در رده دوم قرار داد. همچنین گلکســى اس 22 اولترا هم 
سومین گوشى ســال به زعم اوســت که اگرچه خسته کننده و بیش 
از حد گرانقیمت است، اما از دیگر گوشــى هاى بازار عملکرد بهترى 

دارد.

برخى لپ تاپ ها در سال 2022 معرفى شــده اند که براى 
طراحان و حرفه اى ها بسیار مناسب هستند.

وبسایت "Just Creative" گروهى از سریع ترین لپ تاپ ها را 
براى طراحان و حرفه اى ها در سال 2022 توصیه کرده است.

ROG Zephyrus S۱۷ ایسوس
ممکن است سریع ترین لپ تاپ دنیا با قیمتى مقرون به صرفه 
باشد. این لپ تاپ گیمینگ 17.3 اینچى داراى صفحه کلید 
اپتیکال-مکانیکــى کج، صداى Dolby Atmos با شــش 
بلندگو، صفحه نمایش G-Sync، شاسى براق آلومینیومى و 

منیزیمى است و باترى آن نزدیک به 8 ساعت دوام مى آورد.

ProArt Studiobook ایسوس
این لپ تاپ 15.6 اینچى که براى حرفه اى ها طراحى شده 
است، به واسطه دوام که گوریال گلس 5 و داراى سیستم خنک 
کننده پیشــرفته در هنگام کار براى ساعات طوالنى فراهم 
مى کند، در این زمینه پیشرو اســت. این لپ تاپ، با چندین 

پورت بارگذارى شده است.

MacBook Pro۱۶ اپل
این لپ تاپ با صفحه نمایش بزرگتر خود از مدل هاى قبلى 
متمایز مى شود. سریع است، باترى قدرتمندى براى کار در 
حین حرکت دارد، بلندگو هاى آن عالى و فضاى ذخیره سازى 

فراوان دارد.

Predator Triton۵۰۰SE ایسر
داراى پردازنده نســل دوازدهم اینتــل Core i۹، پردازنده 
گرافیکى لپ تاپ Nvidia GeForce RTX3080Ti و 32 

گیگابایت رم است.

ROG Zephyrus Duo SE GX۵۵۱ ایسوس
به نظر شبیه نسخه قبلى خود اســت، اما مجهز به پردازنده 
قدرتمندتــر ۵۹۰۰HX ،AMDRyzen9، آخریــن کارت 
گرافیک NVIDIA GeForce RTX 3080، و دو نمایشگر، 
یک رزولوشن 15.6 اینچى 120 هرتز ۴K و با صفحه نمایش 

لمسى دوم شیب دار باالى صفحه صفحه کلید کار مى کند.

Dell XPS۱۳
در میان بهترین هاى دنیا از نظــر طراحى گرافیکى قرار دارد 
و داراى طراحى نازك و سبکى اســت که حمل آن را آسان 
مى کند. همچنین براى طراحى گرافیکى بى دردسر به اندازه 
کافى قدرتمند است. همچنین داراى باترى است که به آن 

اجازه مى دهد ساعت ها بدون نیاز به برق کار کند.

یک بازى آنالین، بیشترین جستجوى گوگل در 2022! گوشى هاى تاشو در سال 2023 محبوب تر مى شوند؟

بهترین گوشى هاى سال 2022 انتخاب شد
سریع ترین لپ تاپ ها براى 

طراحان و حرفه اى ها

در اینجا قصد داریم برخى روش هاى رفع مشکل شارژ نشدن گوشى هاى 
اندرویدى را آموزش دهیم. توصیه مى کنیــم قبل از این که به تعمیرکار 

مراجعه کنید، این تکنیک هاى ساده را حتما امتحان کنید.
در سال هاى اخیر شارژدهى باترى گوشى هاى اندرویدى با پیشرفت هاى 
بسیار بزرگى روبرو بوده اســت. بخش بزرگى از این پیشرفت ها به خاطر 
بهینه سازى هاى نرم افزارى این سیستم عامل است که باعث وارد شدن 
فشــار کمتر روى باترى مى شود. از ســوى دیگر، بخش دیگرى از این 
پیشرفت نیز به خاطر دستاوردهاى مهم تکنولوژیک در تولید باترى گوشى 
هاى هوشمند است که امکان تعبیه باترى هاى با ظرفیت بیشتر در فضایى 

ثابت را فراهم کرده است.
صرفنظر از دلیل شارژ نشدن گوشى، روش هایى وجود دارد که مى توانید به 
کمک آن ها مشکل را حل کنید. این روش ها شامل بازرسى ادوات مختلف 
شارژ، راه اندازى مجدد گوشى، تمیز کردن پورت هاى شارژ و چک کردن 

وضعیت باترى مى شوند.

پریز برق، شارژر و سیم شارژ را چک کنید
نخستین گام پس از مشاهده این که گوشى تان شارژ نمى شود، چک کردن 
پریز برق است. براى این کار دستگاه هاى برقى دیگرى را به پریز وصل 
کنید تا از سالم بودن آن مطمئن شوید. در صورتى که هیچ دستگاه برقى 
دیگرى با وصل شدن به پریز روشن نشد، طبیعتا مشکل از پریز بوده و باید 

گوشى خود را به پریز دیگرى وصل کنید.

در مرحله بعد، سیم شارژر خود را چک کنید. سیم هاى شارژ معموال در گذر 
زمان به دلیل فرسودگى یا آسیب هاى فیزیکى از کار افتاده و قابلیت انتقال 
جریان را از دست مى دهند. کابل را از آداپتور و گوشى جدا کرده و به طور 
دقیق بررسى کنید. اگر اثرى از بریدگى، لهیدگى یا قطعى در هر نقطه اى از 
آن مشاهده شد، احتماال دلیل شارژ نشدن گوشى شما همان است. همچنین 
براى اطمینان بیشتر سعى کنید یک گوشى دیگر را به کمک سیم شارژ خود 

شارژ کنید تا مطمئن شوید سیم خراب است.
بعالوه، دیگر قطعه اى که تاثیر فراوانى در شارژ کردن دستگاه شما دارد، 
آداپتور است. براى چک کردن آداپتور هم مى توانید به دنبال اثرات ترك، 
ضربه یا سایر آسیب هاى فیزیکى در آن بگردید. در صورتى که هریک از 
این موارد را در آداپتور مشاهده کردید، احتماال باید به فکر تهیه کردن یک 

آداپتور جدید باشید!
البته پیش از انجام این کار براى اطمینان از خرابى آداپتور، سیم و گوشى 
دیگرى را به آن متصل کرده و شارژ شدن یا نشدن آن را در نظر بگیرید.

در صورتى که پریز برق، سیم شارژ و آداپتور هر سه سالم باشند، باید به 
دنبال روش هاى دیگر رفع مشکل شارژ نشدن گوشى اندرویدى رفت.

گوشــى اندروید خود را ریستارت کرده یا در 
حالت امن (Safe Mode) بوت کنید

معموال در شرایطى که گوشى اندرویدى کند شده یا آنتن دهى 
ضعیفى داشته باشد، مى توانید با ریبوت کردن آن، مشکل را 

حل کنید! جالب است بدانید این قضیه کم و بیش در خصوص شارژ نشدن 
گوشى هم صدق مى کند؛ چرا که انجام این کار باعث مى شود فرآیندها و 

پردازش هاى اندروید با تنظیمات پیش فرض انجام شوند.
روش ریبوت کردن یک دستگاه اندرویدى به صورت زیر است:

مرکز اعالن هاى اندروید را باز کنید.
کلید Power دستگاه خود را فشار دهید.

در منوى پاپ آپ ظاهر شده، گزینه Restart را انتخاب کنید و کمى صبر 
کنید تا گوشى ریبوت شود.

کابل شارژ را به گوشى متصل کرده و ببینید 

گوشى مجددا شارژ مى شود یا خیر.
همچنین در صورتى که یک اپلیکیشن مانع شارژ شدن صحیح گوشى شما 
شود، راهکار منطقى، راه اندازى مجدد گوشى در حالت Safe Mode است. 

براى انجام این کار، نیاز است مراحل زیر را بپیمایید:
گوشى اندرویدى خود را خاموش کنید.

کلید Power را نگه دارید تا گوشى مجددا روشن شود.
پس از این که انیمیشن بارگذارى سیستم عامل را مشاهده کردید، کلید 
 Safe Mode کم کردن صدا را فشرده و پایین نگه دارید تا گوشى در حالت

بارگذارى شود.
اکنون کابل شارژ را در حالت سیف مود به گوشى وصل کنید و ببینید شارژ 

دستگاه با موفقیت انجام مى شود یا خیر.
با فرض این که هیچ از دو روش باال مشکل شــما را حل نکرد، احتماال 
باید سایر روش هایى که در ادامه به معرفى آن ها خواهیم پرداخت را نیز 

امتحان کنید.

درگاه شارژ را تمیز کنید
درگاه شارژ و خروجى کابل شارژر مســتعد جذب گرد و خاك فراوان در 
گذر زمان هســتند؛ به طورى که پس از گذشــت چند وقت از استفاده، 
الیه اى از گــرد و خاك بین پورت هاى USB-C یــا میکرو یو اس بى و 
قطعه دریافت کننده الکتریسیته قرار گرفته و انتقال توان را با مشکل 

روبرو مى کند.

بنابراین ضرورى است که به صورت دوره اى درگاه شارژ و خروجى سیم 
شارژر را چک کنید و گرد وغبارهاى جمع شده در آن ها را تمیز کنید. براى 
این کار به یک گوش پاك کن یا سوزنى که اطرافش دستمال گردگیرى 

پیچیده باشید، نیاز خواهید داشت. 
پیش از آغاز تمیزکارى منبع نورى مناسبى پیدا کنید که بتواند ناحیه داخل 
درگاه شارژ را روشن کند. سپس گوش پاك کن را داخل پورت شارژ قرار 
داده و به آرامى تکان دهید تا گرد و غبار به طور کامل زدوده شوند. دقت کنید 
که براى این کار باید حتما از یک جسم نرم استفاده کنید تا به ناحیه فلزى 

داخل پورت شارژ آسیب نرسد.
پس از این که درگاه شارژ را تمیز کردید، گوشى را به آن متصل کنید و ببینید 

آیا فرآیند شارژ با موفقیت انجام مى شود یا خیر.
البته لق بودن سیم شــارژ درون درگاه نیز مى تواند یکى دیگر از دالیل 
شارژ نشدن گوشى باشد که در اثر زمان ایجاد مى شود. در صورتى که شما 
هم با مشکل لقى سیم شارژ روبرو هستید، احتماال باید گوشى خود را به 

تعمیرکارى مطمئن بسپارید.
اگر هیچ یک از روش هاى گفته شــده در باال مشکل شــما را رفع نکرد، 
مى توانید اپلیکیشن Ampere را هم نصب کرده و به کمک آن وضعیت 
شارژدهى باترى گوشــى تان را بررســى کنید. به کمک این اپلیکیشن 

مى توانید سالمتى باترى خود و میزان نگهدارى شارژ آن را بررسى کنید.
در صورتى که نگهدارى شارژ باترى گوشى تان ضعیف باشد، احتماال باید 

به فکر تهیه باترى جدید باشید!

اى نزدیک مى توانیم انتظار 
هاى تاشوى بیشترى 

ى اخیر، بازار 
ل 

خواهد رسید و فرو
هوشمند تاشو سا
سه ماهه مطابق با

بر اساس گزار
انتظا

 
 
 
 
 

روش هایى که وقتى گوشى اندرویدى شارژ نمى شود به کار مى آید

دن دستگاه شما دارد، 
د به دنبال اثرات ترك، 
 صورتى که هریک از
 فکر تهیهکردن یک 

پتور، سیم و گوشى 
ن را در نظر بگیرید.

