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زمانی برای پیرایش 
درختان!

روایت آدم ها و تابلوها

۳

خسارت متفاوت
مشکل گاز در اصفهان

فصل بی مزد

کارگران فصلی

۳

       

معجزه  دمنوش دارچین در 
تقویت حافظه و کاهش وزن

تجربى هاى اصفهان در صف اول جبهه کنکور 
۶

تقدیم بودجه ۱۴۰۲ 
به شورای «سرد»

الیحه بودجه پیشــنهادى 1402 شهردارى اصفهان 
در حالى صبح دیروز (یک شــنبه) توســط شهردار 
اصفهان تقدیم شوراى اسالمى شهر شد که این جلسه 
شوراى شهر با اســتفاده از لباس گرم و بدون روشن 
کردن دستگاه گرمایشى برگزار شد تا به گفته محمد 
نورصالحى، رئیس این شورا، تأکیدى بر صرفه جویى 
مصرف انرژى باشــد و هموطنان ما در نقاط سردسیر 
دچار قطعى گاز نباشــند. اصفهان این روزها در تب و 
تاب سرماى کم سابقه و مصرف رکوردشکن گاز قرار 
دارد و به همین دلیل دســتگاه هاى اجرایى استان از 

چهارشنبه هفته گذشته تا دیروز ...

جان  در «جمیالن» نمانده استجان  در «جمیالن» نمانده است
کارگاه نجارى وسط قصر سلجوقىکارگاه نجارى وسط قصر سلجوقى

۳

درآستانه برگزارى ماراتن سخت داوطلبان بزرگترین آزمون کشور 

 اندر حکایت سفرهای مظاهری با مبدأ و مقصد اصفهان  

رشید می تواند دوباره قد بکشد؟
مهم نیست که رشید مظاهرى از سپاهان جدا شده یا هنوز هرچه 
هست فقط در حد حدس و گمان است. آنچه مهم است اینکه 

گلر طالیى پوشان طاقت نیمکت نشینى ندارد و مدتهاست...

۸

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

بودجه سال آینده شهر اصفهان با بودجه سال آینده شهر اصفهان با 

«نیم نگاهی به واقعیت ها» تدوین شد«نیم نگاهی به واقعیت ها» تدوین شد

آگهی فروش امالك 
بصورت مزايده 
سازمان اموال
و امالك ستاد

۵

مهاجم اسبق سرخ ها مهاجم اسبق سرخ ها 
در راه اصفهان    

فوالد مباركه الگویی مناسب برای مسیر پیشرفت كشور

و خلق آینده ای بهتر است
۷

۷

۳۰۰۰۳۰۰۰ نفر در برف استان  نفر در برف استان 
اصفهان گرفتار شدنداصفهان گرفتار شدند

۶

بودجه قانون حمایت از معلوالن حذف نشده اما کافی نیست ریزش سقف مسجد تاریخی خمینی شهرجهان نما گوشى را شب تا صبح شارژ کنیم یا نه؟استان عوامل ایجاد زخم هاى گوارشى را بشناسیدتکنولوژی سالمت

۲

ـ موضوع مزایده: مزایــده اجاره غرفه  ها و اماکن تجارى، تفریحى و ورزشــى واقع در دهکده 
زاینده رود 

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى، تفریحى و ورزشى خود 
به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت setadiran.ir با شماره مزایده 1401/4280 به صورت الکترونیکى اقدام نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/10/26

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19 مورخ 1401/11/2
تاریخ بازدید: از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/11/2 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/12 
زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/11/13

زمان اعالم به برنده: تا مورخ 1401/11/20
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 

1ـ برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت 
در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و 

تحویل در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2ـ پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع موارد  مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3ـ عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى 

(توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41943ـ021 و شماره 1456ـ 021 

در سایت سامانه "بخش setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، ثبت نام/ 
پروفایل مزایده گر" موجود است. 

4ـ در صورت بروز هرگونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام، متقاضیان مى توانند با شماره 
1456 مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
www.ioz.ir آدرس سایت سازمان 

info@ioz.ir ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080ـ 32673010    

آگهی مزایده عمومی
 شماره ۱۴۰۱/۴۲۸۰ (شماره مرجع مزایده)

مسعود منتظری نجف آبادی –مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود  

بدینوسیله از کلیه  شرکا   موسسه  فوق دعوت مى شود که در جلسات مجمع  عمومى  
فوق العاده و مجمع عمومى عادى  و مجمع  عمومى  فوق العاده که به ترتیب  در ساعات 8  و  
10 و 12   مورخ   10 / 11 / 1401در محل   اصفهان، محله شریف واقفى ، کوچه میرزا کریم 31 ،

خیابان چهارباغ خواجو ، پالك 361 ، طبقه اول تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید 
 دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 8 

افزایش سرمایه 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى ساعت 10 

انتخاب و تعیین سمت مدیران و تعیین دارندگان حق امضا 
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 12 

کاهش سرمایه

آگهی دعوت مجامع عمومی  فوق العاده  وعادی  موسسه   خدمات 
حفاظتی مراقبتی بهبود پاالیش اسپادانا به شماره ثبت ۳۹۱۷ و 

شناسه ملی  ۱۰۲۶۰۷۰۰۴۵۷ 

هیات مدیره

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 دوم

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردارخمینی شهر 

هر ر نر ههه ر نننرر ه ر ر

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمدیرعامل جمعیت هالل احمر
تشریح کرد؛تشریح کرد؛
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دارچین تاثیر قابل قبولى بر کنترل گرســنگى دارد و تقریبا تاثیر آن 
سریع احساس مى شود. .
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عربستان یک شرط 
به حج اضافه کرد

ارائه کاالبرگ الکترونیکى
 به مردم اختیارى نیست

خبرخوان
سیطره تهرانى ها 

بر گاز ایران
  مهر | در روزهاى گذشته تهرانى ها مصرف 
14 درصدى گاز نسبت به کل کشور داشتند. اما 
حاال خبر رســیده گاز 1600 مشترك بدمصرف 
تهرانى قطع شده اســت.  این دسته از مشترکان 
تعهد مى دهند که میــزان مصرف خود را اصالح 
کنند و یا ایراداتى که در ساختمانشان وجود دارد 
را برطرف کنند و بعــد از این تعهد گاز آنها وصل 
مى  شود و اگر این روند مصرف رو به کاهش نباشد 

مجدداً قطع مى شود. 

بارش 5مترى برف 
نداشته ایم

  تسنیم |رئیــس مرکز ملــى پیش بینى 
سازمان هواشناسى در خصوص اخبارى مبنى بر 
بارش 5مترى برف در برخى از نقاط کشور اظهار 
کرد: چنین چیزى صحت ندارد این احتمال وجود 
دارد در زمانى که جاده ها از برف بازگشایى مى شود 
برفى که کنار جاده جمع آورى مى شــود ارتفاع 
چندمترى داشته باشــد. ما به هیچ عنوان بارش 
برف 5مترى در کشور نداشــته ایم، یک متر نیز 
معادل 100 میلیمتر بارش است که چنین بارشى 

را نیز هیچ جاى ایران نداشته ایم.

افزایش ابتالى کشورى
  تسنیم |  مدیر آزمایشگاه ملى آنفلوآنزا 
وضعیت کرونا در کشور را با زیرسویه هاى جدید 
اومیکرون، تشریح کرد و گفت: به نظر مى رسد که 
حدود یک ماه اســت این زیرسویه ها وارد کشور 
شده اند؛ با این حال، خوشبختانه افزایش زیادى در 
بسترى  و فوتى ها نمى بینیم، اما باید منتظر روند 

آن در هفته هاى آتى بود.

«سرگیجه» به زودى مى آید 
  فیلم نیوز |«سرگیجه» عنوان تازه ترین 
محصول نماواســت که بــه کارگردانى بهرنگ 
توفیقى، آماده پخش شده است. این سریال قرار 
است به شــکل اختصاصى از طریق این پلتفرم 
پخش شود. در این سریال بازیگرانى چون حامد 
بهداد، رعنا آزادى ور و هومن ســیدى و با حضور 

هادى حجازى فر بازى دارند.

احتمال افزایش کف حقوق 
جــالل رشــیدى کوچــى، عضو    مهر |
کمیسیون تلفیق بودجه با اشــاره به اینکه طبق 
الیحه بودجه حداقل حقــوق کارکنان دولت در 
ســال آینده 7 میلیون تومان خواهد بود، گفت: 
تعیین 7 میلیون تومان براى کف حقوق کارمندان 
با نرخ تورم کشور مغایرت دارد و کم است. احتمال 
دارد مجلس منابعى را در نظر گیرد و کف حقوق 

کارمندان را افزایش دهد.

مشکالت چابهار 
  ایسنا |  هر ســیلندر 11 کیلویى گازمایع 
براى استفاده پخت و پز در شهر چابهار به عنوان 
بزرگ  ترین بندراقیانوسى ایران باالى 100 هزار 
تومان و بعضاً 150 و در وضعیت بحرانى تر تا 200 
هزار تومان رسیده است و مردم در این باره سخت 
در مشکالت هستند. در کنار این مشکالت صف 
نان، بنزین و جیره بندى آب بى کیفیت و زنگ زده 

مردم را کالفه کرده است. 

ماندگارى سرما تا امروز
  ایرنا | سازمان هواشناسى از وضعیت جوى 
نارنجى و شروع بارش برف و باران شدید در 23 
اســتان خبر داد و اعالم کرد: هواى سرد تا ظهر 
امروز دوشنبه در کشــور ماندگار است. بر اساس 
گزارش هواشناسى مجدداً در روز سه شنبه با ورود 

سامانه بارشى جدید بارش ها تقویت مى شود.

عربستان درحالى محدودیت هاى کرونا را براى سفر حج 
تمتع لغو کرده بود که اینک، وزارت حج این کشــور، از 
الزام تزریق سه نوع واکسن براى حضور در مناسک حج 
خبر داده است.روزنامه چاپ عربستان سعودى به نقل از 
وزارت حج و عمره عربستان نوشته است واکسیناسیون 
کووید 19، همچنان شرط انجام حج است.وزارت حج 
و عمره عربســتان تأکید کرد: زائرانى که مایل به اداى 
حج امسال (1444 هجرى قمرى/ 1402 خورشیدى) 
هستند موظفند تمام دوزهاى واکسیناسیون کووید-19 
را تکمیل کنند.این وزارتخانــه همچنین اعالم کرد: 
زائران حج امسال (1444 هجرى قمرى) نیز باید واکسن 

مننژیت و واکسن آنفلوآنزاى فصلى را دریافت کنند.بنابر 
اظهارات مقامات وزارت حج و عمره عربستان، الزامات 
بهداشــتى براى انجام مناسک حج شامل مبتال نبودن 
زائر به بیمارى هاى مزمن و حاد یا بیمارى هاى عفونى 
است.توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان در عین 
حال یادآور شد که این کشور پس از سه سال محدودیت 
براى جلوگیرى از شــیوع احتمالــى کووید-19، تمام 
شــرایط ســنى را براى زائران لغو کرده است.مقامات 
حج ایران که اخیراً تفاهم نامه حج را در عربستان امضا 
کرده اند از بازگشت ســهمیه ایران به 85 هزار نفر خبر 

دادند. 

عضو کمیســیون اقتصــادى مجلس گفت: شــرط 
مجلس براى حــذف ارز ترجیحى این بــود که قیمت 
کاالهاى اساسى به نرخ شهریور 1400 باشد و کاالبرگ 
الکترونیکى  به مردم داده شود.سید غنى نظرى با تأکید 
بر ضرورت ارائه کاالبــرگ الکترونیکى به مردم اظهار 
کرد: مجلس زمانى که دولت بحث حذف ارز ترجیحى 
را مطرح کرد، براى دولت شــرط گذاشت که این اقدام 
باید در صورتى انجام شــود که به مــردم براى تأمین 
کاالهاى اساســى، کاالبرگ الکترونیکى داده شود و 
قیمت کاالهاى اساسى هم به نرخ شهریور 1400 باشد.
وى تأکید کرد: ارائه کاالبرگ الکترونیکى به مردم براى 

تأمین کاالهاى اساسى تکلیف قانونى است و دولت و 
به طور ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى باید این 
قانون را به طور کامل و دقیق اجرا کنند. نظرى بیان کرد: 
ارائه کاالبرگ الکترونیکى به مردم اختیارى نیست. ما 
در قانون اختیار نداریم و قانون الزام آور است و باید به 
طور دقیق اجرایى شود. برخى از دولتمردان مى گویند 
ارائه کاالبرگ یا یارانه نقدى به مردم اختیارى است که 
ما چنین چیزى را قبول نداریم، چرا که قانون تأکید کرده 
است پس از حذف ارز ترجیحى باید به مردم کاالبرگ 
الکترونیکى داده شود و قیمت کاالهاى اساسى هم به 

نرخ شهریور 1400 باشد.

دریا قدرتى پور
 تعدادشان هر زمستان بیشتر مى شــود؛ اما در آمارها 
شمارش نمى شوند؛ جزئى از جمعیت کارگران نامرئى 
هســتند که تنها مى توانى آنها را ســر چهارراه ها یا 
میدان هاى اصلى شهر ببینى. آنها پدرند، همسرند و یا 
برادر و پسر خانواده،  زندگیشــان با سختى مى گذرد و 

کمتر به چشم مى آیند.
کارگران فصلى را همه مى شناسند. زمستان که به آنها 
گره مى خورد و فصل کوچ که مى رســد میدان ها پر

 مى شــود از آنها که به امید زندگى بهتر زمین ها را ول 
کرده اند و آمده اند شــهر. لهجه هاى هر کدامشــان 
مختص خودشان اســت. چهره هاى سوخته و تفتیده 
از آفتاب اما فصل مشترك همه آنهاست. شغل فصلى 
عایدى برایشان ندارد اما اینکه در زادگاهشان بمانند هم 
نمى تواند دردشــان را دوا کند. کارگران روزمزدى که 
اگر یک روزشان بى مزد بماند معلوم نیست بتوانند دوام 
بیاورند و معیشتشان به خطر مى افتد.آنها از گرسنگى 
مى ترسند، از اینکه مزدشان کم باشــد مى ترسند، از 

بیکارى هم مى ترسند. 
آمارها درباره اینکه در کشور چه تعداد مرد کارگر فصلى 
وجود دارد گنگ اســت و شــاید تنها بتوان بخشى از 
جامعه بیش از یک میلیون و 500 هزارنفرى کارگران 
ساختمانى را نیز از زمره کارگران فصلى محسوب کرد.

این در حالى است که با توجه به اینکه کارگران فصلى 
شــغل تمام وقتى را تجربه نمى کننــد و طبیعتًا درآمد 
کافى براى تأمین معیشت خانوار ندارند، زمینه مسائلى 
مانند حاشــیه نشــینى، فقر، آســیب هاى اجتماعى و 
مهاجرت هاى اجبارى سرپرســت خانوار براى یافتن 
شغل مناسب در خانواده آنها و جامعه را به دنبال خواهد 

داشت.
گرچه بخشى از کارگران فصلى اما این فرصت را دارند 
تا در قالب کارگران فعال در حوزه ساختمان از مزایاى 
بیمه تأمین اجتماعى بهره مند شــده و با پرداخت حق 
بیمه از مزایاى بازنشستگى و درمان این سازمان استفاده 
کنند اما این مجال طبیعتًا براى همه افراد فعال در حوزه 
کارهاى فصلى مهیا نیست و دولت، مجلس، نهادهاى 
تصمیم ســاز مرتبط با اشــتغال و تولید و حتى بخش 
خصوصى باید با سیاستگذارى و برنامه ریزى، بخشى 
از فرصت هاى شغلى ایجاد شده را در اختیار این بخش 
از جامعه کارگرى قرار دهند تا شاهد کاهش آسیب ها و 

رفع برخى دغدغه هاى آنان باشیم.
حاال کشاورزى ســنتى و نفسگیر کشور، مردان زیادى 
را از این وادى تارانده است و چرخ کار اصًال به نفعشان 
نمى چرخد و بــه این خاطر که آمار دقیقــى هم از آنها 
نیست برنامه ریزى ها در قبالشــان ابتر و ناقص مانده 
است؛ برنامه هایى که به شکل جزیره اى و موقت انجام 
شده و سپس به بن بست خورده است. آنها نه بیمه دارند 
و نه مزایا و نه بازنشستگى و زمانى که از کار افتاده بشوند 
خط فقر است که برایشان شاخ و شانه مى کشد و ستون 

زندگیشان را در نمودارهاى خمیده نشان مى دهد. 
با وجود اینکه طبق قانــون کار و تأمین اجتماعى همه 
کارگران فصلى از حق دسترســى به خدمات بیمه اى 
برخوردارنــد، اما هیــچ کارفرمایى زیر بــار بیمه این 
کارگران نمى رود و  استداللشــان این است که چون 
قراردادى در میان نیســت، پس بین آنهــا و کارگران، 
رابطه کارگر و کارفرمــا وجود نــدارد. در مقابل، این 
کارگران نیز آنقــدر درآمد ندارند کــه از مزایاى بیمه 
خویش فرما برخوردار شــوند؛ اما واقعیت این است که 
گذران عمر بــدون بیمه، بدون قــرارداد، بدون امنیت 

شــغلى، با روزهایى پر از بیم، هراس و نگرانى از آینده 
محصول این رابطه غیرشفاف و مبهم است.