 سالم باشند، باید به 
ى اندرویدى رفت.

کرده یا در

نتن دهى 
شکل را 

کنید تا گوشى ریبوت شود.
کابل شارژ را به گوشى متصل کرده و ببینید 

کم کردن صدا را فش
بارگذارى شود.

اکنونکابل شارژ را
دستگاه با موفقیتا
با فرض این که هی
باید سایر روش های

امتحان کنید.

درگاه شارژ
درگاه شارژ و خروج
گذر زمان هســتند
الیه اى از گــرد وخ
قطعه دریافت ک
روبرو مى ک
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در حالى که بعضى از مواد غذایى وقتى از ســرما دور نگه 
داشته مى شوند به سادگى طعم بهترى دارند و بافت بهترى 
را حفظ مى کننــد، اما غذا هاى دیگر زمانــى که بیرون از 
یخچال نگهدارى مى شوند بیشتر مواد مغذى خود را حفظ 
مى کنند.هواى سرد مى تواند آنتى اکسیدان هاى موجود در 
برخى میوه ها را تجزیه کرده و روند رســیدگى میوه هاى 
دیگر را متوقف کند. البته مواد غذایــى نیز وجود دارد که 
به ســادگى نیازى به نگهدارى در یخچال ندارند، مانند 
سس سویا. در اینجا چند ماده غذایى وجود دارد که نیازى 

به یخچال ندارند.
گوجه فرنگى: 

بهتر است آن ها در یک مکان خشــک و خنک در دماى 
اتاق نگهدارى شــوند، چون در آنجا رطوبت خود را حفظ 

مى کنند.
موز:

براى تازه نگه داشتن موز، آن ها را در دماى اتاق با پیچیدن 

پالستیکى در اطراف ساقه ها نگهدارى کنید. بسته بندى 
پالستیکى مانع از انتشار گاز اتیلن مى شود، گازى که روند 

رسیدن موز را سریع تر مى کند.
مرکبات خوراکى:

مانند لیمــو، لیموتــرش، پرتقال و گریپ فــروت همه 
نمونه هــاى عالى از مواد غذایى هســتند کــه نیازى به 

یخچال ندارند.
 این میوه هاى آبدار بهتر است به جاى آن در یک سبد میوه 
نگهدارى شوند. اگر فکر نمى کنید که طى چند هفته میوه 
خود را خواهید خورد، یک مکان خنک، خشک و با تهویه 
مناســب مانند کمد خود را انتخاب کنید تا آن ها در آنجا 

بگذارید و زمانى که بخواهید آن هــا را بخورید آن ها را 
بیرون بیاورید.

کره:
کیک هاى بدون خامــه و کیک هایى که روى 

آن ها گاناش یا کره پوشیده شده بهتر است تا سه روز 

در یک ظرف بدون نفوذ هواى در پیشــخوان آشپزخانه 
نگهدارى شوند. اگر نگران این هستید که یک کیک کامل 
قبل از خوردن آن خراب شود، آن را به برش هاى کوچک 
برش دهید و آن ها را در فریزر ذخیره کنید، چون در آنجا 

کمتر خشک خواهند شد.
 نان- سیب زمینى-قهوه (پودر یا دانه)-فلفل دلمه اى-

فلفل تند-میوه هاى گرمســیرى (مانند کیــوى، انبه و 
آناناس)-پیاز- سس سویا. سس 

تند.

برخى از ویتامین ها و مواد معدنى به تولیــد رنگدانه (مالنین) در 
فولیکول هاى مو کمک مى کنند. لذا به منظور حفظ رنگ طبیعى 

موها باید به میزان کافى از این مواد مغذى مصرف کنید.
سفید شدن مو در اکثر افراد پیش از 50 ســالگى و معموال با چند 
تار مو شروع مى شــود و به تدریج در طول زمان افزایش مى یابد. 
افرادى که پیش از 30 سالگى سفید شــدن مو را تجربه مى کنند، 
اغلب بیشتر مشتاق انجام اقدامات پیشگیرانه براى حفظ رنگدانه 

موهایشان هستند.
برخى از ویتامین ها و مواد معدنى به تولیــد رنگدانه (مالنین) در 
فولیکول هاى مو کمک مى کنند. لذا به منظور حفظ رنگ طبیعى 

موها باید به میزان کافى از این مواد مغذى مصرف کنید.

کلسیم
کلسیم عالوه بر اســتخوان ها به حفظ ســالمت اعصاب، قلب و 
عضالت کمک مى کند. محصوالت لبنى مانند شیر و ماست منابع 

خوب این ماده معدنى هستند.

مس
کمبود مس مى تواند در تولید انــرژى در بدن اختالل ایجاد کند و 
سلول هاى خونى و بافت هاى همبند را تحت تاثیر قرار دهد. این 
ماده معدنى همچنین به بدن کمــک مى کند تا آهن را متابولیزه و 
سلول هاى خونى جدید ایجاد کند. مس در تولید مالنین نیز نقش 

دارد و مى تواند از سفید شدن مو جلوگیرى کند. مس در بادام زمینى، 
بادام، عدس، جگر گاو و قارچ سفید یافت مى شود. مصرف مناسب 

مس مى تواند به درمان سفیدى مو کمک کند.

آهن
کمبود آهن نیز مى تواند در سفیدى زودرس مو نقش داشته باشد. 
آهن یک ماده معدنى ضرورى اســت که به ایجاد هموگلوبین در 
سلول هاى خونى کمک مى کند. هموگلوبین مسئول حمل اکسیژن 
در سراسر بدن است. گوشت، عدس و سبزیجات داراى برگ هاى 
تیره منابع خوب آهن هستند. مصرف مناســب آهن مى تواند به 

درمان سفیدى مو کمک کند.
پروتئین (کراتین)

ممکن است درباره استفاده از کراتین براى صاف کردن مو شنیده 
باشید، اما کراتین داخلى نیز مى تواند بر سالمت موها تاثیر بگذارد. 

کراتین نوعى پروتئین است که در سلول هاى سطحى 
وجود دارد. 

وقتى پروتئین  کراتیــن در فولیکول  هاى مو 
تجزیه مى شود، مى تواند منجر به ریزش مو 
و تغییرات رنگدانه  ها شود. دریافت پروتئین 

کافى به بدن اجازه مى دهد اســیدهاى آمینه 
را اســتخراج کرده و آنها را به کراتین تبدیل 

کند.

B۵ پارا آمینو بنزوئیک اسید و ویتامین
از مکمل هاى حاوى پارا آمینو بنزوئیک اسید (PABA) و ویتامین 
B۵ (اســید پانتوتنیک) اغلب براى به تعویق انداختن سفید شدن 
موها استفاده مى شود. پارا آمینو بنزوئیک اسید از ترکیبات مشابه 
به ویتامین هاى گــروه B و ویتامین B۵ یک ماده مغذى ضرورى 

است که به بدن کمک مى کند تا انرژى و گلبول قرمز تولید کند. 
 B۵ اگرچه مطالعات روى موش ها نشــان داده است که ویتامین
مى تواند در برگرداندن رنگدانه خزها موثر باشد، هیچ مطالعه بالینى 

در مورد انسان وجود ندارد.
 با این حال مصرف توامان اسید پانتوتنیک و اسید فولیک ممکن 
است بتواند سفیدى موها را معکوس 
کند. منابع غذایى غنى از ویتامین 
B۵ شــامل ماهى، جگر گاو و 

ماست هستند.

B۶  ویتامین
ویتامین B۶ براى متابولیســم و تقویت سیستم ایمنى مهم است. 
کمبود ویتامین B۶ باعث بروز عالئمى مانند خشکى مو، ترك لب  
و خستگى مى شود. مى توانید ویتامین B۶ را از مواد غذایى مختلف 

از جمله ماهى، مرغ و سیب زمینى و برخى میوه ها دریافت کنید.

B۷ ویتامین
ویتامین B۷ (بیوتین) در افزایش ضخامت و استحکام موها نقش 
دارد. همچنین تحقیقات نشان مى دهند که کمبود بیوتین ممکن 
است در سفید شدن زودرس مو نقش داشته باشد. مصرف بیوتین 

مى تواند به درمان سفیدى مو کمک کند.

B۹  ویتامین
ویتامین B۹ (فوالت یا اسید فولیک) به بدن در متابولیسم اسیدهاى 
 DNA آمینه کمک مى کند. همچنین براى عملکردهاى متابولیکى و
مهم است. کمبود ویتامین B۹ ممکن است موجب تغییرات رنگدانه 
مو، پوست و ناخن شــود. مواد غذایى غنى از فوالت شامل لوبیا، 

مارچوبه، سبزیجات با برگ سبز و مرکبات هستند.

D ویتامین
محققان دریافته اند کــه افرادى که از ســفیدى زودرس مو رنج 
مى برند، مستعد ابتال به کمبود ویتامین D هستند. این یافته نشان 
مى دهد که این ماده مغذى در تولید مالنین در فولیکول هاى مو نیز 
اثر دارد. شما مى توانید ویتامین D را از طریق تغذیه و یا قرار گرفتن 

در معرض نور خورشید تامین نمایید.

روى
روى (زینک) یک ماده معدنى است که مسئول محافظت از سلول 
ها و DNA در برابر مهاجمان اســت. همچنین به بدن در ساخت 
پروتئین کمک مى کند. کمبود روى ممکن است بر سالمت موها 
اثر بگذارد. این ماده معدنى در لوبیا، غالت کامل و گوشــت قرمز 
موجود است. مصرف روى مى تواند به درمان سفیدى مو کمک کند.

روغن ماهى
یک مطالعه نشان داد که شــرکت کنندگان با موى سفید، سطح 
کلسترول بیشترى داشتند. مصرف مکمل هاى روغن ماهى به طور 

بالقوه مى تواند یکى از راه هاى رفع این مشکل باشد. 

مصرف مکمل غذایى
اگر به اندازه کافى از مواد مغذى فوق در رژیم غذایى خود دریافت 
نمى کنید، مصرف یک یا چند مکمل مى تواند کمک کننده باشد. 
با مصرف ایــن مواد مغذى مى تــوان اطمینان حاصــل کرد که 

فولیکول هاى مو همان طور که باید رنگدانه تولید مى کنند.

جوشانه پوست و ریشه درخت انار جهت درمان اسهال 
و دفع انگل هاى داخلى مورد استفاده قرار مى گیرد.

 تمام قسمت هاى انار مانند گل، برگ، پوست، ریشه و 
دانه آن مصرف دارویى داشته  است.

میوه انار داراى خــواص ادرارآور ، ملین ، آب انار براى 

بیمارى هاى مجارى ادرارى، درمان اســهال ، تصفیه 
کننده خون ، تقویت کننده کبــد، کلیه ، قلب ، معده ،و 

خون ساز است.
از این میوه براى درمان بواســیر ، زخم دهان و دندان 
درد، به عنوان ضد انگل و کرم هاى داخلى بدن ، درمان 
سوختگى ، ضد اگزما و خارش پوست ، درمان گلودرد 

استفاده مى شود.

توصیه ها و تجویزها براى استفاده بهتر 
از انار

جوشانده پوســت و ریشــه درخت انار جهت درمان 
اســهال و دفع انگل هاى داخلى مورد استفاده قرار 

مى گیرد.
غرغــره این جوشــانده 
موجب بهبــودى زخم 
هاى داخلــى دهان و 

گلودرد مى شــود. شستشــوى محل هاى درد با این 
جوشــانده براى برطرف کردن خارش کار برد دارد. و  

براى درمان بواسیر مورد استفاده قرار میگیرد.
 براى تهیه این جوشانده کافى است مقدارى از پوست 
و ریشه درخت انار به مقدار 10الى 15 گرم را داخل یک 
لیتر آب  مخلوط کرده و پس از 10 دقیقه جوشاندن مورد 

استفاده قرار داد.
براى استفاده از پماد ضد ســوختگى گل هاى انار ابتدا 
گل هاى انار را له کنید وبا روغن کنجد مخلوط نمائید و 

سپس در سطح سوختگى قرار دهید.
مصرف جوشانده پوست انار در برخى افراد موجب سر 

درد، سرگیجه و استفراغ مى شود.
در طب سنتى آذربایجان پوســت انار را جهت درمان 
لثه ملتهب بــکار مى برند. و جوشــانده این گیاه براى 
از بین بردن انگل هاى داخلى در دام ها مورد استفاده 

قرار مى گیرد.

کلســیم یکى از مهم ترین مواد معدنى مورد نیاز بدن 
است که کمبود آن نشانه هایى در پى دارد.

 اصرار همه ما براى مصرف کلســیم در ســن رشــد 
کودکانمان براى تقویت و ســالمت اســتخوان ها و 
دندان هایشان امرى بدیهى است، اما در واقع همه ما 
هر روز نیاز به مصرف مقدار کافى کلســیم براى قوى 

نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم. 
آیا تا به حال به عالئم سفید روى ناخن هاى خود توجه 
کرده اید؟ در واقع این لکه هاى سفید نیاز بدن تان براى 

مصرف کلسیم بیشتر است.
مطمئنــا مى دانید مصرف کلســیم براى ســالمت 
استخوان ها و دندان ها ضرورى است. اما آیا مى دانید 
الــزام مصرف آن در بزرگســاالن هماننــد کودکان 
ضرورى اســت؟ خوردن کلســیم براى انرژى بدن، 
عملکــرد بهتر عضالت و توده طبیعــى خون، حیاتى 

است.
اصرار همه ما براى مصرف کلســیم در ســن رشــد 
کودکان مان براى تقویت وســالمت اســتخوان ها و 
دندان هایشان امرى بدیهى است، اما در واقع همه ما 

هر روز نیاز به مصرف مقدار کافى کلســیم براى قوى 
نگه داشتن بدنمان تا حد ممکن داریم.

طبق نتایج بدست آمده در بریتانیا، 5 درصد از مردان و 8 
درصد از زنان دچار کمبود کلسیم هستند و هم زمان 14 
درصد از نوجوانان هم به میزان کافى از این ماده مهم 
معدنى استفاده نمى کنند و این موضوعى بسیار نگران 
کننده است؛ به این دلیل که اسکلت بدن ما قبل از 18 

سالگى شکل مى گیرد.
 اگر این 4 عالمت را در خودتان حس مى کنید، احتماال 

کمبود کلسیم دارید:

اگر بیش از حد احســاس خســتگى 
مى کنید

کلسیم به آزادســازى انرژى از غذایى که مى خورید 
کمک مى کنــد، بنابراین اگر به میــزان کافى از این 
ماده معدنى اســتفاده نمى کنید، احتماال بیش از اندازه 
احساس خســتگى مى کنید. کمبود کلســیم در زنان 
باردار یکى از عوامل خستگى مفرط است. استخوان ها 
در رحم مادر شــروع به سخت شــدن مى کنند، پس 

اگر کودك به میــزان الزم کلســیم دریافت نکند در 
آینده دچار مشکالت اســتخوانى خواهد شد. توصیه 
پزشکان براى مادران شــیرده، مصرف کلسیم بیشتر، 

به میزان 1250 میلى گرم در روز است که تقریبا 2 برابر 
بیشــتر از مصرف عادى وضرورى براى بزرگساالن

 است.

تالش مى کنید تناســب اندام داشته 
باشید

ممکن اســت براى داشــتن اندامى موزون، مصرف 
لبنیات پر چرب را از رژیم غذایى خود حذف کنید. اما 
خوب است بدانید که کلسیم موجود در شیر و پنیر براى 
سالمت و عملکرد بهتر عضالت و ضربان طبیعى قلب 

ضرورى است.
 داشتن عضالت بیشــتر بدین معناســت که بدن در 
زمان استراحت، کالرى بیشــترى را مى سوزاند. پس 
اگر به میزان کافى کلسیم مصرف نمى کنید، بهتر است 
بدانید که راه شما براى رســیدن به تناسب اندام کمى 

دشوار است.

اگر دستتان با کاغذ هم ببرد خونریزى 
شدید دارد

به محض اینکه پوستتان دچار زخم و یا جراحت شود 
پالکت هاى خونى شما لخته مى شوند تا به طور خودکار 
از خونریــزى جلوگیرى کنند. کلســیم عنصر مهمى 
در انعقاد خون است. خنده دار اســت اگر فکر کنیم با 

خونریزى یک زخم ساده ناشى از تیزى کاغذ خواهیم 
مرد! اما در صورت مصرف ناکافى کلسیم، بدن براى 
لخته شدن خون زمان بیشترى نیاز دارد و در نتیجه در 
خونریزى هاى جدى و شدیدتر بدن ما میزان بیشترى 

خون از دست خواهد داد.

اســتخوان هاى بدنتــان بــه راحتى 
مى شکنند

با باال رفتن سن، از دست دادن تراکم استخوان ها و یا 
پوکى استخوان یک روند طبیعى است و این وضعیت 
به دلیل از دست دادن سریع میزان کلیسم ذخیره شده 

در بدن است. 
زنان یائسه به دلیل کاهش میزان استروژن (هورمونى 
که در حفظ و نگهدارى اســتخوان ها کمک مى کند) 
بیشتر در معرض خطر قرار دارند. متاسفانه در خانم هاى 
میانســال، شانس شکســتگى اســتخوان ها حتى با 
کوچکترین زمیــن خوردن هم وجــود دارد؛ بنابراین 
عاقالنه ترین کار مصرف روزانه و کافى کلسیم و ایمن 

نگه داشتن خود از خطرات احتمالى آینده است.

فشــار خون باال یک قاتل خاموش اســت و به افراد مبتال به فشار خون توصیه 
مى شود که فشــار خون خود را به طور منظم کنترل کنند تا مطمئن شوند که در 

سطح غیرتهدید کننده قرار دارد.
 به گفته کارشناسان بهداشت، رفتن به کلینیک ها و بیمارستان ها براى بررسى 
فشــار خون در فصل زمســتان، دردســر بزرگى اســت. بنابراین بهتر است از 
دستگاه هایى که مى توان در خانه استفاده کرد براى کنترل فشار خون بهره ببرید.
انواع مختلفى از دستگاه هاى کنتزل فشــار خون در داروخانه ها، فروشگاه هاى 
لوازم پزشکى و حتى فروشــگاه هاى آنالین موجود است. اما به گفته محققان، 
کارشناسان دستگاه هاى خودکار یا الکترونیکى را توصیه مى کنند که استفاده از 

آن آسان باشد و در چند ثانیه نتایج را ارائه دهد.
کارشناسان توضیح مى دهند: فشارسنج الکترونیکى معموًال فقط دو بخش دارد 
که شامل یک بازو بند بادى و یک نشانگر دیجیتال است. بازوبند دور دست بسته 
شــده و با هوا محکم مى شــود تا ضربان قلب و جریان خون بر اساس تغییرات 
حرکت سرخرگ محاسبه کند. سپس نشانگر دیجیتال میانگین نتیجه را گزارش 

مى کند.
اندازه بازوبند یکى از فاکتورهایى اســت که هنگام خرید دستگاه سنجش فشار 
خون باید در نظر گرفته شــود چراکه آنهایى که مناسب نیستند خوانش دقیقى 
ارائه نمى کنند. افرادى که بازوهاى بزرگى دارند نیز ممکن اســت در استفاده از 
دستگاه هایى با اندازه کوتاه تر مشکل داشته باشند. کارشناسان توصیه مى کنند 
در صورتى که اندازه بازوبند کوچک اســت، فشــار خون را در مچ دست اندازه 

گیرى کنید.
به گفته انجن قلب آمریکا، براى استفاده از دســتگاه هاى خانگى اندازه گیرى 
فشار خون، قبل از اندازه گیرى حداقل پنج دقیقه استراحت کنید و اکیداً توصیه 
مى شــود قبل از انجام این کار مثانه را خالى کنید. در مرحله بعد، باید به درستى 
بنشینید و هر دو پاى خود را صاف روى زمین و پشت خود را صاف و روى صندلى 
تکیه دهید. بازوها باید روى سطح صافى قرار گیرند و بازو و بازوبند باید در سطح 

قلب باشد.
همچنین بهتر است قبل از استفاده از دستگاه دستورالعمل هاى مربوط به آن را 
بررسى کنید. متونى که به همراه بسته بندى ارائه مى شود اغلب تصویرى از نحوه 
استفاده از آن دارد. همچنین ممکن است از یک متخصص مراقبت هاى بهداشتى 

بخواهید که نحوه استفاده از دستگاه را به شما نشان دهد.
به گفته کارشناسان، مهم است که فشار خون خود را هر روز و در زمان مشخصى 
اندازه گیرى کنید تا تغییرات احتمالى در هفتــه را کنترل و پیگیرى کنید. براى 
بیماران مبتال به پرفشارى خون، توصیه مى شــود چندین بار این عمل را انجام 
داده و نتایج را ثبت کنند. انجام این کار دو یا ســه مرتبــه و با فاصله یک دقیقه 

توصیه مى شود.

مکمل هایى که مکمل هایى که 
از سفید شدن از سفید شدن 
مو جلوگیرى مو جلوگیرى 
مى کنندمى کنند

روش درست
 کنترل فشار خون باال در خانه

این خوراکى ها را در یخچال نگهدارى نکنیدبا خواص باورنکردنى میوه انار آشنا شوید

اگر مدام احساس خستگى مى کنید دچار کمبود کلسیم هستید

د. مصرف مناســب آهن مى تواند به 
.

ز کراتین براى صاف کردن مو شنیده 
مى تواند برسالمت موها تاثیر بگذارد.

 که در سلول هاى سطحى 

فولیکول  هاى مو 
جر به ریزش مو 
ریافت پروتئین 
ســیدهاى آمینه
ه کراتین تبدیل 

 با این حال مصرف توامان اسید پانتوتنیک و اسید فولیک ممکن 
است بتواند سفیدى موها را معکوس 
کند. منابع غذایى غنى از ویتامین
ماهى، جگر گاو و B۵ شــامل

ماست هستند.
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و دفع انگل هاى داخلى مورد استفاده قرار مى گیرد.
 تمام قسمت هاى انار مانند گل، برگ، پوست، ریشه و 

دانه آن مصرف دارویى داشته  است.
میوه انار داراى خــواص ادرارآور ، ملین ، آب انار براى 

کننده خون ، تقویت کننده ک
خون ساز است.

از این میوه براى درمان بواس
درد، به عنوان ضد انگل و کرم
سوختگى ، ضد اگزما و خارش

استفاده مى شود.