اینها همه در حالى اســت که بیشــتر کارگران فصلى 
کارهایى را انجام مى دهند که مصداق مشاغل سخت و 
زیان آور است، اما هیچگاه این عنوان به کار آنها اطالق 

نمى شود.
 قانون، کارهایى را سخت و زیان آور مى شناسد که در 
آنها عوامل فیزیکى، شیمیایى، مکانیکى و بیولوژیکى 
محیط کار غیراستاندارد اســت و در اثر حضور فرد در 
این محیط ها، تنشــى به مراتب باالتر از ظرفیت هاى 
طبیعى، جســمى و روانى در او ایجاد مى شود و وى را 
به بیمارى هاى شــغلى و عوارض ناشــى از آن مبتال 
مى کند. کارگران فصلى همه در چنین شــرایطى کار 
مى کنند و حاضرند براى داشتن درآمد به هر کارى حتى 

سخت ترین و زیان آورترین آن تن دهند. 
این در حالى است که ماده 96 قانون کار تأکید دارد که 
وزارت کار مسئول نظارت بر شرایط کار، مدت کار، مزد، 
رفاه کارگر و نیز اشتغال زنان و کارگران نوجوان است. اما 
وقتى این ماده از قانون به درستى اجرا نمى شود، واضح 

است کارگرانى که براى زنده ماندن به هر شرایطى تن 
مى دهند، هیچ نفعى از متن قانون نمى برند.

مدت هاست کارگران فصلى فارغ از جنسیتشان شرایط 
سختى را مى گذرانند و با حداقل ها براى گذران زندگى 
کنار مى آیند. این درحالى است که اگر قانون از کارگران 
فصلى حمایت بیشــترى مى کرد یا مســئوالن براى 
کارگران فصلى طــورى برنامه ریــزى مى کردند که 
مجبور نباشند بیشتر ماه هاى سال را با بیکارى، نگرانى 
و تنگدســتى بگذرانند، حتمًا کارگــر فصلى بودن نیز 
مثل کشــورهاى پیشرفته دنیا، در کشــور ما نیز شغل 

دلهره آورى نبود.
 در کشــورهاى موفــق که بــراى نیروى کارشــان 
برنامه ریزى دارند و برنامه ها را با آینده نگرى مى نویسند، 
یک کارگر فصلى که مثالً  زمستان در بخش کشاورزى 
و کاشت و برداشــت بر روى زمین مشــغول بوده در 
زمستان بومگردى مى کند و در زمینه توریسم فعالیت 
مى کند و یا اگر این شغل را نتواند ادامه دهد در بخش 
تهیه غذاهاى بومى منطقه و فروش آنها دســت به کار

 مى شود و هیچوقت بیکارى را تجربه نمى کند.

فصل بى مزد کارگران فصلى گالیه روزنامه دولت 
رسانه هاى منتقد دولت در    روزنامه ایران |
حالى از کنار اتفاقات و طرح هاى افتتاح شــده در 
سفر استانى به یزد گذشــتند که به طور مفصل به 
مســئله کمبود گاز پرداختند. این دوگانگى نشان 
مى دهد برخى انگیزه یا عالقــه اى به پرداختن به 
رویدادهاى امیدآفریــن ندارند و صرفًا عالقه دارند 
مشکالت و چالش ها را برجسته سازند؛ امرى که در 
نهایت مغایر منافع ملى، به ویژه در شــرایط کنونى 

محسوب مى شود.

توانایى جدید «بایدن»
مهمان شــبکه افق درباره شبکه    برترین ها|
جهانى اینترنت گفت: کیفى در کنار کیف هسته اى 
همیشه در اختیار رئیس جمهور آمریکا هست که هر 
لحظه خواست مى تواند اینترنت جهانى را ناگهان 

قطع کند!

سوخو35 در راه است
عضو کمیســیون امنیــت ملى و    تسنیم |
سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: 
جنگنده هاى سوخو35 که ایران به روسیه سفارش داده، 
اوایل سال آینده وارد کشور مى شود. شهریار حیدرى 
همچنین گفته است ما به کشور روسیه سفارش هایى 
نظیر سیستم هاى پدافندى، موشکى و همچنین بالگرد 
را نیز داده ایم و اکثر این سالح ها به زودى وارد کشور 

مى شوند.

رد گزینش 
پس از شروع تدریس! 

  تسنیم | به معلمى پــس از ورود به کالس 
درس و آغاز تدریس در میانه ســال تحصیلى، اعالم 
شده که رد گزینش شده است! این خانم که هم اکنون 
به عنوان معلم دبســتان در یکى از روستاهاى کشور 
مشغول به فعالیت اســت، مى گوید: پس از قبولى در 
آزمون استخدامى آموزش و پرورش، فرآیند گزینش 
اواخر شهریور امسال انجام شد و همان ایام به ما گفتند 
اگر در گزینش رد شوید تا هفته دوم مهر اطالع رسانى 
خواهد شد اما در کمال تعجب اواسط آبان با بنده تماس 
گرفته و گفتند که کسر امتیاز دارید باید مجدد گزینش 
شوید. متأسفانه امسال براى مسائل جزئى افراد را رد 
گزینش کرده اند؛ مسائلى همچون فتوشاپ در عکس 
پرسنلى، دیده شدن ریشــه مو، عدم حضور در نماز 
جمعه یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهورى 

سال گذشته. 

ویژگى هاى زنان یگان ویژه
  باشگاه خبرنگاران جوان | سرهنگ حیدرى،

 فرمانده زنان یگان ویژه انتظامى کشــور که در خانه 
حکم مادر را داشته و نگهدارى از سه فرزند را بر عهده 
دارد درباره اینکه برخى معتقدند زنان یگان ویژه خشن 
هستند مى گوید: بحث خشــن بودن مطرح نیست؛ 
بحث اقتدار و جدى بودن در زمان کار است. این زنان 
در محیط کار به عنوان نیروى کادر افســر یا درجه دار 
حضور داشته و باید با جدیت و قاطعیت در عین رعایت 
حقوق شهروندى به وظایف محوله عمل کنند. اما در 
محیط خانواده یا دوستانه درست شــبیه سایر بانوان 
هستند با تمام ظرافت ها، ترحم ها و مهربانى و عالقه و 

محبت هاى خانم ها.

 تصمیم جدید انگلیس 
  ایسنا| روزنامه «ساندى تلگراف»  در گزارش 
ادعایى خود به منابع ارشد دولت انگلیس که اشاره اى 
به نام و سمت آنها نشده اســت، نوشت: در پى اعدام 
علیرضا اکبرى، معاون ســابق وزیر دفــاع ایران که 
تابعیت ایرانى -انگلیسى داشت و به جاسوسى محکوم 
شده بود، ممکن است بریتانیا از حمایت خود از برنامه 
جامع اقدام مشترك (برجام) دست بردارد. به گفته این 
منابع، از آنجایى که از زمان آغاز روند مذاکرات احیاى 
هسته اى، شرایط به طور قابل توجهى تغییر کرده است، 
لندن در حال بررسى موضع خود درخصوص این توافق 

و مشارکتش در آن است.

الدن ایرانمنش
بودجه قانون حمایت از معلوالن از بودجه 1402 حذف نشده 
است. این جمله اى است که بسیارى از معلوالن را از نگرانى 
درآورد. پیش از این تیتر غلط انداز یکى از خبرگزارى ها مبنى 
بر اینکه بودجه قانون حمایــت از معلوالن در 1402 ممکن 
است حذف شده باشد. در فضاى مجازى غائله به پا کرد و بیم 
و نگرانى زیادى را در دل چندین هزار معلول در کشور ایجاد 
کرد. اما معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستى 
کشور در تازه ترین اظهاراتش عنوان کرده که ردیف بودجه 
قانون حمایت از حقوق معلــوالن در الیحه بودجه 1402 

حذف نشده است. 
به گفته علیرضا آنجالســى، با توجه به آنکه بودجه سازمان 
از 12 هزار و 300 میلیارد تومــان به 16 هزار و 600 میلیارد 
تومان در الیحه بودجه سال آتى رسیده؛ بنابراین، مى توان 
گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد داراى معلولیت 

حذف نشده است.
پیش از اینکــه معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
بهزیســتى کشــور درباره برخى اخبار مبنى بر حذف شدن 
ردیف بودجــه قانون حمایت از حقــوق معلوالن در الیحه 
بودجه ســال 1402 توضیحاتى ارائه کند در فضاى مجازى 
اینطور عنوان شده بود که در الیحه بودجه 1402 که توسط 
دولت سیزدهم به مجلس شوراى اسالمى ارائه شده است، 
دولت ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلوالن را 1402 

حذف کرده است. 
به گفته آنجالســى از آنجایى که در الیحه بودجه تقدیمى 
دولت به مجلس ارقام به صورت کلى آماده است؛ بنابراین، 
مى توان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد داراى 
معلولیت حذف نشده و در ســر جمع اعتبارات سال 1401 

لحاظ و الیحه بودجه سال 1402 پیش بینى شده است.
آنجالسى البته این نکته را هم اضافه کرد که مبلغ پیش بینى 
شده با نیازهاى افراد داراى معلولیت و اجراى قانون حمایت 
از حقوق افــراد داراى معلولیت فاصلــه دارد و این موضوع 

انکارناپذیر است.
سال گذشته نیز در همین روزها در بودجه پیشنهادى دولت 
براى سال 1401، 17 هزار و 870 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شد و خیلى ها در آن زمان اعالم کردند که با اینکه بهزیستى 
در سال آینده به 31 هزار میلیارد تومان نیاز دارد این بودجه 

کفاف نیازهاى معلوالن را نمى دهد.
اکنون نیــز با وجود میــزان کم بودجه بــراى این موضوع 
بسیارى از کارشناســان معتقدند که این میزان بودجه براى 
معلوالن تحت پوشش بهزیستى کافى نیست به خصوص 
که بهزیستى از مهمترین نهادهاى دولتى به شمار مى رود و 
با دریافت بودجه عمومى به بیش از یک میلیون نفر معلول 

کمک مى کند.
حاال اگرچه آمار نشان مى دهد حدود 10درصد جمعیت ایران 
را جامعه معلوالن تشکیل مى دهند و اغلب از امکانات، لوازم 
و شرایط الزم براى امرار معاش محروم اند؛ بودجه فعلى هم 

کفاف معلوالن را نمى دهد. 
دلیل آن هم باال رفتن قیمت وســایل مورد نیاز معلوالن از 
جمله وسایل توانبخشى است، به گونه اى که بودجه سازمان 
بهزیستى پاسخگوى آن نیست و اگر مجلس و دولت، بودجه 
سازمان بهزیســتى را افزایش ندهند، معلوالن با مشکالت 

بیشترى روبه رو خواهند شد.
در میان تورم و مشکالت اقتصادى این روزها برخى از اقشار 
جامعه زندگى دشوارترى در مقایسه با دیگران دارند و یکى از 
این اقشار معلوالن هستند. این در حالى است که معلولیت در 
کشور ما صرفًا محدود به گروه خاصى نمى شود و تصادفات 
و اتفاقات متعدد هر روز بر جمعیت معلوالن اضافه مى کند. 
از این گذشــته معلولیت یک عضو خانواده تمام خانواده را 
تحت تأ ثیر قــرار مى دهد پس ما با جمعیــت کمى رو به رو 
نیستیم و بهزیستى به عنوان متولى اصلى باید بتواند عملکرد 
شایسته اى از خود نشان دهد اما گالیه هاى معلوالن نشان 
مى دهد که این سازمان عملکرد مطلوبى نداشته و وضعیت 

زندگى معلوالن هر روز دشوارتر از گذشته مى شود.

بودجه قانون حمایت
تیم «کوك» که بعد از «استیو جابز» فقید به عنوان مدیرعامل اپل انتخاب شده، براى حل مشکالت  از معلوالن حذف نشده اما کافى نیست

اقتصادى به جاى اخراج کارمندان، حقوق خودش را کاهش داده است.
اپل پرونده مالى خودش را براى ارائه گزارش هاى دقیقى در جلسه ساالنه سهامدارانش ارسال کرده 
است. این گزارش 113 صفحه اى، نشــان مى دهد که تیم کوك مدیرعامل اپل حقوق خودش را 
براى سال 2023 کاهش داده است. بر این اساس، باالرده ترین مقام کمپانى اپل امسال 49 میلیون 
دالر دستمزد خواهد گرفت که 35 میلیون دالر کمتر از دســتمزد 84 میلیون دالرى سال گذشته 

خودش است.
حقوق پایه او 3 میلیون دالر اعالم شده و تشویقى سالیانه 6 میلیون دالرى آن در سال جدید بدون 
تفاوت مانده است. تغییر بزرگى که در حقوق او مى بینیم، ناشى از تعدیل ارزش سهام آن است. این 
درحالى است که دیگر مدیران ارشــد فعال در کمپانى اپل حقوق خود براى سال جدید میالدى را 

کاهش نداده اند.
ارزش کل سهام تیم کوك در سال گذشته 75 میلیون دالر بود، در حالى که امسال او 40 میلیون دالر 
سهام خواهد داشت. با این حال اگر ارزش ســهام اپل در طول سال افزایش پیدا کند، دستمزد او در 

سال جارى مى تواند از 49 میلیون دالر هم فراتر برود. 
در حالى که شرکت هاى بزرگ حوزه فناورى مثل متا، توییتر و آمازون ب خاطر مشکالت مالى پس از 
کرونا، تعدیل نیروهاى گسترده اى داشته اند، اپل هنوز هیچ تصمیمى در این خصوص نگرفته و در 

عوض درآمدهاى مدیرعامل خود را کاهش داده است.

سیســتم خودکار جدید ایرباس که دراگون فالى نام دارد، با تقلید از توانایى حشرات در تشخیص 
مکان هاى خاص توسعه یافته است.

ایرباس درحال آزمایش یک مجموعــه جدید از فناورى پرواز خودکار اســت که مى تواند امنیت و 
بهره ورى پروازها را بهبود دهد. این فناورى خودکار که پروژه «دراگون فالى» (به معناى آسیابک ) 

نام دارد، شامل مواردى مانند انحراف اضطرارى و فرود خودکار است.
استفاده از نام دراگون فالى (آسیابک ) چندان تصادفى نیست؛ چرا که به گفته ایرباس، این فناورى 
براى تقلید از توانایى حشرات در تشخیص مکان هاى خاص توسعه یافته است. هدف استفاده از این 
توانایى، کمک به هواپیما هنگام حرکت روى باند، پیش از بلندشدن از زمین، رسیدگى به حوادثى که 

خدمه قادر به مدیریت آن ها نیستند و برخاست و فرود خودکار است.
این سیستم ها با الهام از زیســت تقلید و طبیعت به همان روشى که آســیابک ها توانایى تشخیص 
نشانه ها را دارند، توسعه یافته اند و طراحى شده اند تا وضعیت را در دیدرس شناسایى کنند. این ویژگى 
هواپیما را قادر مى سازد تا به طور مستقل و خودران اطراف خود را ببیند و به صورت ایمن، مانور دهد.

فداکارى آقاى «کوك»!

حشره بى نظیر
 الهام بخش ایرباس شد 
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بهره بردارى از مدرسه 
خّیرساز 

مدرسه نور در ناحیه 5 اصفهان به همت خانواده خیر 
نیک اندیش، زنــده یاد رضا نجاریــان اصفهانى به 
بهره بردارى رسید. مدیرکل نوسازى مدارس استان 
اصفهان در آیین بهره بردارى از این مدرسه گفت: این 
مدرسه با زیربناى 1150 متر مربع و 1000 متر مربع 
محوطه سازى ساخته شده و شامل 9 کالس درس، 
اتاق ادارى، کارگاه، آزمایشگاه، کتابخانه و سالن چند 
منظوره اســت. مجید نســیمى افزود: تمام مدارس 
ابتدایى این ناحیه دو نوبته شده و حداقل 12 مدرسه 
دو نوبته شرایط مناسبى از نظر ســاختمانى ندارد و 

تراکم دانش آموز باالست.

تقدیر از مدیر مخابرات 
داود زارعیان معاون تجارى و خدمات مشتریان شرکت 
مخابرات ایران طى نامه اى از خدمات مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان در راستاى تجمیع مراکز تماس 118 
مناطق مخابراتى تقدیربه عمل آورد. به گزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این نامه خطاب 
به اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
آمده اســت: برخى از مدیران با استعانت به پروردگار و 
بهره جویى از تفکر پیشــرو و با تعهدى مثال زدنى که 
از وجدانى بیدار و نگرشــى مثبت نشات گرفته همواره 
مســئولیت هاى خود را به گونه اى تحسین برانگیز به 
انجام مى رســانند... بى هیچ تردیــدى همکارى ها و 
تالش هاى ارزنده شما در «پروژه تجمیع مراکز تماس 
118 مناطق مخابراتى» که در راستاى تحقق اهداف 
و برنامه هاى شــرکت مخابرات ایران مى باشد، قابل 

تقدیر است. 