توصیه ها و تجویزه
از انار

جوشانده پوســت و ریشــ
اســهال و دفع انگل هاى
مى گی

ک سبد میوه 
 هفته میوه 
 و با تهویه 
ها در آنجا 
 آن ها را

 
سه روز

و ب وى ی یرى( ر ى یو ل
آناناس)-پیاز- سس سویا. سس 

تند.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 8898 مورخ 1401/09/02 به شــماره کالســه 2182 مالکیت 
آقاى/ خانم جالل حاجیان فروشانى به شناسنامه شــماره 1130075151 کدملى 
1130075151 صادره فرزند حسن  على در ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
134,20مترمربع پالك شــماره 141 فرعى از 106 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند وکالت 77111 مورخ 1396/6/7 
دفترخانه 38 خمینى شهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 8769 مورخ 1401/09/02 به شــماره کالســه 1621 مالکیت 
آقاى/ خانم نرجــس حاجیان فروشــانى به شناســنامه شــماره 14028 کدملى 
1142355012 صــادره فرزنــد محمدرضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانه بــه مســاحت 160,40مترمربــع پــالك شــماره 232 فرعى از 
122 اصلــى واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک خمینى شــهر 
به موجب ســند وکالــت 207464 مــورخ 1390/7/21 دفترخانــه 73 و قولنامه 
عــادى و مالحظــه نقشــه ملــک و گــزارش کارشــناس مالحضــه و محرز

 گردیده است.
برابر راى شماره 8770 مورخ 1401/09/02 به شماره کالسه 1622 مالکیت آقاى/ 
خانم ناصر زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 214 کدملى 1141144212 صادره 
فرزند حسین  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,40مترمربع 
پالك شــماره 232 فرعى از 122 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شــهر به موجب ســند وکالت 207464 مورخ 1390/7/21 دفترخانه 
73 و قولنامه عادى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایــى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/10/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19- م الف: 
1430612 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمد

حسن مصطفوى/10/105

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

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5025 مورخ 1401/07/27 آقاى وحید معزى  فرزند اسماعیل  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 122/42 متر مربع قسمتى از پالك شماره 45اصلى واقع در قطعه 
9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول : 1401/10/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/19 – م الف: 
1429795 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/10/111 

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

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

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 4375  مورخ 1401/07/11 آقاى امیرفیضى  فرزند  جواد  ششــدانگ  
یکبابخانه بــه مســاحت 118/26  متر مربع قســمتى از پالك شــماره 517 اصلى 
واقع در قطعه 7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – عادى مع الواســطه از مالک 
رســمى حســین صحرائى حاجى آبادى. تاریخ انتشــار نوبــت اول : 1401/10/04 
- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/10/19 – م الــف: 1430681 - حجت الــه 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حــوزه ثبت ملــک نجف آباد ازطرف

 آفرین میرعباسى/10/114 

آگهى افراز پالك 17141 فرعى از یک اصلى دهستان 
گرمسیر اردستان

چون خانم صدیقه عسکرى اردستانى فرزند مســیب مالک مشاع از ششدانگ پالك 
17141 فرعى از یک اصلى دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان 
خواهان به دعوى خواندگان 1- آقاى مهدى عسکرى اردستانى فرزند مرحوم رحمت 
اله مالک 10 حبه و دوسوم حبه مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم صدیقه 
عسکرى و خانم فیروزه خانم عسکرى بالمناصفه مى باشد. 2 - خانم سوده عسکرى 
فرزند مرحوم جمشید مالک 4 حبه و چهار نهم حبه مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى که 
متعلق به خانم فیروزه خانم عسکرى و خانم مریم سمیعى بالمناصفه مى باشد 3 - خانم 
فرشته عسکرى فرزند مرحوم جمشید مالک 4 حبه و چهارنهم حبه مشاع باستثناء بها 
ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم فیروزه خانم عسکرى و خانم مریم سمیعى بالمناصفه 
میباشد.  4- آقاى فرشید عسکرى اردســتانى فرزند مرحوم رحمت اله مالک 10 حبه 
و دوسوم حبه مشاع باســتثناء بها ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم صدیقه عسکرى و 
خانم فیروزه خانم عسکرى بالمناصفه مى باشــد 5 - خانم مریم عسکرى اردستانى 
فرزند مرحوم رحمت اله مالک 5 حبه و یک ســوم حبه مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى 
که متعلق به خانم صدیقه عسکرى و خانم فیروزه خانم عسکرى بالمناصفه مى باشد. 
درخواست افراز ســهمیه خود از پالك مرقوم را نموده و بنا به اعالم وکیل خواهان در 
درخواست مجدد بشماره 32004282 مورخ 14-09-1401 احدى از خواندگان را به 
عنوان مجهول المکان معرفى کرده ، لذا طبق ماده 3 آئین نامه افراز و فروش امالك 
مشــاع مصوب آذر ماه 1357 به موجب این آگهى به خواندگان ابالغ مى گردد که در 
روز یکشنبه مورخه 1401/11/02 ساعت 9 صبح جهت تنظیم صورتمجلس وامضاء 
آن در محل حاضر شوند، بدیهى است عدم حضور مانع از رسیدگى نخواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/10/19-م الف:1437489- رئیس ثبت اسناد وامالك اردستان - ذبیح 

اله فدایى اردستانى/10/161

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

شــماره: 140160302026016662- تاریــخ: 1401/10/12- برابر راى شــماره 
140160302026013743 مورخ 1401/08/24 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم اصغر 

باطنى به شناسنامه شماره 1961 کدملى 1286757320 صادره اصفهان فرزند حسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85,42 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى اسداله طوطیان موضوع سند انتقال 14124- 1336/11/15 

دفتر 65 اصفهان
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 است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/19 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/04- م الف: 1438044 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/10/162

آگهى فقدان سند مالکیت
ورثه آقاى عباس منجرى فرزند کرمعلى  به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك ثبتى5633 فرعى از 170 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که ذیل دفتر 393 صفحه245امالك به شــماره ثبت 86529 به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده  و به مو جب ســند قطعى 1381/09/26 -139989 
دفتر خانه اسناد رسمى 73 خمینى شــهر به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى هم 
انجام نشده ســند مالکیت در اثر جابجایى از بین رفته  و مفقود شده است چون احدى 
از ورثه عباس درخواســت صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده )نســبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت 
مرقوم  صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . رونوشت به ستاد اجرایى فرمان حضرت 
امام جهت استحضار- تاریخ انتشــار:1401/10/19-م الف:1437289- سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر -ســید محمدحســن مصطفوى-از طرف

 زهره عموشاهى خوزانى/10/165

اداره کل هواشناسى استان اصفهان از کاهش محسوس 
دما بین 7 تا 12 درجه سلســیوس از اواسط وقت امروز 
دوشنبه تا اوایل روز چهارشــنبه هفته جارى در بیشتر 

مناطق استان خبر داد.
هواشناسى اصفهان با صدور اطالعیه اى در باره فعالیت 
سامانه بارشى از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه هفته جارى 
در استان«هشدار زرد» صادر کرد.  این اطالعیه همچنین 
از بارش باران و برف در اکثــر مناطق، کوالك برف در 
گردنه ها، مه آلودگى و کاهش دید و وزش باد موقت در 

روزهاى یاد شده در بیشتر مناطق استان حکایت دارد.
این وضعیت براى روز دوشنبه در مناطق غرب و جنوب 

و ارتفاعات شــمال غرب و براى روز سه شنبه در بیشتر 
مناطق استان فعال خواهد بود.

فعالیت سامانه بارشــى از بعدازظهر امروز دوشنبه هفته 
جارى از مناطــق غربى و جنوبى آغاز خواهد شــد و در 
روز سه شنبه کلیه مناطق اســتان را دربرخواهد گرفت و 

بارش ها در بیشتر مناطق به صورت برف خواهد بود.
وى اضافه کرد: فعالیت سامانه بارشى از بعدازظهر دوشنبه 
از مناطق غربى و جنوبى آغاز خواهد شد و این وضعیت 
براى کلیه مناطق استان در روز سه شنبه نیز پیش بینى 
مى شود و بارش ها در بیشــتر مناطق استان به صورت 

برف خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بیش از 10 درصد کل بافت هاى فرسوده و ناکارآمد کشور 
در اصفهان است، گفت: در اســتان اصفهان بافت هاى 
حاشیه اى و سکونتگاه هاى غیررســمى دربرگیرنده 52 
محله با جمعیتى بالــغ بر 450 هزار نفر اســت.علیرضا 
قارى قرآن با بیان اینکه حــدود 14 هزار هکتار از اراضى 
شــهرى اســتان اصفهان در زمره بافت هاى فرسوده و 
ناکارآمد شهرى است، اذعان داشت: هشت هزار و 100 
هکتار از این پهنه ها به بافت فرســوده میانى شناسایى 
شده، سه هزار و 783 هکتار به سکونتگاه هاى غیررسمى 
و حاشــیه اى شناسایى شــده و دو هزار و 200 هکتار به 

بافت هاى تاریخى شناسایى شده اختصاص دارد.  
قارى قرآن با اشاره به اینکه این میزان بیش از 10 درصد 
کل بافت هاى فرسوده و ناکارآمد کشور است، گفت: در 
استان اصفهان بافت هاى حاشــیه اى و سکونتگاه هاى 
غیررسمى دربرگیرنده 52 محله با جمعیتى بالغ بر 450 
هزار نفر است.  مدیرکل راه و شهرسازى بیان داشت: این 
اداره کل نسبت به احداث پایگاه سالمت پروین اعتصامى 
در محله جوى آباد و ســالن اجتماعات آموزش بهداشت 
عمومى در محله قرطمان شهرستان خمینى شهر اقدام و 
مجموعه هاى مذکور را جهت بهره بردارى الزم به شبکه 

بهداشت ودرمان این شهرستان واگذار نموده است.

هشدار زرد هواشناسى از 
امروز تا چهارشنبه 

میزبانى اصفهان از 10 درصد 
بافت   فرسوده کشور

مسمومیت 11 اصفهانى 
در یک روز

مدیر حوادث اسـتان اصفهان از امدادرسانى به 11 
مصدوم دچار مسمومیت مونوکسید کربن طى روز 
جمعه در اصفهان خبر داد. فرهـاد حیدرى با اعالم 
این خبر گفـت: یـک زن، 3 کودك و یـک مرد در 
منطقه جـالل آباد شهرسـتان نجف آبـاد، 3 زن به 
دلیل اسـتفاده از زغال در فضاى بسـته براى تولید 
گرما در روستاى تیمیارت از توابع زیار، یک زن و 2 
دختربچه در شهرسـتان بویین و میاندشت به دلیل 

اشکال در آبگرمکن مسموم شدند.

راه اندازى 2 خط ویژه
 معاینه فنى موتور

رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از راه اندازى دو خط معاینه فنى موتورسیکلت  در شهر 
اصفهان خبرداد. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار 
داشـت:  معاینه فنى موتورسـیکلت ها مصوب شـده 
و شـهردارى مکلف شـد تا دو خط معاینـه فنى ویژه 
موتورسـیکلت ها را احداث کند که این اتفـاق افتاده 
و در حال حاضر منتظر کد سـیمفا هسـتند. از کسانى 
که داراى موتورسیکلت هسـتند، درخواست داریم به 
مراکز معاینه فنى رجوع کرده و معاینه فنى را دریافت 
کنند. عالوه بر این باید حتماً یک سرى الزامات براى 
موتورسیکلت ایجاد شود تا دارندگان این وسیله نقلیه 

هم مجبور شوند براى گرفتن معاینه فنى قدام کنند.

خبر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به انتقال آب از دریاى عمان به اصفهان گفت: 
قرار است در سال 1402 خط لوله سیرجان به یزد و 
اردکان وصل شود و اواخر سال آینده در این خط لوله 

آبگیرى مى کنیم.
مهدى طغیانى اظهار داشت: مدیریت کالن کشور 
در دوره جدید نســبت بــه موضــوع آب اصفهان 

حساسیت و توجه بیشترى پیدا کرده است.
وى با بیان اینکه رئیس جمهور، معاون اول و وزیر 
نیرو موضوع آب اصفهــان را به عنوان یک اولویت 
پذیرفته اند، افزود: در یک سال اخیر در موضوع آب 
اصفهان فراز و نشیب هاى بسیارى داشته ایم، تغییر 
رئیس حوضه آبریز زاینده رود اتفاق خوبى بود افتاد و 
شخصیتى در نظر گرفته شد که داراى سوابق خوبى 

در بحث مسائل عمرانى حوزه آب است.
طغیانى بیان کرد: در مرکز بررسى هاى استراتژیک 
ریاست جمهورى در موضوع آب جلسات متعددى 
برگزار شد و بر اساس آن دستورى که رئیس جمهور 
در دیدار با نمایندگان اســتان دادند، اقداماتى انجام 
شــد و هم اینکه رئیس حوضه آبریز جدید با کمک 
مشاور در مورد مسائل زاینده رود مطالعاتى را انجام 

داده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى 
با تأکید بر اینکه موضوع آب اصفهان در یک سال 
اخیر به شــکل جدى ترى بررسى شــد و نتایج آن 
کمک مى کند تا آب اصفهان را به سرانجام برسانیم، 

تصریح کرد:  بخشى از این اقدامات در مسیر کاهش 
برداشت هاى غیرمجاز باالدست بوده است که مهر 
ماه امسال وزیر نیرو دســتور قطع پمپاژهاى قطع 
برق که کنتورهاى فهام ندارند را صادر کرد و در آن 
مقطع که در معرض مشکل آب شرب بودیم، اثرات 

خوبى گذاشت.
وى ادامه داد: 5 متر برداشت غیرمجاز در باالدست 
در هر 2 استان اصفهان و چهارمحال و بختیارى به 

نیم متر بر ثانیه رسید که پیشرفت بزرگى بود و وزیر 
نیرو قول داد که تا بهمن ماه همه پمپاژها به کنتور 
فهام وصل شوند که به صورت متمرکز از تهران به 
میزان پروانه صادره برق داده مى شــود و بیشتر از 
پروانه هم برق در اختیار پمپاژها قرار داده نمى شود و 
پمپاژهاى غیرمجاز هم برق شان کًال قطع مى شود.

طغیانى با تأکید بر اینکه گام بعدى در این موضوع 
بررسى پروانه ها است تا مشخص شود بر اساس چه 

میزان آبى صادر شده اســت، عنوان کرد: معتقدیم 
بدون رعایت حــق آبه ها پروانه برق صادر شــده 
است که در گام بعدى این مســأله باید پیگیرى و 

بررسى  شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به آخرین اقدامات انتقال آب از دریاى عمان 
به اصفهان گفت: براى انتقال آب از دریاى عمان به 
اصفهان بیش از 100 کیلومتر لوله گذارى شده که 
این آب براى مصارف صنعت و شرب و البته بیشتر 
براى صنعت است و براى آب شــرب قرار است به 
همان قیمت صنعت خریدارى شود و مابه التفاوت از 
طریق بودجه تأمین شود تا جبران آب شرب شود و 
در تابستان از آبخوان کمتر برداشت و از آب شیرین 

شده دریا استفاده کنند.
وى با بیان اینکه این آب، آب نســبتًا گرانى اســت 
و برآوردها حدود یک و نیم یــورو در هر مترمکعب 
است، افزود: انتقال آب اولیه و موقتى از سال آینده 
انجام مى شود و قرار است در سال 1402 به خط لوله 
ســیرجان به یزد و اردکان وصل شود و اواخر سال 

آینده در این خط لوله آبگیرى مى کنیم.
طغیانى ادامــه داد: این خط لوله بــه دریاى عمان 
مى رسد و آنجا تأسیسات نمک زدایى و فیلتراسیون 
انجام مى شود و به ظرفیت نهایى مى رسد و در حال 
حاضر به شکل موقت است تا بتوانیم نیازهاى جارى 
را رفع کنیم و ظرفیت نهایــى بعد از احداث آبگیر و 

ایستگاه هاى پمپاژ به نتیجه مى رسد.

تشریح آخرین اقدامات در انتقال آب به اصفهان 

آب دریاى عمان اواخر سال آینده به اصفهان مى رسد
فرماندار فریدن گفت: با توجه به اینکه فریدن جز مناطق سردسیر 
محسوب مى شود تعیین قیمت تعرفه گاز بر اساس اقلیم فریدن 
انجام شــده اســت، اما اگر افزایش قیمت روى قبض هاى گاز 

شهروندان اعمال شود منطقى نیست.
عزیزا... عباســى با بیــان اینکه 5 شهرســتان غرب اســتان 
اصفهان جــز اقلیم یک هســتند، افزود: منتها هیــات وزیران 
بخشنامه اى را فرســتاد که از آبان ماه امسال بر اساس پله هاى 
مختلف مصرف گاز تقســیم بندى شــده اســت. تا پله ســوم 
یک مصرفى دارد و از پله ســوم تا پله 12 به یک شــکل عمل 
مى شــود و از پله 12 به بعــد مصرف، غیرمتعارف محســوب

 مى شود.  
فرماندار فریدن با بیان اینکه 5 درصد شــهروندان مصارف غیر 
متعارف گاز داشته اند، گفت: این مقدار مصرف گاز طبیعى است 
چراکه تا اوایل اردیبهشت هوا در شهرستان فریدن سرد است. 
تعیین قیمت تعرفه گاز بر اســاس اقلیم فریدن انجام شده، اما 
اگر افزایش قیمت روى قبض هاى گاز شــهروندان اعمال شود 

منطقى نیست.
عباســى ادامه داد: براى حل این مشــکل مکاتباتى با استاندار 
اصفهان انجــام خواهیم داد. ســردى هوا به قدرى اســت که 
در خانه ها گذاشــتن چند بخارى هم جــواب نمى دهد و مردم 
از ُکرســى هم اســتفاده مى کنند. بنابراین مردم بایــد از نظر 
تعرفه هاى گاز خیالشان راحت باشــد تا به دلیل سرماخوردگى 
به بیمارستان ها با توجه به شــیوع کرونا نروند. فعًال تعرفه هاى 
گاز افزایــش نیافته و اگر از مــاه جدید ایــن تعرفه ها افزایش 
یابد سبب نارضایتى مى شــود. امیدواریم اســتاندار و نماینده 
مردم در مجلس پیگیــرى کنند تا افزایش تعرفه گاز نداشــته

 باشیم.   

 افزایش تعرفه گاز 
در فریدن منطقى نیست

تاسیس
شرکت سهامى خاص دیار دید سپاهان درتاریخ 1401/10/12 به شماره ثبت 73014 به شناسه ملى 14011825471 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش صادرات و واردات تجهیزات چشم پزشکى و عینک. خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات 
و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع 
فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس 
از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر بهارستان، فدك 6، خیابان الفت شرقى، کوچه طوبى 6، 
پالك 757، ساختمان ایمان 4، طبقه 2، واحد 4 کدپستى 8143188400 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
500000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 17500000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 7031205 مورخ 1401/10/05 نزد بانک اقتصاد 
نوین شعبه شمس آبادى اصفهان با کد 1304 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا کاملى خوزانى به شماره ملى 
0590090836 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میالد فردوسیان نجف آبادى به شماره ملى 1271615118 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى نوید فردوسیان نجف آبادى به شماره ملى 1292205652 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس 
هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهرى اعرابى به شماره ملى 1287702880 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال خانم یاسمین شایق مروستى به شماره ملى 2281987671 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1437204)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى منحله در حال تصفیه صفه صنعت سپاهان به شناســه ملى 10260535866 و به شماره ثبت 33062 به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 
1401/02/24 ونامه شماره 705 مورخ 1401/02/27 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لعیا صدیق به سمت رئیس 
هیئت تصفیه و به سمت مدیر تصفیه به کد ملى 0452467950 وخانم مرریم ایروانى به سمت نایب رئیس هیئت تصفیه به کد ملى 1283587556و حورى دیانى 
دردشتى به سمت عضو هیئت تصفیه به کدملى 1270183540براى مدت دو سال منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهدآور و قراردادها با امضاى خانم 
لعیا صدیق( مدیر تصفیه) و خانم مریم ایروانى( نائب رئیس هیئت تصفیه) و در غیاب خانم مریم ایروانى( نائب رئیس هیئت تصفیه) با امضاى حورى دیانى ( عضو 
هیئت تصفیه) و مهر هیات تصفیه معتبر است . اوراق و نامه هاى عادى با امضاى لعیا صدیق( مدیر تصفیه) و مهره هیات تصفیه معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1437216)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مصباح فوالد سپاهان به شناســه ملى 14007549981 و به شماره ثبت 2474 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طیق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 03 / 10 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
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احمد نوراللهى در 17 آگوست 2021 با قرارداد دوساله اى 
به االهلى پیوست که این قرارداد تا فصل فوتبالى  2023-
2022 لیگ امارات  ادامه دارد تا با این تفاسیر این بازیکن  
تا 30 ژوئن 2023 بازیکن االهلى  باشد. این در حالى است 
که مگر اینکه اتفاق خاصى رخ بدهــد.  در حالى که گفته 
مى شود مدیران االهلى به تازگى پیشنهاد تمدید  قرارداد 
را به این هافبک ملى پوش  داده اند به نظر مى رسد احتمال 
تمدید نوراللهى بــا اماراتى ها دور از انتظار نیســت. این 
شرایطى اســت که همواره  در فصل نقل و انتقاالت بحث 
بازگشت این بازیکن به پرسپولیس به گوش مى رسد و این 
روزها نیز این خبر هر از گاهى در رسانه ها دست به دست 

مى شود.

نوراللهى به پرسپولیس
 برنمى گردد

02

هر جا که نام آنتونى اســتوکس باشــد، یک جنجال بزرگى 
پیرامون او وجود دارد. مهاجم 34 ســاله و اســبق تراکتور و 
پرسپولیس که چند وقتى است دنیاى فوتبال را کنار گذاشته 
است، این بار نام او با یک حاشــیه عجیب دیگر در رسانه ها 
مطرح شده است؛ حمل کوکائین! این فوتبالیست پرحاشیه در 
خودرویى حضور داشته که از دست مأمورین پلیس فرار کرده، 
پس از توقف خودروى آنتونى استوکس، او به همراه یک نفر 
دیگر دستگیر شدند. پودرهاى کوکائین نیز از خودروى آنها 
کشف و ضبط شد. این بازیکن پرحاشیه پیش از این نیز به دلیل 
حواشى فراوان از جمله آزار و اذیت همسرش در دادگاه حضور 
پیدا کرده بود. او سابقه بازى در آرســنال، سلتیک، بلکبرن، 

ساندرلند و کریستال پاالس را در کارنامه دارد.

مهاجم پیشین سرخ ها 
زندانى شد

04

وضعیت مهاجم مالیایى پرسپولیس مثبت اعالم شده است. 
اخبار رسیده از پرسپولیس از این حکایت دارد که شیخ دیاباته 
مهاجم مالیایى سرخ ها در یک قدمى بازگشت به ترکیب 
قرمزها قرار دارد. براساس اخباررسیده گفته مى شود شیخ 

دیاباته به دیدار پرســپولیس مقابل 
ذوب آهن مى رسد تا بدین ترتیب 
براى نیم فصل دوم مشکلى براى 
همراهى تیم یحیى گل محمدى 

نداشته باشد.

دیاباته به بازى با
 گاندوها مى رسد

هافبک ایرانى برنتفورد در جریان شکســت تیمش 
مقابل وستهم 90 دقیقه بازى کرد.