5000 متر اصالح شبکه آب 
به گزارش روابط عمومى آبفاى دهاقان، بر اساس 
روش هاى اجرایــى کاهش هدر رفــت آب که با 
هماهنگى و همکارى واحد آب بدون درآمد آبفاى 
اســتان در سال گذشــته انجام شــد، روستاهاى 
هدف مشــخص و قرارداد اصالح شبکه آب دراین 
روســتا هابا تامیــن اعتبــار از محــل اعتبارات 
عمرانى در اوایل ســال جارى منعقد شد. بر حسب 
اولویت، عملیات اصالح شــبکه قســمت هایى از 
شبکه هاى توزیع این روستاها که داراى بیشترین 
هدر رفت و زیرسازى و آسفالت معابر آن در دستور 
کار بخشــدارى و دهیارى ها بود، با لوله هاى پلى 
اتیلن با قطرهاى 110 و 90 و 75 میلى متر به طول 
5000 متر انجام و تعداد 200 فقره انشــعاب نیز تا 

کنون اصالح و بازسازى شده است.

نیاز به فراگیر شدن 
ورزش همگانى 

مســئول مرکز تربیت بدنى و ورزش بســیج ســپاه 
صاحب الزمان(عج) اصفهان گفــت: یکى از نیازهاى 
اساسى کشور، فراگیر شدن ورزش همگانى میان مردم 
اســت. توجه بیش از پیش بــه ورزش همگانى باعث 
کاهش بسیارى از مشکالت جسمانى، روحى، اجتماعى 
و اخالقى جامعه مى شــود. روح ا... معظم افزود: توجه 
بیش از پیش به ورزش همگانى سبب کاهش بسیارى 
از مشــکالت جســمانى، روحى، اجتماعى و اخالقى 

جامعه مى شود.

نارنجى ها بیشتر مى شوند
با نزدیک شــدن به هفته هاى اوج گیرى کرونا دو 
شهرســتان اصفهان در وضعیت نارنجى کرونا قرار 
گرفت. سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: بر اساس آخرین رنگ بندى وزارت بهداشت 
در زمینه شــیوع کرونا، شهرستان هاى فریدونشهر 
و نائین در وضعیت نارنجى و پرخطر شــیوع کرونا 
ثبت شــده و انتظار مى رود در صورت عدم رعایت 
مردم تعداد شهرســتان هاى نارنجى افزایش یاید. 
دکتر عقدك افــزود: بــراى جلوگیــرى از مبتال 
شــدت به این همه گیرى تکمیل واکسیناســیون 
و رعایــت دســتورالعمل هاى بهداشــتى الزم

 و ضرورى است.

خبر

مدیر امور دانشجویان غیر ایرانى دانشگاه اصفهان از تحصیل 
یکهزار و 400 دانشجوى خارجى از 12 ملیت مختلف در این 
دانشگاه خبر داد و گفت: تقدم کیفیت بر کمیت و تمرکز بر 
ارائه خدمات مطلوب آموزشى و رفاهى، بهترین تبلیغات براى 

جذب دانشجوى بین الملل است.
سید مهدى لطفى افزود: بیشتر رشته هاى موجود در دانشگاه 
اصفهان مورد استقبال دانشجویان خارجى قرار گرفته است 

و رشته هاى علوم انسانى مقبولیت باالیى بین آنها دارد.
وى با بیان اینکه رویکرد دانشگاه اصفهان در جهت متناسب 
سازى جذب دانشجویان بین الملل با نیازهاى کشورهاى 
منطقه و تربیت نیروهاى کارآمد و مفید براى آنان اســت، 

اظهار داشت: بر همین اساس، هدایت و مشاوره شغلى این 
دانشجویان در جهت رشــته هاى مورد نیاز در کشورهاى 

مقصد نیز در دستور کار است.
لطفى درباره راهبردها و برنامه هاى دانشگاه اصفهان براى 
جذب هرچه بیشتر دانشجوى خارجى ممتاز، تصریح کرد: 
بمنظور جذب دانشجویان بین الملل ممتاز و نخبه، دانشگاه 
اصفهان در صدد ارائه بورسیه هاى خیر بنیاد و توسعه چتر 

حمایتى خود براى این دسته از دانشجویان است.
وى خاطرنشان کرد: تا کنون نیز چند صد دانشجوى خارجى 
در قالب بورسیه هاى دانشجویى در دانشگاه اصفهان مشغول 

به تحصیل شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: مصرف 
گاز در این استان با وجود سرماى بى سابقه در پى اعمال 
محدودیت به میزان 2 میلیون و 400 هزار متر مکعب در 

4 روز اخیر صرفه جویى شد.
ابوالقاسم عسکرى افزود: طبق بررسى هاى انجام شده، 
بطور متوسط روزانه 600 هزار متر مکعب مصرف گاز 
در اســتان اصفهان پس از اعمال محدودیت در برخى 
صنایع، تعطیلــى ادارات، بانک ها و مدارس اســتان و 
مشارکت مشــترکان بخش خانگى صرفه جویى شده 

است.
وى با قدردانى از مردم اســتان اصفهان با اشــاره به 

اینکه، برودت هوا در این روزها در سراسر کشور حکم 
فرماست، بیان کرد: این میزان سرماى هوا در 10 سال 
گذشته بى سابقه بوده است و ازمردم استان تقاضا داریم 
کماکان در مصرف صرفه جویى کنند تا جریان گاز در 

سراسر کشور پایدار بماند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از مشترکان 
خواست که در چند روز آینده که سرماى هوا ادامه دارد با 
انجام چند اقدام ساده نظیر؛ پوشیدن لباس گرم در منزل، 
پوشاندن دریچه هاى کولر و درز پنجره ها، نصب پرده 
ضخیم در مصرف گاز صرفه جویى کنند و به بهره مندى 

سایر هموطنان از گاز کمک کنند.

صرفه جویى 2 میلیون 
مترمکعب گاز در اصفهان

تحصیل 1400 دانشجوى 
خارجى در دانشگاه اصفهان 

 مدارك  تاریخى  زیاد نیست، جز در کتاب هایى که از گذشته 
تاکنون تاریخ را در دل خود جا داده اند و از قصرى نوشته اند 
که حاال در خیابان سنبلســتان کوچه درب قصر، سایه اى 
از یک امپراطورى فراموش شــده را به دوش مى کشد که 

تتمه اى از آن مانده است. 
با کمى گشــتن در این محله نزدیک بــه کوچه قصر که 
مغازه هاى قدیمى در آنجا هنوز نفس مى کشند، کوچه اى 
است که منتهى مى شود به خانه هاى کاه گلى و فرسوده 
و معابرخاکــى و باریک در بافتى تمام فرســوده. آنجا که 
نگاره هاى تاریخى هنوز هم مثل نگینى در دل بافت هاى

 نیمه خرابه مى درخشد.
باید دل به کوچه هاى کاهگلى بســپرى تــا قطعه اى از 
روزگارى را ببینى که دیگر نشانى از آن نیست، نه از خودش 

نه از آدم هایش و نه از باغ و برهایش.
سوز سردى مى پیچد توى داالن هایى که حاال پر شده از 
چوب و خرت و پرت هاى نجارى. یک صبح سرد زمستانى 
است و تک و توك مغازه هاى قدیمى باز کرده اند اما به نظر 
مى رسد که «جمیالن» خیلى وقت است بیدار شده و هاى 
و هوى کوره ها این را به خوبى نشان مى دهد. قصرى که 
مدت هاست در دلش قیر داغ مى کنند و دیوارهایش داغمه 

زده از سیاهى است.
کمتر کســى قصر را مى شناســد. از اهالى که بپرســى
 خیلى هایشان جمیالن را از یاد برده اند؛ میراثى که در دل 
کوچه هاى آلزایمر گرفته از یادها رفته است. به جز تک و 
توك پیرمردهایى که در نور بى رمق زمستانى آفتاب گرفته 
اند، دیگران و کســانى که کمى جوان ترند نه جمیالن را 

مى شناسند و نه تاریخچه اش را. 
نام کارگاه چوب برى براى آنها آشــناتر است. اما جمیالن 
هنوز هم جمیل اســت و زیبــا و با معمــارى دلفریبش
 چشم هایت را گرم تاریخى مى کند که اگر دستى بر سر و 

گوشش کشیده شود قدمتش را به رخ خواهد کشید.
با اینکه جمیالن حاال تکه اى ناموجه است بین خانه هاى 
تازه ساز اما هنوز بوى خشت و گلش بین تازگى و تکنولوژى 
و مدرنیته امــروز از یادها نرفته اســت. در این کوچه هاى 
کاهگلى بى برگ و بار هنوز هم شکوه دوران ساسانى است 
که ستون هایش بر زمین چسبیده اســت و یادآور زمانى 
اســت که مردمان از راهى دور قصر جمیالن را به عنوان 
کاروانســرا براى اتراق خود انتخاب مى کردند یا آن زمان 
که شکرخاتون، نامزد خسرو پرویز، از باالى باروهایى که 
دیگر ردى از آنها نیست به باغ هاى اطرافش نظاره مى کرد. 
پیرمردى که قیافه اش در چین و چــروك چهره اش گم 
شده، تنها کسى است که از میان مردمان این خیابان کمى 
از قصر مى داند. طبقات باالیى را نشان مى دهد و مى گوید: 
«چیزى نمانده همه اش فرو بریزد؛ یک باران دیگر کارش 
را تمام مى کند. همین هم که مانده چیزى نمى گذرد که از 
بین مى رود.» بوى مانده کاغذ و کارتن و ســوختن چیزى 
مى پیچد توى دماغت و هاى کــوره، داغى کنارش را به 
هویى مى گیرد و ســکوت  زنگدار کوچه ، گهگاه با صداى  

قلمزنى  همراه مى شود.
با گپى  با پیرمرد متوجه مى شوى که روایت مستند این قصر 
در کتاب «مافرخى» آمده است. او از پدرانش شنیده که در 
دوره ساسانیان، خســرو پرویز، قصرى باشکوه و زیبا براى 
همسرش «شکر» در حوالى قصر جمیالن کنونى ساخته 

است و در دوران معاصر بوده که با خراب شدن بخش اعظمى 
از این قصر تبدیل به کارگاه نجارى و نساجى شده و طبقات 

اولیه دیگر وجود ندارد.
از در کهن قصر که بگذرى و به داخل وارد شوى با دنیاى 
دیگرى روبه رو مى شوى. اتاقک ها پر شده از کارگاه هاى 
قلم زنى و چوب برى و خراطــى و غیره. از داخل اتاقک ها 
چشــم هاى خیره یک آن تو را رها نمى کنند و انگار مى 

پرسند اینجا را چه به توریست؟ حاال چه خارجى یا داخلى!
آنجاست که به خوبى کلمه محو شدن تاریخ را متوجه مى 
شوى. لک و پیس هاى گچ هاى تازه و کهنه روى دیوارها 
مثل وصله هاى ناجور دیوارها را پر کرده و مثل چسب زخم 
بر تن زخمى دیوارها خودنمایى مى کند. بوى چسب و دود 
کهنه سیگار و فضاى تاریک و متروك تنها چیزى است که 

بر تن فرسوده جمیالن گره خورده است.
انگار همه چیز در شتاب طى مى شود؛ چه ترانه هاى تند غربى 
باشد یا ترانه هاى کوچه بازارى، که هیچ تناسب و تناسخى با 
قصر ندارد. چه آدم هاى غبارگرفته اى که پشت سینى هاى 
قلمزنى خم شده اند و نمایشــان توى اتاقک ها قاب شده 
است چه کپسول هاى زنگ زده گاز که به هم پیچ شده اند و 
یا زنجیر و قفل و میلگردهایى که در دل ستون هاى سوراخ 
شده جا خوش کرده، همه و همه فضایى مأیوس کننده از 

جمیالن را ساخته است.
تو هم فراموشى مى گیرى. حتى دیدن کاشى هاى باقیمانده 
از قرن هشتم و نهم که حکاکى هایشان پوسته پوسته شده 
نمى تواند آلزایمر زودرسى که تاریخ به آن گرفتار شده را از 
بین ببرد. انگار خیلى وقت است خورشید جمیالن رو به افول 

رفته و از همان ابتدا تاریخى وجود نداشته است.

کارگاه نجارى وسط قصر سلجوقى

جان در «جمیالن» نمانده است

روایت آدم ها و تابلوها
نصف جهان  تابلوهاى شــهر این روزها شــکل و 
شمایلشــان را عوض کرده انــد و این بــار رو به 

توصیه هاى کامًال جدى درباره آلودگى آورده اند.
تابلوهایى که همه متذکر شده اند وضع هواى شهر 
خوب نیست و نه تنها وسایل نقلیه باید کمتر در شهر 
تردد داشته باشند بلکه آدم ها هم باید در مقابل این 
آلودگى بایستند و با فعالیت هاى مؤثر جلوى آلودگى 

را بگیرند. 
در تابلوهاى شهروندى با شــش عبارت به عوامل 
ایجاد آلودگى هوا اشــاره شــده اســت و «اعداد 
نفسگیر»، اعدادى خاص هستند که کم یا زیاد بودن 

آنها قابل توجه بوده و در این تابلوها از آنها استفاده 
شده است.

بر همین اساس کمپینى به همت سازمان فرهنگى 
تفریحى شهردارى اصفهان و اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندى که زیرمجموعه این سازمان است راه 
اندازى شده اســت. این کمپین با عنوان قصه آدم 
و هوا اســت که در این کمپین به نقش انسان و هوا 
که عامل زندگى اوست پرداخته مى شود. با توجه به 
اینکه انسان و هوا از یکدیگر تأثیر متقابل مى گیرند، 
هر دو به عنوان کلیدواژه هایى در این کمپین مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

مریم محسنى
هر ساله در ابتداى فصل سرد و یا اواخر پاییز شهردارى 
اقدام به هرس و پیرایش درختان مى کند؛ درختانى که 
معموًال در حاشیه اتوبان ها و حاشیه خیابان ها و معابر 
قرار گرفته اند و یکى از رازهاى ماندگاریشــان هرس 
اســت اما موضوعى که ممکن است مشکل ایجاد کند 

زمانبندى این اتفاق است. 
متأسفانه هر سال پیمانکاران شهردارى پیش از ظهر را 
براى این موضوع انتخاب مى کنند که زمان پرترددى 
محسوب مى شود و ممکن اســت با قطع شاخه هاى 

درختان حوادثى براى ترددکنندگان در معابر ایجاد شود. 
به نظر مى رسد پیمانکاران شــهرى اگر زمان دیگرى 
همچون ابتــداى صبح که تعداد کمتــرى از عابران و 
وسایل نقلیه در معابر حرکت مى کنند را به این موضوع 
اختصاص دهند زمانبندى مناسب ترى براى این موضوع 
باشــد تا این کار مثبت براى درختان منجر به مسائل 

جبران ناپذیر نشود.
با انتخاب ساعات ابتدایى صبح براى هرس درختان در 
روزهاى پشت هم مى توان با مدیریت صحیح طى چند 

روز از عهده این کار برآمد.

زمانى براى پیرایش درختان!