در یکى از دیدارهاى مرحله ســوم جام حذفى فوتبال 
انگلیس، تیم برنتفورد که برخالف مســابقات لیگ 
جزیره ســامان قدوس را در ترکیب ابتدایى داشــت، 

در ورزشگاه اختصاصى خود به مصاف وستهم رفت.
یاران قدوس که دو هفته قبل در لیگ برتر انگلیس به 
پیروزى دو بر صفر مقابل وستهم رسیده و پس از آن 
هم لیورپول را نتیجه سه بر یک شکست داده بودند، در 
دیدار جام حذفى برابر چکش ها نتوانستند برترى خود 

را تکرار کنند و بازنده شدند.
تیم فوتبال برنتفورد در حالى که بیشتر با ترکیب تیم 
دوم خود مقابل وســتهم قرار گرفته بود، در دقیقه 79 

با شــوت غافلگیر کننده و تماشــایى سعید بن رحمه 
الجزایرى از پشــت محوطه جریمه، دروازه اش را باز 

شده دید و با همین گل شکست خورد.
برنتفورد که در 9 هفته اخیر لیگ جزیره هیچ شکستى 
نداشته و نتایج درخشانى مقابل چلسى، منچستر سیتى 
و لیورپول به دست آورده بود، در جام حذفى نتوانست 
نتایج موفقیت آمیزش را تکــرار کند و با نتیجه یک بر 

صفر مقابل وستهم مغلوب شد.
سامان قدوس، ملى پوش ایرانى برنتفورد که از ابتداى 
فصل 23-2022 فقط در یک مســابقه جام اتحادیه 
انگلیس مقابل تیم لیگ دوئــى گیلینگام حضور 90 
دقیقه اى در ترکیب تیمش داشت، برابر وستهم نیز تا 

پایان مسابقه در زمین بود.

شکست برنتفورد در حضور ثابت لژیونر ایرانى
اینطور که بنظر مى رسد مهاجمان نیمکت نشین 
پرســپولیس به درب خروج این باشگاه نزدیک 
شــده اند. در این میان از تیم هــاى ذوب آهن و 
ملوان به عنــوان مقصد احتمالى یکــى از این 

مهاجم ها یعنى حامد پاکدل نام برده مى شود.
حامد پاکدل دو فصل پیش با درخشش مقابل 
پرسپولیس یکى از ستاره هاى آلومینیوم اراك 
به شمار مى آمد و پس از آن نیز در فصل نقل 

و انتقاالت به یکى از مهره هاى مدنظر 
یحیى گل محمدى 

تبدیل و در نهایت 
موفق به پوشیدن 

پیراهــن باشــگاه 
پرطرفدار پایتخت شد.

خوبــى  شــروع  بــا پاکــدل 
سرخ ها نداشت و در همان دوفصل پیش 
هم در تیم گل محمــدى یک بازیکن 
نیمکت نشــین بود اما فصل پیش در 
مقطعى عملکرد بســیار خوبى داشت 
و حتى رفته رفته به ترکیب اصلى راه 
پیدا کرده بود اما این مهاجم زمانى به 

مرز آمادگى رسید که فصل دیگر به پایان 
رسیده بود.

در این فصل هم که باوجود سیستم یحیى و 
خریدهاى جدیدى مثل لوکادیا این بازیکن 
فرصت چندانى براى عرض اندام پیدا نکرد 
و در چند بازى که به عنوان یار تعویضى وارد 

میدان شد عملکرد دور از انتظارى داشت.
باوجود درخشــش اخیر محمد عمرى و حضور 
شیخ دیاباته بعید بنظر مى رســد که تغییرى در 
وضعیت پاکدل تــا انتهاى فصــل بوجود بیاید 
بنابراین جدایى این مهاجم از پرسپولیس 

اتفاق عجیبى و دور از ذهنى نخواهد بود.
شنیده ها حاکى از آنســت که دو باشگاه 
ذوب آهــن و ملــوان بندرانزلى در 
حــال مذاکره با 
مدیربرنامه هاى 
پاکدل هســتند 
تــا درصــورت 
توافق بــراى ادامه 
رقابت ها راهى یکى از 

این دو تیم شود.
گفتنى اســت که وضعیت براى 
مهدى عبــدى دیگــر مهاجم 
نیمکت نشین پرسپولیس تفاوت 
چندانى با حامــد پاکدل ندارد و 
در صورتیکه على علیپور براى 
بازگشــت به پرســپولیس با 
سرخ ها به توافق برسد و قرارداد 
امضا کند مهــدى عبدى با عقد 
قراردادى قرضى راهى باشگاه 

نساجى مازندران خواهد شد.

حامد پاکدل راهى ذوب آهن مى شود؟
03

مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا از 25 بهمن 
آغاز مى شود. مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان به 
همراه پورتو درخشش بى نظیرى در این رقابت ها داشت. 
اژدها به همراه طارمى قرار است در مرحله یک هشتم نهایى 
لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اینتر برود. در این زمینه نشریه 
«GOLPERU» اسپانیا به چالش بزرگ براى آقاى لیگ 
قهرمانان اروپا پرداخت. این رســانه اسپانیایى به رقابت 5 
نامزد اصلى براى کسب آقاى گلى UCL پرداخت و نوشت: 
چه کســى در اوج به پایان خواهد رسید؟ 5 گلزن برتر این 
دوره از لیگ قهرمانان اروپا را بشناســید: کیلیان امباپه (7 
گل) محمد صالح (7 گل) مهدى طارمى (5 گل) ارلینگ 

هالند (5 گل) رابرت لواندوفسکى (5 گل)

چالش بزرگ طارمى
UCL در 

دیدار ســپاهان مقابل ســایپا در جام حذفى فرصت 
مناسبى براى استفاده سرمربى پرتغالى طالیى پوشان 

اصفهانى از جوانان تیمش خواهد بود.
تیم فوتبال ســپاهان بعد از پایان خــوش نیم فصل با 
برترى مقابل مس کرمــان، تمرینات خود براى دیدار 

مقابل سایپا را از سر گرفت.
شــاگردان ژوزه مورایس بعــد از پایــان کار خود در 
نیم فصل اول لیگ برتر در جایگاه دوم جدول و باالتر 
از تیم هایى چون استقالل و گل گهر(یک بازى کمتر 
نســبت به ســپاهان)، حاال باید کار خود را در مرحله 

یک شانزدهم نهایى جام حذفى ایران آغاز کنند.
مســابقه اى که با توجه به اســتفاده مداوم سرمربى 

پرتغالى از یک ترکیب ثابت در ســه مسابقه گذشته، 
زمان مناسبى براى میدان دادن به بازیکنانى باشد که 

در این فصل کمتر براى سپاهان بازى کرده اند.
هرچند بیشــتر نفرات حاضر در لیست سپاهان طبق 
اعتقاد مورایس به استفاده متناوب از آنها، کم و بیش 
در ترکیب این تیم قرار گرفته اند اما طبیعى اســت که 
رقابت هایى چون جام حذفى فرصت جدى ترى براى 

اثبات توانایى آنها باشد.
به طور مثال بازیکنانى چون یاســین ســلمانى و آریا 
یوسفى در طول فصل با لباس سپاهان به میدان رفته اند 
و چه بسا اگر یاســین با مصدومیت مواجه نمى شد، در 
بازى برابر سایپا نوبت به استراحتش مى رسید اما حضور 

تعویضى او در بازى هاى لیگى احتماال باعث خواهد شد 
تا این دو مهره در مسابقه برابر سایپا از ابتدا در ترکیب 

قرار بگیرند.
دیگر احتمال جذاب ترکیب سپاهان، بازى کردن نیما 
میرزازاد، گلر ذخیره ســپاهان خواهد بود. دروازه بانى 
که پس از پیوستن به ســپاهان، فرصت زیادى براى 
محافظت از قفس تورى طالیى پوشــان پیدا نکرده و 
بعید نیســت جلوتر از پیام نیازمند و رشید مظاهرى، 

درون دروازه قرار بگیرد.
در نهایت باید دید مورایس تا چه اندازه ترکیب تیمش 
در مســابقه برابر حریف دســته یکى روز سه شنبه را 

دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

استارت جوانان سپاهان براى درخشش مقابل سایپا

مهاجم ایرانى اومونیا حضور کامــل در جریان پیروزى 
تیمش برابر دوکسا داشت.

در ادامه بازى هاى هفته هجدهم لیگ یک قبرس، تیم 
فوتبال اومونیا که مثل همیشــه کریم انصارى فرد را در 
ترکیب و خط حمله داشت، در ورزشگاه نئو جى اس پى 

مقابل دوکسا رده دوازدهمى قرار گرفت.
یاران انصارى فرد که طى پنج هفته گذشــته لیگ یک 
قبرس تنها یک شکست داشتند و در چهار مسابقه دیگر 
به چهار برد رسیده بودند، این بار هم هم موفق شدند به 
همین روند فوق العاده ادامه بدهند و سومین پیروزى پیاپى 

را مقابل دوکسا جشن بگیرند.
تیم فوتبال اومونیا با پیــروزى دو بر صفر خانگى مقابل 
دوکسا که دهمین برد فصل آنها در لیگ یک قبرس بود، 
31 امتیازى شــد و در جایگاه پنجم جدول این رقابت ها 
قرار گرفت و فاصله 10 امتیازى با الرناکا صدرنشــین 

پیدا کرد.
کریم انصارى فــرد، مهاجم ایرانى اومونیــا در جریان 
پیروزى تیمش مقابل دوکسا براى دومین بار در طول این 
فصل حضور 90 دقیقه اى در ترکیب داشت و پانزدهمین 

بازى فصل خود را در لیگ یک قبرس انجام داد.

هت تریک اومونیا با کاپیتان ایرانى

قطار شماره 22 با توقف در ایستگاه پانزدهم به حرکت 
خود در نیم فصل رقابت هاى لیگ پایان داد. هواداران 
سرنشینان این قطار که مدتها بود هم به دلیل سرماى 
هوا و هم بخاطر بازى هاى ســرد و کســل کننده 
مسافران مورد عالقه خود در ایستگاه هاى قبلى رمقى 
براى تماشاى این رقابت ها نداشتند در آخرین توقفگاه 
قطار 22 در نیم فصل با آب شدن مقدارى از یخ این 

مسابقات سرذوق آمدند.
در آخریــن هفته بــازى هــاى دور رفــت لیگ، 
پرسپولیســى ها با به راه انداختن جشــنواره گل در 
ورزشگاه آزادى با یک تیر چند نشان زدند. سرخپوشان 
پایتخت با برترى 5 بر یک برابر نساجى چى ها، هم 
موفق شدند همچون ایســتگاه هاى گذشته گوى 
رقابت را از رقیب دیرینه خود بــراى تصاحب واگن 
نخســت قطار بربایند، هم بــا کســب 32 امتیاز، 
صدرنشــینى بال منازع نیم فصل را از آن خود کرده 
و اولین گام را براى کســب جام 22 محکم بردارند و 
هم اینکه با افزودن 5 گل در سبد خط آتش خود موفق 
شدند در نهایت با ثبت 20 گل زده در برابر 6 گل خورده 

بهترین تفاضل گل لیگ را از آن خود کنند.
اگرچه شاگردان یحیى گل محمدى با به ثمر رساندن 
20 گل در 15 بازى عملکرد خوبــى از خود برجاى 
گذاشتند اما این مســافران طالیى پوش قطار لیگ 
بودند که موفق شدند با پیروزى 2 بر صفر برابر مهمان 
خود در نقــش جهان در پایان مســابقات نیم فصل 
نخســت،  با 21 گل زده به تنهایى بر صدر بهترین 
خط آتش لیگ 22 در پانزدهمین ایستگاه تکیه بزنند 
و پس از مدتها واگن شماره 2 را از چنگ استقاللى ها 
در آورند و در آن مستقر شــوند. حاال شاگردان ژوزه 
مورایس با کسب 3 امتیاز خانگى در این هفته بیش 
از پیش خود را به تحقق رؤیایشان، یعنى آوردن جام 

قهرمانى به اصفهان نزدیک مى بینند.
البته ســپاهانى ها در حالى با اندوختــن 27 امتیاز 
درهمسایگى پرسپولیس صدرنشین قرار گرفتند که 
سایه سربازان ژنرال را باالى سرخود حس مى کند. 