خسارت متفاوت مشکل گاز در اصفهان
نصف جهان  روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 25 
دى ماه خود در یادداشتى با عنوان «اصفهان قربانى 
همیشگى مشکالت» نوشــته: «اصفهان، شهرى 
که قربانى هزاران مشکل ریز و درشت است، روزى 
نیست که این استان پهناور با مسئله اى حاد روبه رو 
نشود. حاال نوبت به کمبود گاز رسیده است، هرچند 
ممکن است برخى بگویند کمبود گاز یک موضوع 
سراسرى است و فقط مشــکل اصفهان نیست، اما 
وقتى تبعات کمبود گاز در اســتان صنعتى و پهناور 
اصفهان با برخى استان ها مقایسه شود، مشخص 
مى شود چه خســارات ســنگینى با کمبود گاز به 

اصفهان وارد مى شود.» 
در بخــش دیگرى از این یادداشــت آمده اســت: 
«اصفهان در سال هاى اخیر و در فصول سرد همواره 
با معضل افزایش آالینده هــا و آلودگى هوا روبه رو 
بوده است، این موضوع باعث تعطیلى هاى متعدد 
در سالیان اخیر شــده و تبعات زیادى براى سیستم 
آموزشى استان به همراه داشته است.حاال تعطیالت 
ناشى از کمبود گاز نیز به ایام تعطیل قبلى اضافه شده 
و تقریباً سیستم آموزشى استان را فلج کرده است، در 
کنار این موارد کمبود گاز بسیارى از صنایع استان را با 

مشکالت زیادى روبه رو ساخته است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

الیحه بودجه پیشــنهادى 1402 شــهردارى اصفهان در 
حالى صبح دیروز (یک شنبه) توسط شهردار اصفهان تقدیم 
شوراى اسالمى شــهر شد که این جلسه شــوراى شهر با 
استفاده از لباس گرم و بدون روشن کردن دستگاه گرمایشى 
برگزار شــد تا به گفته محمد نورصالحى، رئیس این شورا، 
تأکیدى بر صرفه جویى مصرف انرژى باشد و هموطنان ما 

در نقاط سردسیر دچار قطعى گاز نباشند.
اصفهان این روزها در تب و تاب سرماى کم سابقه و مصرف 
رکوردشــکن گاز قرار دارد و به همین دلیل دستگاه هاى 
اجرایى استان از چهارشــنبه هفته گذشته تا دیروز تعطیل 

بودند بلکه گوشه اى از کمبود گاز در استان جبران شود. 
روز گذشته هم ادارات اصفهان پس از چند روز تعطیلى، از 
ساعت 9 صبح کار خود را آغاز کردند و همزمان، دستور کار 
هفتادودومین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان که 
روزهاى یک شنبه برگزار مى شود، دریافت الیحه بودجه 
1402 شهردارى از دستان على قاسم زاده شهردار اصفهان 

و آغاز بررسى این الیحه در شورا بود.
بودجه ســال 1402 شــهردارى اصفهان 21 هزار و 133 

میلیارد تومان تعیین شــده که به منظور بحث و بررســى 
تقدیم رئیس شوراى شهر شد. این بودجه رشد 60 درصدى 
نسبت به ســال 1401 خواهد داشــت و اولویت آن طبق 
گزارش شــهردار اصفهان، حمل ونقل عمومى و مسائل 

زیست محیطى است.
بودجه 1402 با «نیم نگاهى به واقعیت ها» که به گفته قاسم 
زاده «نمى توانیم آن را نادیده بگیریم» تدوین شده است. این 
واقعیت ها از نظر شهردار، رویکردهاى مورد تأکید مدیریت 
شهرى، واقعیت هاى شــهرى، نیازها و ضرورت هاى آن، 
واقعیت هاى ملــى و اتفاقاتى که در تدویــن برنامه هفتم 
و بودجه 1402 وجود دارد و متغیرهایــى همچون تورم و 

واقعیت هاى بین المللى است.
بودجه شــهردارى 18 هزار و 974 میلیارد تومان است که 
61 درصد نسبت به ســال جارى رشد داشــته است و 71 
درصد از بودجه سال آینده به حوزه عمرانى و 29 درصد به 
بخش جارى اختصاص داده شده است. همچنین در بودجه 
سال آینده 39 درصد به مسائل محیط زیست و حمل ونقل 
اختصاص پیدا کرده است و بیش از 30 درصد از بودجه مربوط 
به پروژه هایى است که داراى طرح و الزامات است که شهردار 

تأکید کرده «امیدواریم آن را سال به سال پیش ببریم».
اما آیا بودجه شــهر اصفهان منطبق با واقعیت ها تنظیم 
شده اســت؟ پاسخ شــهردار به این ســئوال مثبت است: 
«درصد افزایش بودجه در یک دامنــه 20 تا 80 درصدى 
در کالنشــهرها بوده اســت، در اصفهان بــه حدود 60 
درصد افزایش رســیدیم که به نظر زیاد است، اما وقتى به 
واقعیت هاى بیان شده توجه کنیم، متوجه خواهیم شد اگر 
به جز این را در نظر بگیریم ممکن است در اجرا با مشکل 
مواجه شود و سال آینده شهردارى براى انجام منویات شورا 
و انتظارات مردم توانایى الزم را نداشته باشد. 60 درصد رشد 
در یک نگاه ابتدایى ممکن است منطقى به نظر نرسد، اما 

با مسائلى که گفته شد به نظر مى رسد واقع بینانه باشد.»
البته قاسم زاده تأکید کرد که در بودجه ریزى براى سال آینده 
دست شهردارى در تعریف پروژه هاى جدید آنطور که مورد 
انتظار مردم و شوراست خیلى باز نبوده است اما هزینه هاى 
جارى، پروژه هــاى نیمه تمام مانند قطار شــهرى و حلقه 
حفاظتى و اضطرارهاى شهرى همچون پساب که به هیچ 
عنوان نباید وقفه در روند آنها ایجاد شود از مسلمات بودجه 

سال آینده خواهد بود.

بودجه سال آینده شهر اصفهان با «نیم نگاهى به واقعیت ها» تدوین شد

تقدیم بودجه 1402 به شوراى «سرد»

پخش 10000 تن آسفالت در فریدونشهر
نصف جهــان  شــهردار فریدونشــهر از پخش 10 
هزار تن آسفالت در ســطح معابر این شهر خبر داد 
و گفت: الزم است همگام با افزایش جمعیت شهر، 
کمک هاى بیشترى براى ارائه خدمات مطلوب به 

شهردارى انجام شود.
ابراهیم باتوانى افزود: نزدیک به 20 تن تولید زباله 
و پسماند به صورت روزانه در شهر تولید مى شود که 

براى مدیریت این حجــم از زباله 25 درصد بودجه 
شهردارى نیاز است.

وى تصریــح کــرد: در کنــار خودگــردان بودن 
شــهردارى ها، به دنبال تأمین منابع پایدار هستیم، 
شــهر از نظر افقى و طولى بســیار گسترده است و 
محالت زیادى اضافه شده، اما خدمات دهى به این 

شهر هنوز بر اساس سرشمارى سال 1395 است.

آغاز اجراى 2 طرح تفریحى آموزشى در سجزى
نصف جهان   احداث دو طرح آموزشى و تفریحى در 

شهر سجزى با اعتبار 140 میلیارد ریال آغاز شد.
شهردار سجزى در مراســم کلنگزنى این طرح ها 
گفت: مجتمع تفریحى خاتون یکــى از این طرح 
هاست که به عنوان نخستین مرکز بانوان و خانواده 
شهرستان کوهپایه در زمینى به مساحت 7 هزار متر 

مربع احداث مى شود.  

معین الدینى افزود: اجراى بخش نخست این طرح 
با اعتبار 70 میلیارد ریال آغاز شده و تا سه سال دیگر 

به بهره بردارى مى رسد.
وى گفت: طرح دوم نیز در بوســتان شکیبا محله 
مزرعه شور سجزى با اعتبار اولیه 70 میلیارد ریال و 
در زمین اهدایى خیران به مساحت 10 هزار مترمربع 

آغاز شده است.

مدیران ضعیف و بى انگیزه را تغییر مى دهیم
نصف جهــان   فرماندار اردســتان گفت: اگر به این 
نتیجه برسیم که رئیس اداره اى ضعیف و بى انگیزه 
است مطمئنًا به نفع شهرستان او را تغییر مى دهیم؛ 
زیرا معتقدیــم مدیر بى انگیــزه و بى تفاوت به درد 

مسئولیت نمى خورد.
محمد هادى احمدى طبــاء اظهار کرد: کل بودجه 
شهرســتان اردســتان در ســال 1401 درحدود 
550 میلیارد ریال بود که 250 میلیارد آن از ســفر 
رئیس جمهور به اســتان بــود و 30 میلیارد تملک 

دارایى که در حال حاضر فقــط 10 درصد از تملک 
دارایى بین ادارات شهرستان توزیع شده است.

وى درباره تعطیلى پروژه مســکن کریمان تصریح 
کرد: پروژه مســکن کریمان به طور کامل تعطیل 
نشده اســت ولى به دلیل اینکه شرکت پیمانکار از 
نیروهاى افاغنه استفاده کرده بود و با وجود تذکرات 
الزم، نیروهاى افاغنه جمع آورى شدند که امیدواریم 
در هفته آینده با جایگزین کــردن نیروهاى ایرانى 

عملیات عمرانى پروژه مجدد از سر گرفته شود.

مانى مهدوى
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گوشى هاى هوشمند در طول سال ها پیشرفت زیادى کرده اند، 
اما هنوز هم اساساً حدود یک روز با شارژ کامل کار مى کنند. این 
بدان معناست که اکثر ما تمام شب هنگام خواب باترى را شارژ 

مى کنیم. آیا این کار براى باترى خوب است؟
برخالف آنچه ممکن است فکر کنید، فناورى باترى درواقع تا 
حدودى بهبودیافته است. مشکل این است که تلفن ها اکنون 
مى توانند کار هاى بیشترى انجام دهند، به این معنى که به قدرت 

بیشترى نیاز دارند.

تغییرات اطالعات
چیزى که این وضعیت را پیچیده مى کند این است که اطالعات 
متناقض زیادى در آنجا وجود دارد. شاید شنیده باشید که شارژ 
کردن گوشى در طول شب بد است و شاید هم شنیده باشید که 

کامًال خوب است.
بخشى از این سردرگمى به دلیل پیشــرفت در فناورى باترى 
اســت. چیز هایى که در یک زمان درســت بودند دیگر درست 
نیستند. این یک بخش طبیعى از یادگیرى بیشتر در مورد نحوه 

کار کردن چیز ها است.

نحوه کار شارژ
گوشى هاى هوشمند با محافظ هایى طراحى شده اند تا باترى 
و ســایر اجزاى داخل آن را ایمن نگه دارند. یکى از مواردى که 
مى تواند به تلفن ها آسیب برســاند داغ شدن بیش ازحد و شارژ 

کردن یک شبه است.
اکثر تلفن ها زمانى که براى اولین بار آن ها را به شــارژر وصل 
مى کنید یا روى شــارژر بى ســیم قرار مى دهید، سریع شارژ 
مى شوند. اما پس از مدتى، سرعت شارژ کاهش مى یابد و زمانى 

که به 100 ٪ برسد، به طور کامل متوقف مى شود.
البته از آنجایى که شــارژ آن در 100٪ متوقف مى شود، باترى 
به آرامى تخلیه مى شــود. هنگامى که دوباره به 99 ٪ کاهش 
مى یابد، مقدار بســیار کمى از انرژى را مصــرف مى کند تا به 
100 ٪ برگردد. این چرخه تا زمانى که آن را از برق بردارید تکرار 
مى شود. تلفن هرگز بیش از حد شارژ نمى شود، اما تقریباً دائماً در 

حال شارژ است.

حفاظت پیشرفته
شاید شنیده باشید که شارژ باترى بین 20 تا 80 درصد بهترین 
کار اســت. اپل و برخى از تولیدکنندگان اندروید ویژگى هاى 
اضافى را براى حفظ گوشى شــما در آن محدوده تا حد امکان 

معرفى کرده اند.
 Optimized» آیفون هــا  داراى ویژگــى ،ios۱۳ با انتشــار
Battery» هستند. در صورت فعال بودن این گزینه، گوشى در 

بیشتر ساعات شب حدود 80 درصد باقى مى ماند. 
برخى از دســتگاه هاى اندروید اساســاً همین ویژگى رادارند. 

OnePlus آن را "شــارژ بهینــه" مى نامد. گوشــى هاى 

Google Pixel داراى «شارژ تطبیقى» هستند. 

دستگاه هاى گلکسى سامسونگ قدمى فراتر 
گذاشته اند و به شما امکان مى دهند باترى را 

همیشه روى 85 درصد قرار دهید.
اگر گوشى خود را یک شبه شارژ مى کنید، اگر این 

ویژگى ها رادارید، ایده خوبى است که آن ها را 
فعال کنید. این باعث مى شود تا معایب شارژ 

در طول شب کمتر شود.
با وجود این محافظ ها، آسیب رساندن 
به باترى گوشى براى شما بسیار دشوار 

است. بااین حال، باترى ها به مرورزمان تحلیل 
مى روند و هیچ کس نمى توانــد در مورد آن 

کارى انجام دهد. فقط مهم این است که چقدر 
به این روند کمک مى کنید.

چرخه شارژ چیزى است که بر طول عمر باترى شما 
تأثیر مى گذارد. هر چه چرخه هاى شارژ بیشترى را طى 
کند، باترى بیشتر تحلیل مى رود. به همین دلیل است 

که بهتر است گوشى خود را تا حد امکان بین 20 تا 80 
درصد شارژ نگه دارید.

اینجاست که شارژ یک شبه مى تواند روند تخریب باترى 
را تسریع کند. شارژ شدن بین 99 تا 100 درصد براى چندین 

ساعت شبیه روشــن و خاموش کردن چراغ است. این باعث 
نمى شود المپ منفجر شود، اما براى المپ نیز خوب نیست.

این سؤالى اســت که ما باید در مورد شــارژ یک شبه باترى ها 

بپرسیم. دقیقاً چه چیزى براى باترى "بد" است؟ آیا گوشى شما 
بیش از حد گرم مى شود و آتش مى گیرد؟ خیر، براى جلوگیرى از 
آن محافظت هایى وجود دارد به شرطى که از تجهیزات صحیح 
استفاده کنید. آیا عمر باترى را از بین مى برد؟ بله، اما ممکن است 

براى شما قابل توجه نباشد.

یک شبه و بدون 
آسیب شارژ کنید

کار هایى وجود دارد 
که مى توانید براى 
شــارژ کردن تلفن 

خود در طول شــب انجام دهید و برخى از معایب آن را کاهش 
دهید. اول ازهمه، مطمئن شوید که دستگاه فضایى براى تنفس 
دارد. گرماى بیش از حد یک نگرانى بزرگ است، بنابراین به آن 

فضا بدهید و آن را با هیچ چیزى پوشان ندهید.

شــارژ صحیح باطرى 
گوشى

کار بزرگ دیگرى که مى توانید انجام 
دهید انتخاب تجهیزات شارژ صحیح 
است. استفاده از شارژر هاى ارائه شده 
به همراه دستگاه و آن هایى که به طور 
خاص براى آن طراحى شده اند بسیار 

مهم است. 
فراتر از آن، ممکن است از «شارژ سریع» 
در هنگام خواب اجتناب کنید. رسیدن به 
100 ٪ کندتر بــه معناى صرف زمان 
کمتر در آن چرخــه 99-تا 100 

٪ است.
به غیراز این، شــما باید 
بپذیرید کــه باترى ها 
نمى توانند براى همیشه 
دوام بیاورند. اســتفاده از 
تلفن باعث کاهش باترى 
مى شــود. دور زدن آن 

وجود ندارد.
 نکاتــى وجــود دارد که 
مى توانیــد بــراى کاهش 
ســرعت این تخریب استفاده 
کنید، اما اکثر ما زمان مناسب دیگرى 
براى شارژ کردن دستگاه هاى 

خود نداریم. 
شارژ کردن تمام دستگاه هاى ما 
در طول شب بخشى از زندگى 

در حال حاضر است.

 اپل سال را 
 پرقدرت

 آغاز مى کند

آیفون یک راز بســیار کاربردى دارد که این قابلیت 
پنهان به شــما امکان مى دهد آن را به یک بلندگو 

تبدیل کنید.
ویژگى نسبتا ناشــناخته آیفون به گونه اى طراحى 
شده است که به شما امکان مى دهد صدایى بلندتر 

از حد معمول پخش کنید.
نحوه به کار انداختن قابلیت بلندگوى گوشى آیفون 

شــیائومى بــه زودى یــک گوشــى ارزان قیمــت را معرفــى مى کنــد:
 پوکو سى POCO C۵۵ – 55 که احتماال زیر 100 دالر قیمت خواهد داشت.

مدل هاى سرى C پوکو، گوشى هاى اقتصادى شیائومى هستند و حاال یکى دیگر 
در راه است. برخى از مدل هاى پیش تر عرضه شــده از این سرى، فاقد حسگر اثر 
انگشت بودند و حافظه داخلى خیلى کمى داشــتند؛ اما ظاهرا گوشى پوکو C۵۵ از 
وجود اسکنر اثر انگشت و حافظه داخلى 64 و 128 گیگابایتى بهره خواهد برد. بعید 
هم نیست که این مدل پوکو، نسخه رى برنده شــده ۱۲C Redmi براى عرضه در 

بازارهاى جدید باشد.
هنوز تاریخ دقیق معرفى گوشى معلوم نیست؛ ولى انتظار مى رود در این مشخصات 

فنى، با ردمى ۱۲C وجه اشتراك داشته باشد:
صفحه نمایش 6,7 اینچى IPS با نرخ نوسازى 60 هرتز

تراشه هلیو G۸۵ مدیاتک
باترى 5000 میلى آمپر ساعتى با فناورى شارژ 10 وات

جک 3.5 میلى مترى هدفون و شیار کارت حافظه
دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى و سلفى 5 مگاپیکسلى

حافظه داخلى 128/64 گیگ و رم 6/4 گیگ

توئیتر اعالم کرد هیچ شــواهدى وجود ندارد که اطالعات کاربران این پلتفرم شبکه 
اجتماعى با بهره بردارى از آسیب پذیرى سیستم هاى این شرکت به دست آمده اند.

توئیتر اعالم کرد هک 5.4 میلیون حساب با استفاده از باگى انجام شده که اوایل سال 
میالدى گذشته شناساى و ترمیم شده بود و در طول تابستان افشا شده بود.

در پست وبالگ توئیتر آمده است: حدود 600 میلیون اطالعات کاربرى دیگر، نمى تواند 
ارتباطى به واقعه گزارش شده قبلى یا هیچ واقعه جدیدى داشته باشد.

هیچ شواهدى از این که اطالعات به فروش گذاشته شده در اینترنت با بهره بردارى از 
آسیب پذیرى سیستم هاى توئیتر به دست آمده اند، وجود ندارد. این اطالعات احتماال 
مجموعه اى از اطالعاتى است که پیش از این، از طریق منابع مختلف در اینترنت قابل 

دسترس شده بود.
این شرکت شبکه اجتماعى در اوت گذشــته به کاربرانش اعالم کرده بود یک آسیب 
پذیرى در سیستم توئیتر، حســاب هاى کاربران را با دادن نشانى ایمیل یا شماره تلفن 
آن ها در معرض مشــاهده قرار مى دهد. توئیتر از طریق یک برنامه جایزه باگ، آسیب 

پذیرى مذکور را شناسایى کرده بود.
گزارش هاى رسانه اى در دسامبر مدعى شدند که فردى توانسته است به بیش از 400 
میلیون نشانى ایمیل و شماره تلفن کاربران توئیتر دسترسى پیدا کند و این اطالعات با 
بهره بردارى از یک آسیب پذیرى که در ژانویه سال 2022 شناسایى شده بود، به دست 

آمده است.

به صورت زیر است: 
به تنظیمات، قابلیت دسترسى، صوتى و تصویرى، 
 Headphone بخــش تســهیالت هدفــون (
Accommodations) برویــد و گزینه «قوى» را 

انتخاب کنید.
ســى ان ان آندراســکور که خود از ایــن قابلیت 
بهــره برده و شــیوه دســتیابى بــه ایــن قابلیت 
را بــا 94 هــزار فالوئــر خــود در اینســتاگرام به 

اشــتراك گذاشــته، در پســتى در یــک شــبکه 
اجتماعــى خطــاب بــه فالوئر هاى خود نوشــته

 است: اکنون گوشى شما موسیقى را با صدایى بسیار 
بلندتر پخش مى کند.

سى ان ان اندراسکور شیوه دستیابى به این قابلیت را 
هک سودمند نامیده است.

بینندگان این پست بســیار هیجان زده شدند. یکى 
از طرفداران این هک ســودمند را «درخشــان» و 
دیگرى نیــز آن را «عالى» خوانــد. این یک ترفند 

عالى براى تحت تاثیر قرار دادن دوســتان خود در 
یک مهمانى، یا حتى گوش دادن به موسیقى در خانه

 است.
راه هــاى زادى وجود دارد که مى توانید بیشــترین 
بهره را از آیفون خــود ببرید. از بــاز کردن فضاى 
ذخیره ســازى بیشــتر به صوت رایگان تا ارســال 
پیام هــاى مخفى به دوســتان خــود،  از امکانات 

گوشى هاى همراه آیفون هستند.
این هک به شــما نشــان مى دهد کــه همزمان 
با ضبط فایــل موســیقى چگونه کپى و پیســت 

کنید. همچنیــن مى توانید با اســتفاده از «فرمان 
صوتى ســیرى» یک خبر، یک پســت اجتماعى، 
یک عکس یا حتى یک پادکســت را به اشــتراك 

بگذارید.
این هک ساده حتى به شما اجازه مى دهد برگه هاى 
ناشناس را قفل کنید و بدون این که فعالیت شما در 
سیستم به خاطر سپرده شــود، گوگل کروم را مرور 
کنید؛ بنابراین دفعه بعد که مى خواهید آهنگ هایى 
را پخش کنید، آیفون خود را به عنوان یک بلندگوى 

باکیفیت تبدیل کنید.

تبدیل گوشى آیفون به اسپیــــکر!

اخبار جدید حکایت از آن دارد که لپ تاپ «مک بوك 
ایر 15 اینچى» اپل یا تا پایان بهار یا تا اواخر امســال 

عرضه خواهد شد.
 اپل با  اصالح خط تولید خود، دو مدل جدید مک بوك 
ایر، از جمله یک مدل کوچک تر 12 اینچى و یک مدل 

بزرگتر 15 اینچى، معرفى کرده است. 
اما مارك گورمن از بلومبرگ در گزارش جدیدى ادعا 
کرده که مدل 12 اینچى امســال عرضه نمى شــود، 
اما انتظــار مى رود  لپ تاپ مک بــوك ایر 15 اینچى 
اواخر امســال (2023) بــه صورت رســمى معرفى 

شود.
در حال حاضر، اطالعات زیادى در مورد مک بوك ایر 

15 اینچى آینده فاش نشده اســت. با این حال، راس 
یانگ، تحلیل گر صفحه نمایشــگر، قبال گفته بود که 
اپل تولید پنل هاى صفحه نمایش 15.5 اینچى براى 
مک بوك ایر را در ســه ماهه اول ســال 2023 آغاز 

خواهد کرد.
 اگر جدول زمانى بدون تغییر باقى بماند، این لپ تاپ 
مى تواند به زودى بهار امســال به طور رسمى عرضه 

شود.
 با توجه به اینکه صفحه نمایشگر مک بوك ایر اخیرا 
به روز شده اســت، انتظار نداریم که این شرکت یک 
مدل بازطراحى شــده را عرضه کنــد. بنابراین، لپ 
تاپ جدید نیز  تقریبا همــان طراحى مدل هاى فعلى 

را خواهد داشت.
از نظر سخت افزارى به احتمال زیاد در این لپ تاپ از 
تراشه M۲ یا پردازنده Pro M۲ استفاده مى شود، البته 
اپل هنوز آن را  رسمااعالم نکرده است. انتظار مى رود 
تراشه هاى جدید سرى M۲ به زودى معرفى شوند. این 
تراشه ها امسال در چند سرى دیگر از لپ تاپ هاى مک 

نیز به کار خواهند رفت.
مک بوك ایر 12 اینچى که قبال اعالم شده بود امسال 
(2023) یا در سال 2024 عرضه خواهد شد، دیگر در 
برنامه هاى کوتاه مدت این شرکت نیست و این به آن 
معناســت که این لپ تاپ 12 اینچى به این زودى ها 

عرضه نمى شود.

گوشى را شب تا صبح شارژ کنیم یا نه  C55 پوکو
کمتر از 100 دالر قیمت خواهد داشت

نشت اطالعات کاربران به توییتر 
مربوط نیست!

Optimized» ى ویژگــى
 بودن این گزینه، گوشى در 

باقى مى ماند. 
ســاً همین ویژگى رادارند. 

 مى نامد. گوشــى هاى 
ى» هستند. 
قدمى فراتر 
د باترى را 

ننناین کنید، اگر 
که آن ها را 
یب شارژ 

ندن
شوار 

ن تحلیل 
ر مورد آن 

ت که چقدر 

ل عمر باترى شما 
ارژ بیشترى را طى 
ه همین دلیل است 
0 تا 80 0مکان بین 20

تخریب باترى ند روند
100 درصد براى چندین  0ا

ردن چراغ است. این باعث 
ى المپ نیز خوب نیست.

د شــارژ یک شبه باترى ها 

براى شما قابل توجه نباشد.
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خواص جینسینگ براى پوست و مو غذاهاى زمستانى سالم و انرژى زا براى کودکان

معجزه  دمنوش دارچین در تقویت حافظه و کاهش وزن

در فصول سرد انتخاب هاى غذایى سالم مى تواند به سالمت روان کودك شما کمک 
کند. غذاهاى زیر را در نظر بگیرید تا به کودکان تان کمک کند در زمستان سالم و شاد 
باشند.  وقتى دما کاهش مى یابد و ساعات روشنایى روز کوتاه تر مى شود، سطح انرژى 
مى تواند کاهش پیدا کند. بنابراین ممکن است کودکان در ماه هاى سرد و زمستان 
فعالیت کمترى داشته باشند. بر همین اساس هم تمرکز روى تغذیه مناسب در این 
فصل از سال بسیار مهم اســت. تغییرات در خلق و خو، کاهش انرژى، تمرکز، اشتها 
و خواب، در این فصل غیرمعمول نیستند، اما درعین حال مى توانند نشانه هاى یک 

بیمارى زمینه اى جدى تر نیز باشند.
بنابر اعالم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در فصول سرد انتخاب هاى غذایى 
سالم مى تواند به سالمت روان کودك شما کمک کند. غذاهاى زیر را در نظر بگیرید تا 

به کودکان تان کمک کند در زمستان سالم و شاد باشند.

ماهى: اسیدهاى آمینه مانند تریپتوفان، تیروزین و گلوتامین که بلوك هاى سازنده 
پروتئین در ماهى سالمون و سایر منابع پروتئینى هستند، انتقال دهنده هاى عصبى را 
تولید مى کنند که به تنظیم خلق و خو کمک مى کنند. شواهد موجود، مصرف ماهى را 
با خطر کمتر افسردگى مرتبط مى داند. ماهى و به ویژه ماهى سالمون مملو از اسیدهاى 
چرب امگا 3 است که برخى مطالعات نشان داده است که به مدیریت افسردگى کمک 

مى کند. ماهى یک منبع عالى پروتئین براى سالمت قلب نیز محسوب مى شود. 
مرکبات: مرکبات مملو از ویتامین C هستند که به تقویت سیستم ایمنى بدن کمک 
مى کنند. آن ها همچنین فیبر غذایى را فراهم مى کنند. کودکان معموال این میوه ها را 
دوست دارند. زیرا معموال بدون دانه هســتند، پوست کندن آن ها آسان و خوردن آن 

سرگرم کننده است. بنابراین براى میان وعده هاى مدرسه عالى هستند.
کدو حلوایى: کدو حلوایى از کاروتنوئیدها که پیش ســاز ویتامین A است، سرشار 
است. نشان داده شده مصرف آن براى سالمت قلب و ایمنى بدن مفید است و در عین 
حال سالمت پوست را تقویت مى کند. همچنین منبع خوبى از فیبر غذایى است که به 
ثابت نگه داشتن سطح قند خون کمک مى کند. اکثر انواع کدو حلوایى زمستانهبه طور 

طبیعى شیرین هستند.
گل کلم: این عضو از خانواده سبزیجات به دلیل محتواى فیتوکمیکال باال و پتانسیل 
آن براى کمک به پیشگیرى از سرطان و التهاب مورد توجه قرار گرفته است. گل کلم 
به تنهایى خوشمزه اســت، اما به راحتى با طعم هاى دیگر ترکیب مى شود. سرشار از 
ویتامین C و منبع خوبى از ویتامین K براى سیستم ایمنى سالم و استخوان هاى سالم 
است، اما این همه ماجرا نیست. گل کلم همچنین منبع خوبى از فوالت، یک ویتامین 

B مهم براى رشد و نمو بوده و غنى از فیبر غذایى است.

در این مطلب به تاثیرهاى عادت به خــوردن دمنوش دارچین در برنامه غذایى روزانه 
اشاره خواهیم کرد که به ترتیب عبارتند از:

کنترل گرسنگى
دارچین تاثیر قابل قبولى بر کنترل گرســنگى دارد و تقریبا تاثیر آن ســریع احساس 
مى شــود. مصرف این ادویه جذب گلوکز در خون را کاهش مى دهــد و از آنجا که با 
افزایش سطح قند خون، احساس گرسنگى به وجود مى آید، گنجاندن دارچین یکى از 

ترفندهاى تسریع سیرى محسوب مى شود. 

طعم دهنده عالى
دارچین یکى از بهترین طعم دهنده ها براى کاهش تمایل به مصرف شکر است. عطر 
تند دارچین باعث مى شود در تهیه انواع کیک و دسر بتوان مقدار کمترى شکر استفاده 

کرد. از آنجا که شــکر یکى از مهم ترین عوامل زمینه ســاز چاقى است، 
افزودن دارچین ترفند عالى براى کنترل شکر محسوب مى شود.

بهبود عملکرد دستگاه گوارش
مصرف منظم دارچین باعث تحریک سیستم گوارش 
و تســهیل هضم غذاى دریافتى مى شــود. مصرف 
دمنوش دارچیــن پس از صرف غذاى ســنگین یا 
هنگام دردهاى گوارشى تاثیر عالى در بهبود عملکرد 

این سیستم دارد.

تنظیم قند خون و کلسترول
ترکیبات فعال موجود در دارچین تاثیر مثبتى بر تنظیم کلسترول 

و قند خون دارند. در طب باســتانى چین، از دارچین به عنوان داروى 
دیابت نوع2 استفاده مى شود. یکى از این ترکیبات موسوم به 
MHCP بسیار موثر است و به طور مشخص حساسیت 

به انســولین را افزایش مى دهد. چنیــن تاثیرى از 
این جهت اهمیت دارد که کاهش حساســیت به 
انســولین عامل موارد خاصــى از اضافه وزن و 
آسیب هاى مرتبط با آن مانند دیابت، بیمارى هاى 

قلبى عروقى و... است.

افزایش سوخت وساز بدن
یکى دیگــر از مزایاى مصرف دارچیــن در الغرى از 
آنجاســت که مصرف آن دماى درونى بدن را باال مى برد و 

اندام ها را وادار به فعالیت مى کند تا دماى بدن به حد اســتاندارد برسد. در نتیجه این 
حالت، مصرف انرژى افزایش پیدا مى کند و مقدار چربى بیشترى به مصرف مى رسد.

طرز تهیه دمنوش دارچین
گرچه افزودن دارچین به غذاهــا براى بهره مندى از خواص آن در حفظ ســالمت و 
کاهش وزن بسیار مفید است اما دمنوش آن به خصوص اینکه همراه با زنجبیل تهیه 
مى شود، تاثیر بهترى خواهد داشت. از طرفى در روزهاى سرد مى توان از آن به عنوان 
جایگزین چاى نیز استفاده کرد. براى تهیه این دمنوش، کمى زنجبیل تازه را رنده کنید. 
یک لیوان آب را گرم کنید و تکه اى چوب دارچیــن را از ابتدا در آب بریزید تا دارچین 
طعم بهترى پیدا کند. زمانى که آب جوش آمد، یک چاى کیســه اى در آب بگذارید و 
صبر کنید تا حدود 7 دقیقه دم بکشد. سپس دمنوش را صاف کرده، زنجبیل و عسل را 

مخلوط کرده و میل کنید.

زخم معده که به عنوان زخم گوارشى شناخته مى شود، از زخم هاى 
دردناك در معده است. در این مطلب با شایع ترین عالئم زخم معده 

و روش هاى کنترل کردن زخم معده آشنا مى شوید.
زخم معده یا زخم هاى گوارشــى یکى از شایع ترین بیمارى هاى 

گوارشى هست. زخم هاى گوارشى زخم هاى باز هستند که در داخل 
پوشش داخلى معده و قسمت فوقانى روده کوچک ایجاد مى شوند. 
زخم گوارشى یک زخم باز در دستگاه گوارش فوقانى است. دو نوع 

زخم معده وجود دارد:
1. زخم معده که در پوشش معده ایجاد مى شود.

2. زخم دوازدهه اى اســت که در قســمت فوقانى روده کوچک 
تشکیل مى شود.

الیه اى ماده چسبنده اى به نام موکوس جداره داخلى معده و اثنى 
عشر (دوازدهه) را مى پوشــاند. موکوس این قسمت ها را از اسید 
محافظت مى کند. اگر این الیه آسیب ببیند، آنگاه بافت حساس زیر 
آن در معرض اسید قرار مى گیرد. طى فرآیند گوارش مواد غذایى، 
اسید هاى مخصوصى از معده تولید و ترشح مى شود. آزردگى بافت 
معده و اثنى عشر توسط اسید، موجب ایجاد زخم مى شود. زخم هاى 
گوارشى نامى است که به مجموعه زخم هاى موجود در معده و اثنى 

عشر اطالق مى شود.

عالئم زخم معده
شایع ترین نشــانه زخم 
معــده درد ســوزش 
معده است. اسید معده 
باعث بدتر شدن درد 
مى شــود. اغلب درد 
با خــوردن غذا هاى 
خاصى که با اسید معده 
را کاهش مى دهند، تسکین 
مى یابد یا مصرف دارو کاهش 
دهنده اســید، ممکن اســت درد را 
کاهش دهد. درد ممکن است بین وعده هاى غذایى 

و در شب بدتر شود.

این نشانه ها براى ابتال به زخم معده جدى هستند
سوزش درد معده- احساس پرى، نفخ یا آروغ زدن- عدم تحمل 

غذا هاى چرب- سوزش سر دل- حالت تهوع.

اغلب افراد با زخم گوارشــى ممکن اســت عالئم یا نشانه هاى 
شدیدترى داشته باشند مانند:

استفراغ یا اســتفراغ خونى- خون تیره در مدفوع و یا مدفوع سیاه 
یا قیرى-  مشکالت تنفسى - احساس ضعف - تهوع یا استفراغ 

-کاهش وزن بدون دلیل- تغییر در اشتها.

عوامل ایجاد زخم هاى گوارشى
زخم هاى گوارشــى هنگامى رخ مى دهند که مخاط در دستگاه 
گوارش در سطح داخلى معده یا روده کوچک از بین مى رود. تماس 
اسید با بافت هاى زیرین مى تواند یک درد دردناکى ایجاد کند که 
ممکن است باعث خونریزى گوارشى شود. دستگاه گوارش با یک 
الیه مخاطى که به طور معمول در مقابل اسید محافظت مى شود 
پوشش داده مى شود. اما اگر مقدار اسید افزایش یابد یا میزان مخاط 

کاهش یابد، مى توانید یک زخم ایجاد کند.

علل رایج زخم هاى گوارشى یا زخم معده 
باکترى هاى هلیکوباکتر پیلــورى عمدتا در الیه مخاطى زندگى 
مى کنند که پوشــش و محافظت از بافت هایــى را که در معرض 
معده و روده کوچک است را حفظ مى کند. اغلب این باکترى سبب 
مشکالتى نمى شود، اما مى تواند موجب التهاب الیه داخلى معده 
شود و زخم ایجاد کند. ممکن است از طریق فردى به فرد از طریق 
تماس نزدیک، مانند بوســیدن، انتقال یابد. افراد ممکن است از 

طریق غذا و آب نیز این باکترى را انتقال دهند.

درمان زخم معده
درمان بستگى به علت زخم شــما دارد. اکثر زخم ها را مى توان با 
مصرف دارو درمان کرد. اما در موارد نادر، ممکن است جراحى انجام 
شود. مهم است که به سرعت زخم را درمان کنید. زخم معده درمان 

نشده مى تواند منجر به موارد زیر شود:

خونریزى داخلى: خونریزى گوارشــى ممکن است به علت 
خونریزى آهسته اى که منجر به کم خونى یا خونریزى شدید شود 
و ممکن است نیاز به بسترى شــدن یا انتقال خون داشته باشد. از 

دست دادن خون شدید مى تواند استفراغ سیاه یا خونریزى یا مدفوع 
سیاه یا خونریزى ایجاد کند.

عفونت شکمى: زخم هاى گوارشى مى توانند باعث یک سوراخ 
در دیواره معده یا روده کوچک شوند. بر اثر این اتفاق شما در معرض 

عفونت جدى حفره شکم قرار دارید.

انسداد روده: زخم هاى گوارشى مى تواند منجر به تورم، التهاب 
یا زخم شود که ممکن است عبور از غذا از طریق دستگاه گوارش 

را مسدود کند.

روش هاى کنترل کردن زخم معده
خوردن غذا هایى که به طور کامل پخته شده اند.-خوردن غذا هاى 
کاهنده اسید معده- ترك ســیگار-  رژیم غذایى سالم -کاهش 

استفاده از مسکن ها.
اگر شما به طور منظم از دارو هاى ضد درد استفاده کنید که خطر 
ابتال به زخم معده را افزایش مى دهد، اقدام به کاهش آن کنید. به 
عنوان مثال، دارو هاى خود را با وعده هاى غذایى مصرف کنید. با 
پزشک خود مشورت کنید تا کمترین دز ممکن را پیدا کنید که هنوز 

هم درد را تسکین مى دهد.
ایرج خسرونیا، متخصص گوارش و کبد درباره «بیمارى زخم معده 
و اثنى عشر» بیان کرد: زخم معده و اثنى عشر از عوارض داروهاست 
و به علت استرس و اضطراب، عمل جراحى یا میکروب هلیو باکتر 

ایجاد مى شود.
وى ادامه داد: ترش کردن، درد و سوزش معده و احساس گرسنگى 
شدید از جمله عالئم آن اســت. گاهى اوقات با خونریزى معده و 

استفراغ و مدفوع خونى خود را نشان مى دهد.
این متخصص گوارش یادآور شد: اگر علت بروز زخم معده میکروب 
هلیو باکتر باشد با مصرف دارو و اگر علت غیر میکروب باشد و با باال 

رفتن اسید، با مصرف دارو هاى ضد اسید بهتر مى شود.
خسرونیا خاطرنشــان کرد: بیمارى زخم معده و اثنى عشر درمان 
قطعى دارد و معموال زخم معده خوب مى شود و اگر خوب نشد فرد 

باید بیوبسى شود تا مشخص شود سرطان نیست.

چاى سفید مثل چاى سبز بدون تخمیر تهیه مى شود. این چاى در مقایســه با چاى سبز طعم مالیم ترى دارد و یکى از 
خواص بى نظیرش در کاهنده کلسترول و فشار خون ، ضدویروس و تقویت کننده لثه، آرام بخش و شادى آور است.

مواد الزم براى تهیه دمنوش چاى سفید: آب:  به مقدار الزم - برگ چاى سفید: 2 قاشق چاى خورى
طرز تهیه دمنوش چاى سفید: آب سرد را داخل کترى بریزید و بگذارید کم کم دماى ان زیاد شود اما نباید به جوش بیاید. 
بهترین دماى آب براى درست کردن دمنوش چاى سفید بین 77 تا 85 درجه سانتیگراد است. در لیوان و یا قورى مناسب 
برگ چاى را بریزید و آب جوش را روى آن بریزید. چاى سفید باید یک تا 5 دقیقه دم بکشد. رنگ چاى 

سفید بسته به زمان دم کشیدن آن مى تواند از زرد کمرنگ تا نارنجى کمرنگ تغییر کند.
اگر مى خواهید چاى سفید شما عطر و طعم قوى تر و سنگین ترى داشته باشد توصیه مى کنیم 
زمان دم کشیدن را بیشتر کنید اما توجه داشته باشید که در این صورت مزه چاى کمى به 

سمت تلخى مى رود.

محققان تاکید مى کنند راهکار حفظ سالمت پوست در زمستان، مرطوب نگه داشتن آن اســت. متخصص پوست و استادیار کالج پزشکى بیلور در 
هیوستون تکزاس، «پوست در فصل زمستان تمایل به خشک شدن دارد، بنابراین افراد باید حداقل دو بار در روز آن را مرطوب کنند.»

رن نکاتى را براى بازگشت این رطوبت به پوست ارائه مى دهد:
از پماد یا کرم به جاى لوسیون استفاده کنید. لوســیون ها از آب باالترى برخوردار هستند اما این میزان آب به اندازه عوامل جلوگیرى از 

خشکى پوست نیست. کرم ها را بعد از استحمام بمالید.
به جاى دوش گرم، دماى آب ولرم را انتخاب کنید. مدت استحمام را به پنج تا 10 دقیقه محدود 
کنید.- دستگاه بخور در خانه در طول فصل خشک مى تواند کمک کند.- لباس هایى بپوشید 
که از پوست در مقابل باد و سرما محافظت مى کند.- کرم هایى که حاوى اوره، اسید الکتیک، 

الکتات آمونیوم یا اسیدهاى هیدروکسى آلفا هستند ممکن است براى پوسته پوسته شدن 
مفید باشند.

جینسینگ به ریشه یک نوع گیاه اشــاره دارد که بومى مناطق شرق آسیا و شمال 
آمریکاست که براى هزاران سال به عنوان یک گیاه جادویى براى حفظ سالمتى و 

افزایش طول عمر شناخته مى شد و طبقات باالى جامعه از آن استفاده مى کردند.

خواص جینسینگ براى مو
1. کاهش ریزش مو: جینسینگ گردش خون را سریع تر مى کند و با تقویت فولیکول ها 
باعث محکم تر شدن ریشه مو مى شــود؛ همچنین یکى از خواص مهم جینسینگ 
کاهش استرس و اضطراب اســت. همان طور که مى دانید استرس یکى از عوامل 
اصلى ریزش موســت؛ پس مصرف این گیاه فوق العاده به کاهش ریزش مو کمک 

موثرى مى کند.
2. افزایش رشد مو: اســتفاده از عصاره جینسینگ هنگام شستشوى موها مى تواند 
باعث رشد سریع تر مو ها شــود؛ پس براى رســیدن به مو هاى بلند و زیبا مصرف 

جینسینگ انتخاب درستى است.
3. کاهش شوره سر: استفاده موضعى از پماد جینسینگ یا مصرف دمنوش یا ادویه 

آن فولیکول هاى مو را تقویت و شوره مو را درمان مى کند.

 خواص جینسینگ براى پوست
1. درمان جوش و آکنه: مصرف جینسینگ گردش خون را در پوست افزایش مى دهد؛ 
همچنین باعث مى شود رطوبت مناسبى به پوستتان برسد؛ در نتیجه اگر پوست چرب 
مستعد آکنه اى داشته باشید، با مصرف جینسینگ از آکنه پیشگیرى کنید؛ همچنین 

جوش هاى فعالتان درمان مى شود.

2. شفاف و روشــن کردن پوســت: جینســینگ حاوى ویتامین و مقادیر باالیى 
آنتى اکسیدان است و به پوست هم رطوبت رسانى مى کند؛ در نتیجه مصرف آن باعث 

مى شود پوست صورتتان شفاف تر، زیباتر و روشن تر شود.
3. جوان سازى پوســت: جینســینگ حاوى مقدار زیادى آنتى اکسیدان است که 
رادیکال هاى آزاد بدن را کاهش مى دهد؛ در نتیجه مصرف آن چین و چروك هاى 

صورت شما را کم مى کند و روند پیرى پوست را عقب مى اندازد.
4. درمان اگزما و خشکى پوست: جینســینگ قابلیت رطوبت رسانى بسیارى دارد؛ 
درنتیجه اگر اگزما یا خشکى پوست داشته باشــید، جینسینگ درمان بسیار خوبى 

براى آن است.
5. درمان لک هاى پوستى: استفاده از چاى جینسینگ و همچنین استفاده موضعى از 

گیاه آن به درمان لک هاى پوستى کمک مى کند.

یک کارشناس ارشد گیاهان دارویى گفت: گیاه مهلب، بیمارى نقرس که به 
بیمارى پادشاهان معروف است را درمان مى کند.

زهرا توکلى گفت: مهلب درختى با ارتفاع بیش از 10 متر است که پوست تنه آن 
تیره رنگ بوده و شاخه هاى جوان آن باریک، سبز و صاف یا کمى خزى است و 

بعد به رنگ قهوه اى در مى آید.
وى ادامه داد: مهلب دانه هاى گیاه کوچکى است که به عنوان ادویه استفاده 

شده گرما را کاهش داده و درد کمر را تسکین مى دهد.
توکلى عنوان کرد: محلب به عنوان یک داروى چاق کننده استفاده شده و باعث 

باز شدن قاعدگى مى شود.
این کارشــناس ارشــد گیاهان دارویى بیان کرد: از محلب براى شکستن 

سنگ هاى مثانه و کلیه استفاده مى شود.
وى با اشــاره به این که مســکِن دردها، به ویژه کمردرد است، تصریح کرد: 

همچنین مى توان آن را به عنوان نوشیدنى با عسل مصرف کرد.
توکلى با بیان این که محلب داراى مزایاى بى شمارى است، افزود: این گیاه 

سرفه را تسکین داده و حواس را تقویت مى کند.
این کارشناس ارشــد گیاهان دارویى بیان کرد: همچنین درد زخم معده را 

تسکین داده و معده را از میکروب ها پاك مى کند.
وى عنوان کرد: این گیاه خــون پس از زایمان را از رحــم پاك و به انقباض 
آن کمک کرده و باعث مى شــود رحم به حالت عادى برگردد و از تپش قلب 

جلوگیرى مى کند.
توکلى با اشاره به این که گیاه مهلب بیمارى نقرس که به بیمارى پادشاهان 
معروف است را درمان مى کند، بیان کرد: همچنین با کم خونى مبارزه کرده 
و آن را درمان مى کند، زیرا حاوى بســیارى از ویتامین هاى مهم براى بدن 

انسان است.

زمستان تأثیر شدیدى بر روى پوست دارد دمنوش چاى سفید؛ ضد فشار خون و کلسترول باال

نقرس را با گیاه مهلب 
درمان کنید عوامل ایجاد زخم هاى گوارشى را بشناسید

چاى سفید مثل چاى سبز بدون تخمیر
خواص بى نظیرش در کاهنده کلست

مواد الزم براى تهیه دمنوش چاى سم
طرز تهیه دمنوش چاى سفید:طرز تهیه دمنوش چاى سفید: آب سرد
بهترین دماى آب براى درست کردن دم
آ برگ چاى را بریزید و
سفید بسته به زم
اگر مى خواه
زمان دم ک
سمت تلخ

1. زخم معده که در پوشش معده ایجاد مى
2. زخم دوازدهه اى اســت که در قســم

تشکیل مى شود.
الیه اى ماده چسبنده اى به نام موکوس ج
عشر (دوازدهه) را مى پوشــاند. موکوس
محافظت مى کند. اگر این الیه آسیب ببیند
آن در معرض اسید قرار مى گیرد. طى فرآ

اسید هاى مخصوصى از معده تولید و ترشح
معده و اثنى عشر توسط اسید، موجب ایجا
گوارشى نامى است که به مجموعه زخم ها
عشر اطالق مى ش

ش

خ
را ک
مى یابد
دهنده اســید
کاهش دهد. درد ممکن اس

و در شب بدتر شود.

ایننشانه ها براى ابتال به زخم
سوزش درد معده- احساس پرى، نفخ یا
غذا هاى چرب- سوزش سر دل- حالت ته

وی ر رچین ش
مینه ســاز چاقى است، 

سوب مى شود.
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ســت. متخصص پوست و استادیار کالج پزشکى بیلور در 
 حداقل دو بار در روز آن را مرطوب کنند.»
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك شــماره 1136فرعى واقع در علویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام خانم مریم آزاد فرزند احمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدیــد حدود ملک مرقوم 
در روزپنج شــنبه مورخ 1401/11/20  ســاعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد ودر صورت مصادف بــا تعطیلى عملیات تحدیــد حدودروز بعد انجــام مى پذیرد. 
لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ســاعت 
مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30) روز پذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 
1401/10/26-م الف:1441308-رئیس اداره ثبت اســنادوامالك بخش مهردشت - 

نصراله علینقیان/10/186

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون خانم زهره شهیدى  فرزند حســین در  اجراى مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به  
ششــدانگ یک باب خانه  واقع در محدوده  پالك 4 فرعى 461 اصلى  واقع در قطعه 
5  نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 115 مورخه 1401/01/15 
هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه 
تاکنون بعمل نیامده ، لذا طبق تبصره ماده 13 قانــون فوق الذکر تحدید حدود پالك 
شــماره 4 فرعى از 461 اصلى واقع در قطعه 5 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام  
خانم زهره شهیدى فرزند حسین  در روز چهارشــنبه  مورخ 1401/11/19 از  ساعت 
9 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمد.لذا بموجب این آگهــى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روز و ساعت مقرردر این آگهى در محل حضوریابند. 
اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس 
تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. اعتراض به تقاضاى تحدید حدود بایستى 
توســط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائى صورت پذیرد . تاریخ انتشار: 1401/10/26-م 
الف:1441304- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان نجف آباد - حجت اله 

کاظم زاده/10/187

مدیرکل نوســازى، توســعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: با اجراى طرح تحولــى «آجربه آجر» هر فردى با 
هر توان مالى مى تواند در امر مدرسه سازى مشارکت کند 
و نخســتین گام این طرح، جمع آورى مدارس کانکسى 
در سطح استان است. مجید نســیمى با اشاره به تعداد 
مدارس کانکسى در اســتان، اظهار کرد: درحال حاضر 
32 کالس کانکسى در شهرستان هاى بوئین میاندشت، 
فریدون شهر، فالورجان و چادگان دایر است و حدود 10 
مدرسه مستقل کانکسى داراى 15 کالس با حضور دو تا 
سه و 10 تا 20 دانش آموز در شهرستان هاى استان وجود 
دارد. نسیمى درباره علل دایر شدن مدارس کانکسى در 

شهرستان هاى مختلف استان اصفهان، افزود: بخشى از 
این مدارس به دلیل شرایط اقلیمى کوهستانى مسیرهاى 
صعب العبور و مناطق کویرى و بخشى دیگرى جمعیت 
کم دانش آموزى است، چراکه ساخت مدرسه براى دو تا 
سه دانش آموز به صرفه نیست. وى با اشاره به اینکه حذف 
مدارس کانکسى باالى 10 نفر دانش آموز با عنوان طرح 
«شهید دانش آموز پناهى» در سطح کشور در حال اجرا 
است، خاطرنشان کرد: در اجراى این طرح چهار مدرسه 
کانکسى باالى 10 دانش آموز در سطح استان شناسایى 
شده که از این تعداد مقدمات برنامه هاى کارى دو مدرسه 

با برگزارى مناقصه در حال انجام است.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهان 
از امدادرســانى 68 تیم عملیاتى به 3 هــزار و 14 نفر از 
شــهروندان طى برف و بوران یک هفته اخیر خبر داد و 
گفت: طى این مدت بیشــترین حوادث در شهرســتان 

سمیرم گزارش شد.
محمدنوید متقى اظهار کــرد: طى یک هفته اخیر تعداد 
حوادث برف و کوالك در اســتان 38 مورد و تعداد افراد 

حادثه دیده 3 هزار و 24 نفر بود.
وى از امدادرســانى هالل احمر اصفهان به 3 هزار و 14 
نفر در استان طى این مدت خبر داد و گفت: در این مدت 

همچنین 145 نفر اسکان موقت داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان به فعالیت 68 تیم 
عملیاتى اشاره و تصریح کرد: تعداد اعضاى تیم عملیاتى 
222 نفر بود که با 35 دســتگاه آمبوالنس، 12 دستگاه 
خودروى نجات و 18 دســتگاه خودروى کمک دار طى 

حوادث اخیر به یارى شهروندان شتافتند.
وى با اشاره به اینکه بیشترین حوادث طى این مدت در 
شهرستان سمیرم گزارش شده، از آمادگى جمعیت هالل 
احمر در تمام ساعات شــبانه روز براى خدمت رسانى به 
مردم خبر داد و گفت: چنانچه شهروندان در برف و بوران 
و سرماى هوا دچار سانحه یا مشکلى شدند با شماره 112 

تماس بگیرند.

جمع آورى مدارس کانکسى
با طرح «آجربه آجر»

3000 نفر در برف
استان اصفهان گرفتار شدند

ریزش سقف مسجد تاریخى 
خمینى شهر

سقف مسـجد جامع تاریخى محله گاردر خمینى شهر 
در اثـر بـارش بـرف و بـاران فروریخـت. رییـس اداره 
میراث فرهنگى، صنایع دستى وگردشگرى شهرستان

 خمینى شـهر گفت: ریزش هاى جوى روز هاى گذشته 
موجب نفوذ رطوبت به بخشـى از سـقف این مسجد و 
فروریختن زیر یکى از ستون هاى شبستان زیرزمینى آن 
شد. جعفرپور با اشاره به اینکه این مسجد به جاى مانده 
از دوران صفویه اسـت افزود: کارشناسـان این اداره در 
حال بررسى موضوع هستند و به زودى مرمت مى شود.

معرفى فرمانده جدید 
پایگاه شکارى 

فرمانده نیروى هوایى ارتش گفت:پایگاه شکارى شهید 
بابایى اصفهان از یگان هاى راهبردى، بزرگ و حساس 
و قلب نیروى هوایى ارتش اسـت. امیر سـرتیپ خلبان 
حمید واحـدى در آیین تکریم و معارفـه فرمانده پایگاه 
شـکارى شـهید بابایى اصفهان که با حضور مسئوالن 
و فرماندهان کشـورى و لشـکرى اسـتان برگزار شـد، 
گفت: این پایـگاه تـوان دفـاع از جنوب غرب و شـرق 
کشـور را دارد کـه در دفاع مقـدس هم ایـن ماموریت 
را با حفاظـت از مکان هاى حسـاس انجـام داد.  در این 
مراسـم امیر سـرتیپ دوم خلبان اسـتاد صمد نورى به 
عنـوان فرمانده پایگاه شـکارى شـهید بابایى اصفهان 

معرفى شد.

خبر

خورشید کیایى
رقابت تنگاتنگ براى گرفتن یک صندلى که بیشترین 
تعداد را در کنکور دارد؛ گفته مى شود بخش عمده اى 
از شرکت کنندگان امسال در اصفهان ترجیح داده اند 
که در کنکور تجربى شــرکت کنند و مابقى در رشته 
هاى دیگر پشــت صندلى هــاى مهمترین آزمون 

سراسرى کشور قرار بگیرند.
چند روز دیگر قرار است 25 هزار شرکت کننده علوم 
تجربى که نزدیک به نیمى از داوطلبان اصفهانى را 
تشکیل مى دهند در 27 شهرستان این استان برگه 
هاى کنکور را به دست بگیرند و تســت ها را بزنند. 
رقابتى که مى توان گفت ســنگین تر و عمیق تر از 
دیگر رقابت ها در رشته هاى ریاضى و هنر و انسانى 

است.
تجربى هــا همیشــه تعدادشــان بیش از ســایر 
رشته ها بوده و این بار نیز در اصفهان میزان شرکت 
کننده هاى کنکور تجربى رکورد زده اند. از مجموع 55 
هزار و 948 نفرى که در اصفهان قرار است در نوبت 
اول این آزمون شرکت کنند 25 هزار نفرشان تجربى 
هایى هستند که صندلى هاى بیشترى از دانشگاه ها 

را اشغال خواهند کرد.
گفته مى شــود کنکور امســال اصفهان یک تفاوت 

دیگر هم نسبت به سال هاى قبل دارد و آن این است 
که نسبت به تعداد شرکت کنندگان سال گذشته 40 
درصد کاهش داشته است زیرا بعضى از دانش آموزانى 
که در حال گذراندن سال تحصیلى در مقطع دوازدهم 

دبیرستان هستند در این نوبت ثبت نام نکرده اند.
با تمام اینها تجربــى ها در خــط اول جبهه کنکور 
ایســتاده اند و به گفته معاون دانشــجویى دانشگاه 
اصفهان قرار است در آزمون سراسرى نوبت اول، 25 
هزار نفر از گروه علوم تجربــى، حدود 15 هزار نفر از 
گروه علوم انسانى، 9 هزار نفر از گروه علوم ریاضى، 
4 هزار نفر از گروه زبان و 3 هــزار نفر از گروه هنر به 

رقابت بپردازند.
رضاعلى نوروزى اعالم کرده که ایــن آزمون در 2 
نوبت برگزار مى شــود که نوبت نخست آن روزهاى 
پایانى دى مــاه 1401و نوبت دوم در تیر ماه ســال 

1402برگزار خواهد شد.
وى با اشاره به بیشتر بودن تعداد داوطلبان گروه علوم 
تجربى از برگزارى آزمون تجربى که بیشترین گروه 
شــرکت کننده در کنکور را تشکیل مى دهند در پنج 
حوزه شامل دانشگاه اصفهان، صنعتى اصفهان، آزاد 
اصفهان (خوراسگان)، شهید اشرفى اصفهانى و پیام 
نور شهرستان اصفهان در صبح روز برگزارى کنکور 

خبر داده است.
آزمون گروه علوم انسانى و گروه علوم ریاضى هم به 
همین ترتیب برگزار مى شود و در بعدازظهر همان روز 

آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.
در نوبت اول کنکور سراسرى در مجموع حدود 979 
هزار داوطلب در کشــور ثبت نام کرده اند و بر اساس 
اصالحیه ساماندهى ســنجش و پذیرش دانشجو، 
کنکور 1402 با توجه به اینکه کنکور سراسرى امسال 

در دو نوبت در سال برگزار مى شود.  
نوبت اول آزمون سراسرى سال 1402روزهاى پنج 
شنبه و جمعه 29و 30دى ماه 1401 برگزار مى شود؛ 
روز پنج شنبه 29دى صبح آزمون گروه علوم تجربى 
و بعدازظهر، گــروه زبان هاى خارجــى و صبح روز 
جمعه 30دى آزمون گروه علوم انسانى و گروه علوم 
ریاضى و در بعدازظهر هم  آزمــون گروه هنر برگزار 

خواهد شد.

درآستانه برگزارى ماراتن سخت داوطلبان بزرگ ترین آزمون کشور  

تجربى هاى اصفهان در 
رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه صف اول جبهه کنکور 

در سفر رئیس جمهور به یزد طرح انتقال آب از خلیج 
فارس آغاز شــد، گفت: اگر این طــرح براى صنایع 
است اســم این طرح را انتقال آب به فالت مرکزى 
ایران نگذارنــد. محمد نورصالحى دیروز یکشــنبه 
بیست وپنجم دى در نطق پیش از دستور هفتادودومین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شــهر اصفهان با بیان 
اینکه در ســفر رئیس جمهور به یزد طرح انتقال آب 
از خلیج فارس آغاز شــد، تصریح کرد: اگر این طرح 
براى صنایع است، اسم این طرح را انتقال آب به فالت 
مرکزى ایران نگذارند، زیرا نامى فریبنده اســت. در 
شــهرى مانند اصفهان که حقابه داران آن مشخص 
هستند، آب از آن ها دریغ شده است اما اینگونه تصور 
مى شود که آب آنها تأمین مى شود. وى افزود: بر اساس 
این طرح، تأمین آب براى صنایــع منطقه موردنظر 
صورت مى گیرد در حالى کــه پروژه هایى که براى 
فالت مرکزى ایران تأمین آب مى کند، مشخص است 
و در سال هاى گذشته ردیف بودجه داشته اند، اما با سوء 
تدبیر وزارت نیرو در دولت هاى گذشته و کنونى روى 
زمین مانده و انجام نمى شود. رئیس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با بیان اینکه انتقال آب به یزد قرار بود 
از کوهرنگ 3 انجام شود که بعد به اشتباه از زاینده رود 
صورت گرفت، گفت: در رابطه با رفع تمام مشکالت 
از جمله آب، هوا، فرونشست، همدلى و هم افزایى و 
همفکرى تمام مسئوالن، نخبگان و دلسوزان شهر 

الزم است که امیدواریم این اتفاق رخ بدهد.

اعتراض به اجرا نشدن 
طرح هاى آبرسانى به 

اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ماهور دانش اسپادان به شناسه ملى 14010272201 و به شماره ثبت 68731 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى منصور خسروى به شماره ملى 1092010793 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى هادى 
خورسند به شماره ملى 1289691967 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى روزبه شباك به شماره ملى 1818298287 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند خانم هنگامه هاشمى به شماره ملى 1281007021 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
خانم شیما شجاعى زاده به شماره ملى 1289221189 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441251)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ماهور دانش اسپادان به شناسه ملى 14010272201 و به شماره ثبت 68731 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى منصور خسروى به شماره ملى 1092010793 به سمت مدیرعامل آقاى هادى خورسند به شماره ملى 
1289691967 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى روزبه شباك به شماره ملى 1818298287 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیر عامل و رییس هیئت 
مدیره متفقاً و همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441250)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فرا فن آموز ایلیا به شناسه ملى 10260569810 و به شماره ثبت 39333 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/08/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - فرزاد توکل به شماره ملى 1284893626 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد 
قنادیان به شماره ملى 1287161502 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، رشید رئیس وند به شماره ملى 5100119251 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر 
اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1441236)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع شیمیایى قطره قطره اصفهان به شناسه ملى 10260343210 و به شماره ثبت 13305 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرتضى اسفندیارى به شماره ملى 1283578263 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن 
اسفندیارى به شماره ملى 1290686173 به سمت مدیرعامل سعید اسفندیارى به شماره ملى 1291069127 به سمت رئیس هیئت مدیره ریحانه 
ترابیان به کدملى 1293104116 بسمت قائم مقام مدیرعامل تا تاریخ 1402/09/10انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441246)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین تجارت پارتاك به شناسه ملى 14010570480 و به شــماره ثبت 69446 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد نفیسه فرید افشار به شماره ملى 0069083347 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره امیررضا احدى پرست به شماره ملى 1284730832 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره ژیال نیسان به شماره ملى 1284804941 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره طیبه مرثیه خوان دردشتى به شماره ملى 1286453720 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره محسن جبارى به شماره ملى 5418856332 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/11 انتخاب گردیدند مهدى ملکى به شماره ملى 
5419920816 به سمت بازرس اصلى و غالمرضا نیسان به شماره ملى 1284926036 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار 

نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441222)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص راه جو صنعت شامخ به شناسه ملى 10260339244 و به شماره ثبت 12904 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى محمد سروش فر به شماره ملى 1270479954 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقاى حسن سروش فر به شماره ملى 1286450284 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى مهدى سروش فر به 
شماره ملى 1290686351 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1441221)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنعتگر اصفهان به شناسه ملى 10260271122 و به شماره ثبت 5984 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه 
مورخ 1401/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محمد قربانیان کردآبادى به شماره ملى 1283880075 ، اکرم یونسى مهرگانى به شماره ملى 
1284191834 ، عفت یونسى مهرکانى به شماره ملى 1284291189 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
-على اکبر تنها به شماره ملى 1292654546 به سمت بازرس اصلى ، بهجت دهقانى ایچى به شماره ملى 1293517631 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1438283)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین تجارت پارتاك به شناسه ملى 14010570480 و به شماره ثبت 69446 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد نفیسه فرید افشار به شماره ملى 0069083347 به سمت مدیرعامل به سمت عضو اصلى هیئت مدیره امیررضا احدى پرست به شماره 
ملى 1284730832 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ژیال نیسان به شماره ملى 1284804941 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره طیبه مرثیه خوان دردشتى به 
شماره ملى 1286453720 به سمت رئیس هیئت مدیره محسن جبارى به شماره ملى 5418856332 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/11 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
یا مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441220)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص صنایع شــیمیایى قطره قطره اصفهان به شناســه ملى 
10260343210 و به شماره ثبت 13305 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 29 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد :هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقى را از بین خود یا و یا خارج از شرکت 
به مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید همچنین میتواند نسبت به انتخاب قائم مقام 
مدیرعامل نیز اقدام نماید .مدت تصدى مدیرعامل دو سال مى باشد که این مدت با نظر 
هیات مدیره قابل تمدید خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441248)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص ماشین ســازى شاهین شهر ســپاهان به شناسه ملى 
10260260930 و به شماره ثبت 4942 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصالح بند 11 ماده 40 
اساسنامه بدین شرح صورت پذیرفت : بند 11 ماده 40 اصالحى اساسنامه : امکان 
ترهین اموال شرکت و به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك ووجوه در صندوق 
هاى دولتى و خصوصى و استرداد آنها. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441229)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بهین تجارت پارتاك به شناسه ملى 14010570480 و به شماره 
ثبت 69446 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از 100 ســهم 100000 ریالى به 1000 
سهم 10000ریالى تغییر یافت در نتیجه در میزان سرمایه شرکت هیچ تغییرى حاصل 
نشد. ماده 4 بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 10000000 نقدى است که 
به 1000سهم با نام عادى 10000 ریالى منقسم گردید و تماما پرداخت شده است . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1441214)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فرا فن آموز ایلیا به شناسه ملى 10260569810 و به 
شماره ثبت 39333 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -کلیه سهام بانام ممتاز به بانام 
عادى تبدیل گردید وماده مربوط دراساسنامه به شرح ذیل اصالح شد:سرمایه 
شرکت مبلغ 1000000 ریال که منقسم به 100 سهم 10000 ریالى بانام 
عادى مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441243)
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باشگاه ذوب آهن اعالم کرد نیازى به مهاجم تیم استقالل 
ندارد. طى روزهاى اخیر شــایعات زیادى در مورد جدایى 
آرمان رمضانى از اســتقالل مطرح و حتى عنوان شد این 
بازیکن در نیم فصل راهى ذوب آهن مى شــود اما یکى از 
مسئوالن این باشگاه اصفهانى این خبر را رد کرد. مسئوالن 
ذوب آهن اعالم کردند آرمان رمضانى مد نظر مهدى تارتار 
نیست و تنها ســامان نریمان جهان با این باشگاه توافق 

کرده است.

ذوب آهن
 مهاجم استقالل را نمى خواهد

03

ســامان نریمان جهان پس از آنکه توانست از بند 50 درصد 
دریافتى تا نیم فصل خود در قرارداد با نفت مسجدســلیمان 
استفاده کند و از این باشگاه به دلیل دریافتى 30 درصدى جدا 
شود مذاکرات را با باشگاه ذوب آهن آغاز کرد. دارکو بیدوف، 
مهاجم صربستانى چندى است طبق توافق دو طرفه از جمع 
سبزپوشان اصفهان جدا شــده و حاال مسئوالن این باشگاه 
براى پر کردن خأل این بازیکن بــا نریمان جهان به توافقات 
اولیه دســت پیدا کردند. نریمان جهان 31 ســاله در ایتداى 
فصل هم و پس از جدایى از تراکتور مذاکراتى را با ذوب آهن 
انجام داده بود اما پس از توافق گاندوها با احسان پنشنبه، این 
باشگاه اصفهانى از جذب مهاجم اسبق سرخپوشان تراکتور و 

پرسپولیس عقب نشینى و مذاکرات را متوقف کرد.

مهاجم اسبق سرخ ها 
در راه اصفهان

مهم نیست که رشید مظاهرى از سپاهان جدا شده یا 
هنوز هرچه هست فقط در حد حدس و گمان است. 
آنچه مهم اســت اینکه گلر طالیى پوشان طاقت 
نیمکت نشینى ندارد و مدتهاست ساز جدایى از جمع 
شاگردان ژوزه مورایس را کوك کرده است. رشید 
عاشق رشــادت در چهارچوب دروازه است و اینکه 
مربى اى از عملکرد او خوشش نیاید را بر نمى تابد. 
این را زمستان فصل گذشــته که از تیم محبوبش 

استقالل جدا و راهى اصفهان شد ثابت کرد. 
جالب آنجاســت که مظاهرى بهمن 1400 با امید 
حضور ثابت در ترکیب تیم به جمع شاگردان محرم 
نویدکیا در سپاهان پیوست و جاى کریستوفر کنت 
را در این تیم گرفت و حاال هم شــایعه شده که با 
فوالد خوزستانى به تفاهم رسیده که در بازى هاى 
نیم فصل نخست حفاظت از سنگرش را به همین 
گلر اتریشى ســابق طالیى پوشان اصفهان سپرده 
بود. با این تفاوت که کنت با 8 کلین شــیت در 15 
بازى در این فصل در جمع شــاگردان جواد نکونام 
نه تنها عملکرد قابل قبولى نسبت به لیگ گذشته 
از خود برجاى گذاشته بلکه موفق شده پس از على 
بیرانوند با 10 کلین شیت و حسین پورحمیدى با 9 
کلن شیت در رده سومین دروازه بانانى قرار گیرد که 
در بسته نگه داشتن سنگر خود در بازى ها کامیاب 
بوده اند. کریستوفر حتى آمار بهترى از پیام نیازمند، 
گلر ملى پوش ثابت سپاهان از این حیث در کارنامه 

خود تا پایان هفته پانزدهم ثبت کرده است.
با این تفاسیر، این بار برخالف بار قبل هیچ ضمانتى 
وجود ندارد که در صورت پیوستن رشید مظاهرى به 
جمع قرمزپوشان اهوازى نکونام تصمیم بگیرد او را 
جانشین دروازه بان اتریشى اش کند. مظاهرى در 
بازار زمستانى لیگ بیســت و یکم هم بدون اینکه 
براى استقاللى ها به میدان رفته باشد راهى اصفهان 
شد و توانست ســکاندار طالیى پوشان این دیار را 

مجاب کند که از او در ترکیب تیمش استفاده کند اما 
آن زمان کنت سنگربان ششدانگى براى بسته نگه 
داشتن سنگر ســپاهان که براى قهرمانى در لیگ 
مى جنگید نبود. حاال عملکرد این گلر اتریشى که 
در لیگ برتر ایران جا افتاده با فصل گذشته از زمین 
تا آسمان فرق کرده اســت. براى همین بعید است 
کنت مانند لیگ بیست و یکم به این راحتى ها براى 
بار دوم میدان را به رقیبى واگذار کند که یک بار در 

گذشته صابون او به تنش خورده است. 

مظاهرى اما در گذشته با جدایى از جمع آبى پوشان 
پایتخت و حاال با تصمیمى که براى ترك سپاهان 
گرفته ثابت کرده به هیچ وجه طاقت تبعید به نیمکت 
را ندارد. او مى خواهد همیشه گلر شماره یک باشد. 
درســت مانند زمانى که با پیراهــن ذوب آهن در 
مستطیل سبز مى درخشید و حتى موفق به کسب 
جواز حضور در جام جهانى روسیه با پیراهن تیم ملى 
هم شد. این ستاره ســابق سبزپوشان اصفهانى در 
زمانى که عضو این تیم بود حتى موفق شد عنوان 

برترین گلر لیگ قهرمانان آســیا را هم از آن خود 
کند. این گلر 33 ساله اما مدتهاست از دوران اوجش 
فاصله گرفته و دیگر آن دروازه بان ششــدانگى که 
هر سرمربى آرزوى داشــتنش را در سرمى پروراند 

نیست. 
مظاهرى فصل گذشته هم عملکرد چندان مطمئنى 
در ســنگر همشــهرى ذوبى ها از خود نشان نداد. 
بهترین شاهد براى این مدعا دو گل عجیبى بود که 
در هفته بیســتم آن رقابت ها از تراکتورى ها خورد 

و روى هر دو گل هم مقصر بود. او صداى سپاهانى 
دوســتان را بخاطر توقف تیمشان در تبریز و عقب 
افتادن از کورس قهرمانى در آورد. اولین اشــتباه 
او در اولین بازى اش براى طالیى پوشــان هم که 
منجر به فروریختن دروازه اش در دقیقه 88 بازى 
با نفت مسجد سلیمان شد هنوز از یاد هواداران این 
تیم اصفهانى نرفته اســت. مظاهرى بخاطر خروج 
اشتباهش در دقایق پایانى آن دیدار نتوانست کارش 

را در سپاهان با کلین شیت آغاز کند. 
پربیراه نیســت اگــر بگوییم از زمانى که رشــید 
مظاهرى از جمع گاندوها جدا شد فوتبال دیگر روى 
خوشــش را نه به او و نه به ذوب آهن نشان نداده 
است. آن تیم پرافتخار اصفهانى که حتى تا سقوط 
از لیگ برتر هم پیش رفت و مدتها طول کشــید تا 
موقعیتش را در جدول بهبود ببخشد. رشید هم که 
از عرش به فرش افتاده و هرچه تالش مى کند و از 
این تیم به آن تیم نقل مکان مى کند و از تبریز به 
تهران و از پایتخت به اصفهان سفر مى کند برایش 

ثمره اى به همراه نداشته جز جرقه هایى گذرا. 
اما خدا را چه دیدید؟ شــاید این بار برخالف دفعه 
قبل که ترك دیار زاینــده رود برایش خوش یمن 
نبود، کوچ کردن از اصفهان به درخشش دوباره اش 
کمک کند. شاید سرنوشــت براى رشید مظاهرى 
اینطور مقدر شده باشد که یک بار در نصف جهان 
ستاره شود و بار دیگر درخشش دوباره اش در آسمان 
فوتبال ایران بسته به بار سفر بستن از این سرزمین 
باشد. حتى شنیده مى شود این احتمال وجود دارد که 
او به خوزستان یا هیچ نقطه اى دیگر از ایران زمین 
نقل مکان نکند و در 33 سالگى به جمع لژیونرهاى 
فوتبال ایران بپیوندد. در این صورت باید منتظر ماند 
و دید رشید مظاهرى مى تواند با طى کردن راهى 
که پیش از ایــن دو گلر ملى پــوش ایرانى آن را با 
ناکامى سپرى کردند، دوباره قد علم کند و از فرش 

به عرش برگردد؟!

اندر حکایت سفرهاى مظاهرى با مبدأ و مقصد اصفهان 

رشید مى تواند دوباره قد بکشد؟
مرضیه غفاریان

کرده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه امروز به وسعت 
ایران توســعه پیدا کرده و الگــوى به واقعیت رســاندن برنامه ها و 
چشم اندازهایى است که براساس یک استراتژى شکل گرفته است؛ 
این شرکت الگویى شاخص در کشور براى رشد و تعالى ملى و خلق 

آینده اى بهتر در گام دوم انقالب اسالمى است.
محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت 
30  سالگى این شرکت ضمن تبریک این مناسبت و همچنین والدت 
باســعادت حضرت زهرا(س) و روز زن در جمع کارکنان اظهار کرد: 
بسیارى از شــرکت هاى بزرگ از یک کارگاه کوچک شروع به کار 
کرده اند و آرام آرام به رشد رسیده  اند؛ اما داستان فوالد مبارکه، داستانى 
متفاوت است، چرا که شروع آن متفاوت بوده و این صنعت در دوران 
سخت دفاع مقدس که ســاده ترین تجهیزات در کشور قابلیت تولید 

نداشتند، به  وجود آمد.

بى نیازى فوالد مبارکه از یک کارشناس خارجى
وى با بیان این که براى ساخت فوالد مبارکه 500 هزار تن تجهیزات 
و 150 هزار تن اسکلت فلزى به این منطقه منتقل شد، افزود: امروز 
افتخار ما این است که فوالد مبارکه به وسعت ایران توسعه پیدا کرده 
اســت؛ فوالد مبارکه در ابتداى راه اندازى بــراى انجام هر کارى به 
کارشناســان خارجى نیازمند بود اما امروز در سى امین سال فعالیت 
خود به نقطه عطفى رسیده که از داشتن حتى یک کارشناس خارجى 

بى نیاز است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس 
و تشدید تحریم ها، کشور عزیزمان از نظر اقتصادى در تنگناهاى زیادى 
بود و بسیارى از افراد، ساخت فوالد مبارکه را عملى نمى دانستند؛ این 

کارخانه که با استفاده از دانش و تکنولوژى هاى خارجى شروع به کار 
کرده بود، کار خود را آغاز کرد و به تدریج منجر به رشد اقتصادى کشور 

و آبادانى منطقه شد.

پیشرفت فوالد مبارکه على رغم تالش دشمن براى 
تخریب نشان تجارى این شرکت

وى اذعان داشــت: ایران طى سال هاى گذشــته موفق شد جایگاه 
بین المللى خود را در تولید فوالد، از رده پنجاهم جهان به رده دهم ارتقا 
دهد که این اتفاق ارزشمند مرهون تالش  فوالدسازان بزرگى همچون 
فوالد مبارکه است؛ امروز فوالد مبارکه دیگر یک کارخانه نیست بلکه 
یک مسیر براى توسعه کشور اســت. اما در این میان دشمن درصدد 
تخریب نشان تجارى فوالد مبارکه اســت با این حال این شرکت با 

قوت رو به پیشرفت است.
طیب نیا تصریح کرد: مهم ترین داســتانى که فوالد مبارکه در اذهان 
عمومى برجاى گذاشته، خلق آینده اى بهتر است که از همان دوران 
ســاخت، این تصویر در جامعه نهادینه شد؛ در شــرایط سخت دفاع 
مقدس، حدود هزار تن تجهیزات براى ساخت فوالد مبارکه به محل 
کارخانه منتقل شد تا امروز شــاهد فعالیت مجتمع بزرگ صنعتى با 

چندین کارخانه براى تولید ورق هاى فوالدى باشیم.

فوالد مبارکه الگویى براى خلق آینده اى بهتر در گام 
دوم انقالب اسالمى

وى با بیان این که امروز فــوالد مبارکه با گذر از مرز 140 میلیون تن 
تولید در اوج اقتدار قرار دارد، بیان داشت: فوالد مبارکه در ابتدا با هدف 
رسیدن به ظرفیت تولید اسمى با شعار «کار زندگى است» فعالیت خود 

را آغاز کرد و امروز این شرکت به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد در 
خاور میانه و شمال آفریقا شناخته مى شود، این شرکت همچنین جوایز 
بسیارى کسب کرده که این افتخارات براى نخستین بار در ایران اتفاق 
افتاده است. نکته حائز اهمیت اینکه کار مشارکتى و تعهد کارکنان به 
بومى سازى و خودکفایى در فوالد مبارکه از وجوه تمایز این شرکت با 

دیگر مراکز صنعتى و سازمان هاست.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: فوالد مبارکه امروز به 
وسعت ایران توسعه پیدا کرده و الگوى به واقعیت رساندن برنامه ها و 
چشم اندازهایى است که براساس یک استراتژى شکل گرفته است؛ 
این شرکت الگویى شاخص در کشور براى رشد و تعالى ملى و خلق 

آینده اى بهتر در گام دوم انقالب اسالمى است.

باید در فضاى رقابتى جهانــى حرفى براى گفتن 
داشته باشیم

وى عنوان داشت: صنایع زیادى به برکت همین شرکت در باالدست 
و پایین دســت فوالد مبارکه به وجود آمده که این اتفاق، سرمنشاء 
بسیارى از دستاوردهاى حال و آینده کشور است. البته این پایان راه 
نیست چراکه باید بتوانیم در فضاى رقابتى شدید جهانى حرفى براى 

گفتن داشته باشیم.
طیب نیا بیان کرد: البته چالش هایى زیادى نظیر تحریم ها، محدودیت 
انرژى، دغدغه فوالد مبارکه براى کاهش آالیندگى، اشتغال زایى و... 
نیز وجود دارد. در عین حال پیشرفت تکنولوژى و انقالب صنعتى نسل 
چهارم و بسیارى از تحوالت دیگر در حال وقوع است و فوالد مبارکه 
در تالش است همگام با تحوالت تکنولوژى، دستاوردهاى بسیارى 

رقم بزند.

پیش از آن که داستان آینده فوالد را روایت کنند، 
خودمان راوى آن باشیم

وى ابراز داشت: اگر امروز نتوانیم به درستى داســتان آینده فوالد را 
بنویسیم، دیگران این داســتان را براى ما خواهند نوشت و اگر امروز 
نتوانیم نقش خود را در میان فوالدسازان جهان تعیین کنیم، دیگران 
این نقش را تعیین خواهند کــرد؛ ورود به کســب وکارهاى جدید، 
اشتغال آفرینى، استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر، کاهش آالیندگى، 

تدوین سند شفافیت و حکمرانى، به روز شدن تکنولوژى و استفاده از 
فناورى هاى جدید نظیر هوش مصنوعى و تحول دیجیتال از اقداماتى 

است که در فوالد مبارکه در حال انجام است.
طیب نیا در پایان با بیان این که فــوالد مبارکه همچنان الگوى ملى 
بنگاه دارى کشور است، گفت: امروز همچون دوران دفاع مقدس باید 
با ایثار و از خودگذشتگى راه خود را در پیش گیریم تا بتوانیم 30 سال 

آینده را بسازیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت 30 سالگى این شرکت؛

فوالد مبارکه الگویى مناسب 
براى مسیر پیشرفت کشور و خلق آینده اى بهتر است



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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   برگزاري  صدو شانزدهمین   مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالك  می توانند از روز 
یکشنبه  مورخ 1401/10/18 تا  پایان  روز  سه شنبه مورخ 1401/10/27 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز چهار شنبه  مورخ 1401/10/28 از ساعت 8 الی 10/45 صبح  (صرفاً در محل 

بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  صیادى در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان٪5 
قیمت پایه ملک از روز یکشنبه  مورخ  1401/10/18 الی  روز سه شنبه   مورخ 1401/10/27    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز چهار شنبه مورخ 

1401/10/28  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ10 ٪ زمان تحویل ملک ،به حصه نقدى (پیش پرداخت )اضافه خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه حد اکثر به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.

3- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)
6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم 

الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7 -بازگشایی کلیه پاکتهاي ارایه شده در دفاتر فروش کاشان و اصفهان در روز چهار شنبه  مورخ 1401/10/28 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان 

حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.
8-ضمن ثبت نام در سیستم ثنا قوه قضاییه ،هنگام تنظیم مبایعه نامه ،ارایه برگه ثبت نام در سیستم یاد شده الزامى مى باشد .ضمناًعالوه بر نشانى اقامتگاه قراردادى مندرج در ماده یک مبایعه نامه ، ابالغ از طریق 

سیستم ثنا نیز معتبر و مالك عمل خواهد بود .
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 1401/10/28 در محلهاي تعیین شده می باشد.
11 - ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج (شنبه مورخ 1401/11/01) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد 

شد.

آگهی فروش امالك بصورت مزايده سازمان اموال و امالك ستاد

تخفیف پرداخت نقديحصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از یکشنبه مورخ 1401/10/18 تا ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 مى باشد . لیست امالك (به شرح زیر )

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . د 117,000,000,000 750 مسکونى زمین 2071 اصفهان ،شاهین شهر ،خیابان عطار ،فرعى 9 غربى 1

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . ج 34,000,000,000 842,50 کشاورزى زمین 2467 اصفهان ، جاده اصفهان شیراز ،کوچه خلیج فارس 18 2

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . ج 17,600,000,000 194,75 مسکونى زمین 2422 کاشان ،بلوار قطب راوندى ،جنب شهردارى منطقه 5 ،بلواردانش 
،انتهاى بلوار بهفرد،اراضى کارخانه کرك ،قطعه 85 تفکیکى 3

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . چ 17,500,000,000 204,01 مسکونى زمین 2391 کاشان ،بلوار قطب راوندى ،جنب شهردارى منطقه 5 ،بلواردانش 
،انتهاى بلوار بهفرد،اراضى کارخانه کرك ،قطعه 25 تفکیکى 4

مورد واگذارى دودانگ مشاع از 
ششدانگ مى باشد و تکمیل فرم 

الحاقیه الزامى است 
الف 3,840,000,000 48 زمین 1252 اصفهان ،اتوبان شهید آقابابایى ،پل زرین کوب ،کنارگذردست 

راست ،شهرك البرز،مجاور پالك 57 5

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . ج 25,000,000,000 113,10 ادارى دفتر 2441
اصفهان ،سه راه ملک شهر ،میدان بهارستان ،خیابان بهارستان 
غربى،جنب شهر بازى ملک شهر ،طبقه اول مجتمع چهل ستون 

،مجاور موسسه شهاب فراهنر ،واحد شماره یک 
6

تکمیل فرم الحاقیه الزامى است . ج 22,300,000,000 92,70 ادارى دفتر 2438
اصفهان ،سه راه ملک شهر ،میدان بهارستان ،خیابان بهارستان 
غربى،جنب شهر بازى ملک شهر ،طبقه اول مجتمع چهل ستون 

،مجاور موسسه شهاب فراهنر ،واحد شماره دو 
7

اصفهان –خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40                                تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان –بلوارشهید معمار – کوچه شهید صنعتکار- ابتداى کوچه 12 مترى امین      تلفن تماس : 55580211  و55580212  دفاتر فروش

روزنامه
یکشنبه   مورخ    1401/10/18    روزنامه جام جم          -   چهار شنبه  مورخ 1401/10/21 روزنامه  ایران    -    شنبه مورخ  1401/10/24  روزنامه جام جم         سراسرى

سه شنبه  مورخ 1401/10/20   روزنامه اصفهان زیبا    -     یک شنبه  مورخ  25 /1401/10  روزنامه اصفهان امروز    -    دوشنبه   مورخ  1401/10/26  روز نامه نصف جهان استانى