گل گهرى هاى ســیرجان اگرچه با 27 امتیاز و تنها 
به حکم تفاضل گل کمتر در سومین کوپه قطار 22 و 
دیوار به دیوار طالیى هاى اصفهان استقرار یافته اند 
که بخاطر اینکه یک بازى عقب مانده دارند هنوز این 
فرصت را دارند که حتى با کسب یک امتیاز در مصاف 
با نماینده شهر اراك در این رقابت ها جاى سپاهان را 

در رده دوم بگیرند. 
اینها همه در حالى است که با توجه به رقابت نزدیک 
سرنشــینان قطار لیگ برتر و نزدیک بودن امتیازات 
آنها در واگن هاى ردیف هاى نخستین، میانه و حتى 
آخر، این جا به جایى ها تا ایستگاه سى ام و تا به صدا در 
آمدن سوت رسیدن قطار به مقصد نهایى ادامه خواهد 
داشت و هیچکس نمى تواند حدس بزند که در نهایت 
کدام واگن از آِن کدام تیم خواهد بود. نکته دیگر آنکه 

همانطور که هیچ تضمینى براى صدرنشین نیم فصل 
نخست وجود نخواهد داشت که پس از سپرى کردن 
15 ایستگاه باقیمانده موفق شود جام قهرمانى را به 
خانه ببرد، نمى توان گفت کدامیک از مسافران قطار 
22 از به دست آوردن بلیت مسافرت با قطار شماره 23 

باز خواهند ماند.
در حال حاضر دو سرنشین خوزســتانى لیگ یعنى 
نفت مسجد سلیمان و برزیلى هاى آبادان هستند که 
به ترتیب با کسب 9 و 10 امتیاز در 15 ایستگاه پشت 
سرگذاشــته در واگن هاى 16 و 15 قطار جاخوش
 کرده اند و مس کرمــان  و ملوانان بندرانزلى دو تیم 
تازه صعود کرده به لیگ هم با 11 و 15 امتیاز در واگن 
هاى بعدى قرارگرفته و همگى خطر سقوط از باالترین 

سطح مسابقات فوتبالى ایران را حس مى کنند.

در این میان دیگر سرنشــین اصفهانى این قطار با 
ساکن شــدن در دهمین واگن اگرچه کمتر از رقباى 
قعرنشین خود در معرض بازماندن از سفر فصل آینده 
قطار شماره 23 قرار دارد اما با توجه به روندى که در 
پیش گرفته هیچ بعید نیست اگر در بازار زمستانه تیم 
خود را با خرید چند مهره کلیدى تقویت نکند و به رفع 
ایرادات آن نپردازد نه تنها بــه هدفش که صعود در 
جدول لیگ است نرسد بلکه ممکن است جایگاه فعلى 

خود را نیز از دست بدهد.
اینها همه در حالى است که ذوب آهن در 3 ایستگاه 
پایانى نیم فصل با توقف برابر فوالد، صنعت نفت و 
شکست برابر هوادار بهترین فرصت براى تصاحب 
واگن شماره 5 و قرار گرفتن در همسایگى تیم هاى 

مدعى با لشکرى از ستاره ها را از دست داد.  

شود.

یخ و ى ی رر ب س بر ر
یدار پرســپولیس مقابل 

مى رسد تا بدین ترتیب 
صل دوم مشکلى براى 
م یحیى گل محمدى

.

مهاجم ایرانى بایر لورکــوزن در جریان برترى 
تیمش مقابل ونتزیا ایتالیــا از ابتداى نیمه دوم 

به میدان رفت.
تیم فوتبال بایر لورکوزن در نخستین مسابقه اش 
در سال 2023 در یک دیدار تدارکاتى به مصاف 
ونتزیا، تیم هفدهم جدول سرى B ایتالیا رفت که 
سردار آزمون همانند بازى هاى دوستانه اخیرشان 
در ترکیب تیمش دیده نمى شــد و روى نیمکت 

حضور داشت.
بایر لورکوزن که پس از تعطیلى مسابقات بوندس 
لیگا آلمان در سه دیدار تدارکاتى به میدان رفته و 
به دو پیروزى دست پیدا کرده و یک شکست برابر 

رنجرز اسکاتلند داشت، روز گذشته موفق شد به 
پیروزى مقابل ونتزیا ایتالیا برسد.

تیم فوتبال بایر لورکوزن در مســابقه دوســتانه 
مقابل ونتزیا ایتالیا به پیروزى دو بر یک دســت 
یافت و یک هفته دیگر نیز آخرین بازى تدارکاتى 
خود قبل از شروع مجدد رقابت هاى بوندس لیگا 

آلمان را برابر کپنهاگن دانمارك برگزار مى کند.
سردار آزمون، ستاره ایرانى بایر لورکوزن که در 
دیدار تدارکاتى اخیرشان مقابل زوریخ سوئیس 
به عنوان یار جانشین به زمین رفته و یک گل به 
ثمر رسانده بود، برابر ونتزیا ایتالیا از ابتداى نیمه 

دوم استفاده شد.

حضور یک نیمه اى آزمون، بدون تغییر وضعیت

نمیان از تیمهــاى ذوب آهن و
ان مقصد احتمالى یکــى از این 

برده مى شود. نام  حامد پاکدل
فصل پیش با درخشش مقابل 
ى از ستاره هاى آلومینیوم اراك 
فصلنقل  وپس از آن نیز در

ى از مهره هاى مدنظر 
مدى 

ت 
دن 

ـگاه 
ت شد.

خوبــى  بــا ـروع 
و در همان دوفصل پیش 
محمــدى یک بازیکن 
 بود اما فصل پیش در 
د بســیار خوبى داشت 
ه به ترکیب اصلى راه 
ما این مهاجم زمانى به 

ید که فصل دیگر به پایان

م که باوجود سیستم یحیى و
دى مثل لوکادیا این بازیکن 
 براى عرض اندام پیدا نکرد 
تعویضى وارد یار که به عنوان

شیخ دیاباته بعید بنظر مى رســد که
وضعیت پاکدل تــا انتهاى فصــل
از جدایى این مهاجم بنابراین
ااتفاق عجیبى و دور از ذهنى نخ
شنیده ها حاکى از آنســت ک
ذوب آهــن و ملــوان ب

حــال
مدیر
پاکد
تــا
توافقب
رقابت ها ر

تیمشود. این دو
گفتنى اســت که وض
مهدى عبــدى دیگ
نیمکت نشین پرسپو
چندانى با حامــد پاک
ع در صورتیکه على
بازگشــت به پرس
سرخ ها به توافق بر
امضا کند مهــدىع
قراردادى قرضى ر
نساجى مازندران خوا

دستخوش تغییر قرار خواهد داد.ور 
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مهاجم ایرانــى تیم فوتبال هال ســیتى به دلیل 
آسیب دیدگى 6 هفته از میادین دور خواهد بود.

اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تیم فوتبال هال 
سیتى فصل عجیب و سختى را در این تیم سپرى 
مى کند. صیادمنــش ابتدا به دلیل یک آســیب 
دیدگى شــدید حدود چهار ماه از میادین دور بود 
و حضور در هال ســیتى و حتى اردوهاى تیم ملى 

ایران را از دست داد.
این بازیکن 21 ســاله ســرانجام با پشــت سر 
گذاشتن این آسیب دیدگى ســنگین، چند هفته 
قبل به میادین بازگشــت و دو مسابقه براى هال 
ســیتى انجام داد اما در دیدار دوم برابر ویگان در 
رقابت هاى چمپیونشیپ انگلیس، مجدداً مصدوم 
شد و حاال مشخص شده است که به مدت 4 تا 6 

هفته از میادین دور خواهد بود.
وب ســایت hulldailymail در ایــن خصوص 
نوشــت: «اللهیار صیادمنش 4 تا 6 هفته آینده را 
از دست خواهد داد، زیرا اســکن ها میزان آسیب 
دیدگى همسترینگ او را در بازى با ویگان اتلتیک 
که با نتیجه 4 بر 1 به سود سیتى تمام شد را نشان 

داد.»
«لیام روســنیر» ســرمربى تیم هال سیتى اذعان 
مى کند که این خبر ضربه اى به سیتى و این بازیکن 
21 ساله وارد مى کند، اما مى گوید پیش بینى اولیه 
این بوده است که صیادمنش مدت زمان بیشترى از 
میادین دور باشد و بنابراین اوضاع االن آن قدرها هم 

بد نیست که قبًال نگرانش بودند!
سرمربى هال سیتى گفت: این همان مصدومیت 
قبلى نیست، اما از همان همسترینگ است. بسته 
به اینکه چگونــه با صیادمنــش کار مى کنیم، او 
ممکن اســت 1 ماه تا 6 هفته از میادین دور باشد 
که این یک ضربه واقعى است. در عین حال، این 
چیزها در فوتبال اتفاق مى افتــد و ما اکنون باید 

مطمئن شویم که او را مدیریت مى کنیم.
روســنیر تاکید کرد: صادقانه بگویم، ما احساس 
مى کردیم که مصدومیت مى توانست خیلى بدتر 
باشد. ما روز جمعه نتایج آزمایش را دریافت کردیم 
و آن قدرها هم که تصور مى شد بد نبودند، بنابراین 
با صیادمنش در وضعیت بســیار مثبتى هستیم. 
او بچه فوق العاده اى اســت و امیدوارم به زودى 

برگردد.

تکرار اتفاق تلخ براى 
مهاجم ایرانى در انگلیس

هفته پانزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از صعود سپاهان به رده دوم 
تا فرصت سوزى هاى ذوب آهن 

مرضیه غفاریان
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ســاالنه بیش از 15 هزار تن انواع تجهیزات، قطعات و 
سازه هاى مختلف آهنى خطوط تولید که عمر مفید آن ها 
به اتمام رســیده، در کوره هاى قوس الکتریکى فوالد 
مبارکه به عنوان قراضه استفاده مى شوند و براى شرکت 

ارزش افزوده اقتصادى به بار مى آورند.
رئیس امور پسماند شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم این 
خبر گفت: به دلیل مستهلک شدن و پایان عمر مفید انواع 
تجهیزات، قطعات و سازه هاى مختلف آهنى در شرکت 
و عدم امکان به کارگیرى ایــن متریال در بخش هاى 
مربوطه، همواره بخش قابل توجهــى از انواع ضایعات 
آهنى از نواحى مختلف به سایت ضایعات قابل بازیافت 

مدیریت شهرى ارسال مى شوند.
به گفته مجید غیاثوند، این ضایعات در واقع نوعى پسماند 
باارزش و همچنین یکى از مواد اولیــه تولید در فرایند 
فوالدسازى به شمار مى رود. ازاین رو واحد امور پسماند 
با برنامه ریزى و اجراى طرح آماده ســازى قراضه هاى 
مذکور بر اساس استانداردهاى واحد کنترل کیفى، پس از 
دسته بندى تخصصى این ضایعات با استفاده از دستگاه 
آناالیزر پرتابل طى عملیات برشکارى، پرسکارى و...، 
ســاالنه بیش از 15 هزار تن قراضه موردنیاز تولید را از 

این طریق تأمین مى کند.
وى افزود: با استفاده از تجارب به دست آمده و پیش بینى 

زیرســاخت هاى موردنیاز این عملیات در سایت جدید 
ضایعات قابل بازیافت، به گونه اى برنامه ریزى انجام شده 
است که در آینده میزان ورودى و خروجى این قراضه ها 
از این سایت مساوى باشــد تا از انباشت بیش ازحد این 
ضایعات و نتیجتًا اشغال فضا و همچنین خواب سرمایه 

جلوگیرى گردد.
غیاثوند گفت: در پى اجراى این طــرح براى اولین بار 
در فوالد مبارکه تعداد 20 عدد شــل کوره ضایعاتى و 

متعلقات مربوطه باقى مانده از سال هاى گذشته پس از 
انتقال به سایت ضایعات قابل بازیافت، طى یک عملیات 
تخصصى، برشکارى شد و از این طریق عالوه بر تأمین 
بیش از 2 هــزار تن قراضه درجه یــک موردنیاز فرایند 
تولید، گامى در جهت آزادسازى اراضى  موردنیاز توسعه 

نورد گرم 2 نیز برداشته شد.
وى در ادامه اظهار داشــت: یکى دیگر از دستاوردهاى 
حاصل از برنامه ریزى و اجراى این پروژه، عملیات انتقال، 

دمونتاژ و برشــکارى تخصصى ترانس هاى مستعمل 
باقى مانده از ســال هاى قبل است که طى این عملیات 
بیش از 40 تن مس به ارزش بیش از 12 میلیارد تومان و 

50 تن قراضه آماده سازى و بازیافت گردید.
رئیس امور پســماند شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: 
بخشى از ضایعات ارسالى به این ســایت ازجمله انواع 
لوله و نبشى که امکان اســتفاده مجدد آن ها در کارکرد 
خود وجود داشته باشد به تناســب به متقاضیان تحویل 
داده مى شــود تا از این طریق نیز بتوان از این ضایعات 

استفاده بهینه کرد.
وى در همین زمینه گفت: ســاخت بیش از 5 هزار پایه 
فنس از لوله هاى ضایعاتى جمع آورى شده و به کارگیرى 
این پایه ها در عملیات فنس کشى اراضى فوالد مبارکه، 
توسط واحد مدیریت شهرى که صرفه جویى اقتصادى 
قابل توجهى به همراه داشــته اســت، نمونه اى از این 

اقدامات است.
غیاثوند در خاتمه تصریح کرد به طورکلى، تأمین بخشى 
از قراضه موردنیاز براى تولید فوالد خام، مدیریت بهینه و 
بازیافت پسماندهاى شرکت، بازگشت بخشى از سرمایه 
سازمان و پاك سازى و ساماندهى محیط شرکت بخشى 
از دســتاوردهاى حاصل از این پروژه است که به طور 

مستمر ادامه دارد.

تولید فوالد خام با استفاده از ضایعات فلزى در فوالد مبارکه

اجراى پویش تفکیک تفاله چاى از زباله گامى براى 
تغییر رفتار شهروندان اصفهانى در حوزه پسماند است.
معاون اجتماعى و مشــارکت هاى مردمى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى با اشاره به اینکه 
کاهش آمار تولید شــیرابه از دغدغه هاى شهردارى 
در اصفهان اســت گفت: در این گام، جداسازى تفاله 
چاى منجر به کاهش تولید شیرابه مى شود که علت 

پرداختن به این موضوع، آسان بودن جداسازى تفاله 
چاى از زباله هاى دیگر است.سعید امامى با بیان اینکه 
تفاله چاى در چند ساعت خشک مى شود افزود: این 
مواد با فرآیند تولید کود ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى انجام و پس از مخلوط شدن با خاك، 
کودى طبیعى و مرغوب ایجاد مى شود.وى گفت: این 
پویش در ادارات، اصناف، رستوران ها، چایخانه ها اجرا 

خواهد شد و با هم افزایى در این خصوص و تغییر رفتار 
خانواده ها، به زودى شــاهد تحقق اهداف این طرح 
باشیم. امامى افزود: در ادامه کار، محتوا هایى در قالب 
بروشور، پوســتر، اینفوگرافیک، موشن و تیزر فضاى 
مجازى ایجاد و نوعى از ســبد تفکیک تفاله چاى به 
عنوان هدیه در اداره توسعه فرهنگ شهروندى تهیه 

و به ارگان ها و خانوار ها داده مى شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: 38 درصد 
تسهیالت قرض الحسنه در قالب گره گشایى و براى 
حمایت از مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد و 
خانواده هاى نیازمند اســتان اصفهان پرداخت شده 
اســت.کریم زارع با بیان اینکه طى 9 ماهه امســال 
28 هزار و 600 فقره تسهیالت پرداخت شده، اظهار 
داشت: این تسهیالت در قالب وام کارگشایى، اشتغال، 

مسکن، درمان و امور فرهنگى به ارزشى بیش از هزار 
و 342 میلیــارد تومان به مددجویــان تحت حمایت 
کمیته امداد و خانواده هاى نیازمند استان اصفهان ارائه 
شده است. وى با تاکید به اینکه بیش از 38 درصد از 
این تسهیالت، با هدف گره گشایى و به منظور حمایت 
از مددجویان بوده، ادامــه داد: در این مدت 11 هزار 
فقره تسهیالت حمایتى با اعتبارى بالغ بر 108 میلیارد 

تومان پرداخت شده است.مدیر کل کمیته امداد استان 
اصفهان با اشاره به بیشــترین آمار پرداخت وام هاى 
قرض الحسنه، افزود: تسهیالت مسکن و اشتغال با 
هدف قطع زنجیره فقر از اولویت هایى اســت که بعد 
از وام هاى حمایتى، بیشترین آمار پرداخت تسهیالت 
به خانوارهاى تحت حمایت و اقشــار آسیب پذیر را 

شامل مى شود. 

پرداخت 11هزارفقره تسهیالت به مددجویان اصفهانىگامى براى تغییر رفتار شهروندان اصفهانى

دیدار اهالی شهرك برکت با مدیر آبفاي شاهین شهر

گشایش دوازدهمین نمایشگاه 
ماشین آالت معدنى و راهسازى و سیمان

تعدادي از اهالی شهرك برکت شاهین شهر با حضور در 
دفتر مدیر آبفاي منطقه، در خصوص انشعابات فاضالب 
این شــهرك گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى منطقه، در این دیدار تســریع در نصب انشعاب 
فاضالب براي 106 واحد مســکونی از درخواستهاي 
اهالی این شهرك بود؛ همچنین شریفی مدیر آبفاى 

منطقه تسریع در نصب انشعابات فاضالب مجموعه 
مسکونی برکت در کمترین زمان ممکن را از اولویت 
هاي مهم برنامه کاري خود دانست .وى گفت: رسیدگی 
ویژه براي رفع این مشــکل در دستور کار قرار خواهد 
گرفت و تا حصول نتیجه پیگیــري هاي الزم انجام

 خواهد شد.

دوازدهمین نمایشــگاه ماشــین آالت معدنى و 
راهسازى و سیمان امروز گشایش یافت.

در این نمایشگاه 75 مشارکت کننده از استان هاى 
تهران، اصفهان، یــزد، کرمان، البرز، خراســان 
شمالى، آذربایجان شرقى، خوزســتان، سمنان و 
کردستان و شــش نماینده از کشــور هاى آلمان، 
ایتالیا، سوئد، ژاپن، کره جنوبى و چین در 14 هزار 
مترمربع فضاى نمایشگاه محصوالت خود را براى 

بازدید عرضه کرده اند.
در این رویــداد نمایشــگاهى کارخانه هاى تولید 
ســیمان، تجهیز کنندگان زنجیره تامین سیمان، 
فرآورده هاى نســوز، تجهیــزات انتقــال مواد، 
نمایندگان ماشین آالت معدنى و راهسازى، تامین 

کننــدگان قطعات یدکى ماشــین آالت معدنى و 
راهسازى، معادن ســنگ آهن، گندله و کنسانتره، 
معادن ذغال ســنگ، شــرکت هاى حفــارى و 
اکتشافى، ماشــین آالت حفارى اکتشافى، تولید 
کنندگان پلى یورتان و تجهیزات آزمایشــگاهى 

حضور دارند.
دوازدهمین نمایشــگاه تخصصى صنایع و ماشین 
آالت معدنى و راهسازى، سیمان، خدمات و صنایع 
وابسته  تا 21 دى ماه و ساعت بازدید 10 تا 18 واقع 
در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 
میزبان کارشناســان، صنعت گران، متخصصان، 
صاحبان واحد هاى تولیدى در حوزه هاى مختلف 

ماشین االن معدنى، راهسازى و سیمان است.

با عنایت به ماده (6) اصالحى آئین نامه اجرائى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره وبازرسان اتحادیه هاى صنفى 
(موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى )،بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف نان هاى حجیم ،نیمه 
حجیم وفانتزى استان اصفهان مى رساند، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبازرس اتحادیه مى توانند به مدت 
(15) روز از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/5 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف 

(www.iranianasnaf.ir ) در قسمت سامانه هاى الکترونیک – انتخابات الکترونیک ثبت نام نمایند. 
مدارك الزم جهت ثبت نام :شناسنامه –کارت ملى –پروانه کسب –مدرك تحصیلى یا اعتبار نامه عضویت در 

 هیا ت مدیره –یک قطعه عکس رنگى 4*3 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظــام صنفى و آئین نامه اجرائى نحوه برگــزارى انتخابات هیأت مدیره وبازرس 
اتحادیه هاى صنفى :

داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها،اتاق اصناف شهرستان وایران ودستگاههاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون 
مدیریت خدمات کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود 

پیش از ثبت نام در انتخابات میباشد.(تبصره 6 ماده 22 قانون )
عضویت افراد در هیأت مدیره،بیش از دو دوره متوالى ویا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد. (تبصره 1 ماده 22 

قانون )
(الحاقى 1392 ) اعضاى مستعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت ، به  منظور اخالل در 
انتخابات استعفا داده باشــند واعضاى معزول از آن هیأت ، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت مدیره  

اتحادیه داوطلب شوند ..(تبصره 4 ماده 22 قانون )
داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام وبارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود 
جهت ثبت نام اقدام نماید .در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف 
است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه زمانى فراخوان ثبت 

نام به منزله عدم ثبت نام است .(تبصره 2 ماده 6 اصالحى آئین نامه اجرایى)
چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى 
بیش از 1000 عضو کمتر از پانزده نفر باشد،هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى 
و هر نوبت به مد ت10 روز تمدید نماید .پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان 
را براى بررسى به کمیته موضوع ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید .مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد 
داوطلبان ثبت نام شده ،تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام 

است .(ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرائى)

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در   مدیره وبازرس 
اتحادیه صنف نانهای حجیم ،نیمه حجیم وفانتزی استان اصفهان 

(شماره:۱۴۰۱/۶۴۴ تاریخ :۱۴۰۱/۱۰/۱۰ )

  اداره کل صنعت،معدن وتجارت استان اصفهان 
 هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

1- تابعیت جمهورى اسالمى ایران
2- اعتقادو التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال 
مانند: حجر،ورشکستگى وافالس

  5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد 

فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 (  پروانه کسب معتبر ،مجوزى است که تاریخ اعتبار آن 
منقضى نگردیده،صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد 
صنفى خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد،    واحد 

صنفى فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد .)    
10- وثاقت وامانت

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبازرس


