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۳

درمانگاه هایی که تنها 
ظاهرشان نونوار شده!

تیغ دو لبه تعیین دستمزد!
۳

وام گیرنده ها
پشت در بالتکلیفی!

کنکور برای خیلی ها

نان دارد

۳

       

از مصرف نخودسبز 
در زمستان 
غافل نشوید

ریل ذوب آهن با 5 سال گارانتى به تبریز مى رسد
۳

۲ گرگ از 
۳ گرگ ناژوان 
به دام افتادند

عملیات ردیابى براى زنده گیرى ســه قالده گرگ در 
پارك جنگلى ناژوان به نتیجه رسید. اولین روزهاى دى 
ماه امسال بود که مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان از مشاهده سه قالده گرگ در ناژوان خبر داد 
که به گفته شیشه فروش باعث ترس و وحشت اهالى 
این منطقه شــده بود. این گرگ ها در اطراف و بلوار 
نیروگاه اصفهان رؤیت شده بود.  این در حالى بود که به 
گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
محیط بانــان این اداره کل از اواســط آذرماه گزارش 
مشاهده یک قالده گرگ در منطقه را دریافت و 10 تا 

15 محیط بان مسلح به...

محدودتر شدن بارش هاى محدودتر شدن بارش هاى 
اصفهان در بهمن  ماهاصفهان در بهمن  ماه

افزایش بارش ها در تمام استان دیده نمی شودافزایش بارش ها در تمام استان دیده نمی شود

۳

بعد از تهران، مشهد و اصفهان؛

همبازی رونالدو در سپاهان همبازی رونالدو در سپاهان 
آماده دیدار با استقاللآماده دیدار با استقالل

همبازى رونالدو در ســپاهان با پشت سر گذاشتن 
مصدومیت در مصاف با اســتقالل به نظر مى رسد 
سرانجام فرصت بازى پیدا خواهد کرد. در اولین دیدار 
رفت لیگ بیست و دوم سپاهان در ورزشگاه آزادى...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

کور سوی
ستاره های مسن

وقتی مهاجمان جوانوقتی مهاجمان جوان

نمی توانند بدرخشندنمی توانند بدرخشند

۵

حسینی، ستاره حسینی، ستاره 
غیرقابل فروش سپاهان 

بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد، نخودفرنگى 
از تقویت سیستم ایمنى گرفته تا کنترل سطح قند خون 

و سطح کلسترول، منبع خوب آهن و 
ســایر مواد معدنى است که مى تواند 

سالمت افراد را تأمین کند...

برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه

فرش دستباف اصفهان با رویکرد جدید
۸

۷

مأموریت معاون مأموریت معاون 
رئیس جمهور در اصفهانرئیس جمهور در اصفهان

۶

شناسایی ۲۵۲ منطقه درگیر فرونشست در کشور مصرف روزانه ۶۰هزار لیتر گازوئیل در اصفهانجهان نما پر دانلودترین اپلیکیشن ها و بازى هاى موبایل در سال ۲۰۲۲استان تأثیر گیاهان دارویی در درمان MSتکنولوژی سالمت

۲

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت کیمیا گستر صبا سهامى خاص 
دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
که در تاریخ 1401/11/10 که در ســاعت 9 صبح در محل اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزي ، شــهر اصفهان، محله تیران ، کوچه 
داروخانه حکیم شــفایی[6] ، کوچه شــهید ربانی ، پالك 132 ، طبقه اول ، 

برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت كيميا گستر صبا ( سهامی خاص )

 به شماره ثبت ۲۷۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۰۱۳

   هیئت مدیره

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى 
حمل وتخلیه مقدار 31000 تن انواع نهاده هاى کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط 
داخل وخارج استان را ازطریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا  
www.setadiran.ir ارائه پیشنهادو . . . « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فراخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000004 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه 

روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداســناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشــد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه 

مورخ 1401/11/3
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشــنهاد ، بارگذارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روزیکشنبه مورخ 

    1401/11/16
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 6,838,600,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق 
دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه 
بر بارگذارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
یکشنبه  مورخ 1401/11/16 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى 
شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه 

فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان 

اصفهان به شماره09132074426)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای -   نوبت اول
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 م.الف: ۱۴۴۱۵۳۳

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

۶

۲

ل 5 5نب

پپپ

۷

ودفرنگى
نخون سطح قند  کنترل

 و
ند
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شناسایى 252 منطقه درگیر 
فرونشست در کشور

5 برابر دنیا 
گاز مصرف مى کنیم

خبرخوان
رفع فیلتر

  کافه سینما | گوگل پلى توسط وزارت 
ارتباطات رفع فیلتر شــد. از بعد از ظهر دوشنبه 
امکان دانلود از این پلتفرم  با IP ایران امکانپذیر 
شده است. عالوه بر این، در ساعات اخیر اخبارى 
مبنى بر رفع فیلتر دیسکورد و همچنین در برخى 

مناطق، اینستاگرم، منتشر شده است.

اختالف سر باز کرد
  روزنامه خراسان|حذف نام ســاترا از 
بودجه پیشنهادى دولت براى سال 1402، یک 
نکته جالب دارد. در حالى که در ســال هاى اخیر، 
تبصره 6 ماده واحده بودجه، محل قانون گذارى 
براى نظارت ســاترا بر نمایش خانگى شده بود، 
این بند در بودجه 1402 به طور کامل حذف شده 
است... به نظر مى رسد اختالف میان صداوسیما 

و دولت بر سر نمایش خانگى سر باز کرده باشد.

بودجه عجیب
 براى «ابراهیم»

  روزنامه هم میهن |خبــر بودجه 10 
هزار میلیاردى ســریال «حضرت موســى(ع)» 
با واکنش هاى زیادى در رســانه ها و شبکه هاى 
اجتماعى مواجه شد. اینکه در شرایطى که با بحران 
شدید مخاطب مواجه هســتیم و البته وضعیت 
بیکارى سینماگران و اقتصاد معیوب سینما، چرا 
باید براى ســریالى بودجه سنگینى تعیین شود؟ 
یا این پرســش که فایده فرهنگى ساخت چنین 
سریالى باتوجه به بودجه میلیاردى چیست و چقدر 
مى ارزد؟ بدیهى است موفقیت یک سریال عظیم 
تلویزیونى، بیش از تعهد، به تخصص نیاز دارد و 
حاتمى کیا گرچه فیلمســاز حرفه اى است، اما نه 
تخصصى در ژانر تاریخى دارد، نه تجربه اى موفق 

در سریال سازى.

فسیل هاى آب هم تمام شده! 
  روزنامه اعتماد |عیســى کالنتــرى، 
رئیس سابق سازمان محیط زیست و وزیر اسبق 
کشــاورزى مى گوید: االن بزرگ ترین مشــکل 
کشور، نه برجام است، نه آزادى بیان، نه حجاب و 
نه هیچ مسئله دیگر؛ مسئله اصلى کشور آب است.  
در دولت ها هنگام جنگ کًال 2 میلیارد مترمکعب 
مصرف مازاد داشتیم. در دولت هاشمى 8 میلیارد 
مترمکعب؛ دولت خاتمــى 32 میلیارد مترمکعب؛ 
دولت احمدى نژاد 76 میلیارد مترمکعب و در دولت 
روحانى 72 میلیارد مترمکعب شد. قدرى کم شد اما 
همان 32 میلیارد مترمکعب هم منابعمان را تمام 
مى کرد ولى ممکن بود 30 سال دیگر تمام شود. 
منابع آبى زیرزمینى مان و حتى فسیلى هایش تقریبًا 

به اتمام رسیده است.

انتخاب مرجع 
توسط دانش آموزان

مدیرکل قرآن، عتــرت و نماز وزارت    پانا |
آموزش و پرورش از برگزارى جشــن تکلیف با 
عنوان «بهار بندگى» براى 700 هزار دانش آموز 
دختر و 660 هزار دانش آموز پسر در سال تحصیلى 
جارى در کشــور خبر داد. میکائیل باقرى گفت: 
دانش آموزان طى این برگزارى این فرایند آموزشى 
با نماز، احکام نماز، اذکار نماز و مراجع تقلید آشنا 
مى شوند و مرجع تقلید خود را نیز انتخاب مى کنند.

حداقل الزم براى حقوق 
  خبرآنالین | حمیــد حاج اســماعیلى یک 
کارشــناس بازار کار مى گوید:خط فقر براساس 
گــزارش وزارت رفاه، رقمى بــاالى 15 میلیون 
تومان است و براساس نظرات کارشناسى که خارج 
از سازمان ها و نهادهاى دولتى رقمى در حدود 20 
میلیون تومان است. من فکر مى کنم ما حداقل 
دستمزد را هم براى کارمندان و هم براى کارگران 

باید حداقل 10 میلیون تومان تعیین کنیم. 

محققان سازمان نقشه بردارى کشور با اجراى طرح پایش 
نرخ فرونشست در کشور، 252 نقطه در کشور را شناسایى 

کردند که درگیر پدیده فرونشست هستند.
کل کشور در شــرایط نامناسب فرونشســت قرار دارد و 
معدود استان هاى باران خیز مانند استان هاى شمالى که 
سطح آب هاى زیر زمینى آنها باالست، مانند گیالن کمتر 
با فرونشست درگیر هستند. علت 98 درصد فرونشست ها 
اســتخراج بى رویه آب هاى زیرزمینى و مدیریت نکردن 
آب است. استان هاى خراســان رضوى، گلستان، فارس، 
اصفهان و کرمان داراى بیشترین پهنه درگیرى و نرخ باال 
در فرونشست ها هستند و از میان این استان ها باالترین 

نرخ فرونشست مربوط به استان کرمان است، چرا که این 
استان از نظر کاهش سطح آب زیرزمینى ناشى از استخراج 
بى رویه آن، از وضعیت نامطلوب و بحرانى برخوردار است.
در برخى پهنه هاى فرونشست مانند اصفهان شاهد کاهش 
فرونشست ها بوده ایم، اما مشخص نیست که این موضوع 
به دلیل مدیریت صحیح آب هاى زیرزمینى بوده یا زمان 
مرگ آبخوان در این منطقه فرارسیده است.در خصوص 
اســتان اصفهان باید گفته شــود از آنجا که زمین هاى 
کشاورزى این استان در نزدیکى شهرها واقع شده است، 
محدوده فرونشست نیز به میزان وسیعى وارد شهر شده و 

به سازه هاى شهرى آسیب  رسانده است.

رئیس کمیته گاز کمیســیون انرژى مجلس شوراى 
اســالمى با تأکید بر ضرورت بهینه ســازى مصرف 
گاز در ســطح کشــور و با بیان اینکه انتظار مى رفت 
تدابیر الزم براى تأمین گاز در موج ســرماى اخیر از 
قبل صورت مى گرفت اظهار کــرد: تراز میزان تولید 
و مصرف گاز در ســطح کشور منفى اســت و حدود 
200 میلیون مترمکعب تراز منفــى در گاز داریم. در 
هشت سال گذشــته نیز عمًال آن مقدارى که باید به 
تولید گاز پرداخته مى شــد، توجه نشده است. حدود 
دو ماه قبل که موضوع ناتــرازى گاز در مجلس مورد 
بررسى قرار گرفت بنده تأکید کردم که نگران زمستان

 باشید.
رمضانعلى ســنگدوینى در ادامه با بیــان اینکه وزیر 
نفت از جنس نفت و گاز اســت و در صنایع باالدستى 
و پایین دســتى کار کرده اســت، تصریح کرد: امروز 
با تمام توان گاز تولید و وارد شــبکه مى شــود. 990 
میلیون مترمکعب گاز از ســوى شــرکت ملى نفت 
ایران تولید مى شود که حدود 890 میلیون مترمکعب 
گاز وارد شــبکه و خطوط انتقال کشور براى مصرف 
مى شود و حدود 680 میلیون متر مکعب گاز در بخش 
خانگى و تجارى به مصرف مى رســد کــه این رقم 

بسیار باال ست.

خورشید کیایى
یک روز دیگر ماراتــن بزرگ کنکور آغاز مى شــود. 
ماراتنى که پشــت پرده آن مافیاى بزرگى وجود دارد 
که گردش هاى مالى شان میلیاردى است. این مسئله 
خیلى وقت است اتفاق مى افتد؛ از همان اولین آزمون ها 
شروع شده و تا اکنون ادامه داشــته است. از فروختن 
صندلى دانشــگاه گرفته تا فرصت هایى که دو دستى 
تقدیم آنهایى مى شــود که پول بیشــترى مى دهند 
تا کالس هایى که هر کدام تا چندیــن میلیون براى 
خانواده ها آب مى خورد، کنکور براى هر کســى آب 
نداشته باشد براى مافیایى که پشت این آزمون بزرگ 

پنهان شده اند نان دارد.
از وقتى یادمان مى آید آموزشــگاه هاى آزاد غیرمجاز 
دستى در کنکور داشته اند، چه سال 83 که خبر رسید ده 
آموزشگاه به صورت زنجیره اى سئواالت تقلبى کنکور 
مى فروختند و مخفیگاه 150 متخلف بودند و چه سال 
93 که مدیرکل وقت آموزش و پــرورش پایتخت از 
وجود 950 آموزشگاه غیرمجاز در پایتخت و ورودشان 
به دروس جبرانى و کنکور خبر داد تا همین االن که چند 
روز بیشتر به کنکور نمانده و على عبدالعالى، کارشناس 
کنکور و استاد دانشگاه با بیان اینکه مافیاى کنکور به 
دانش آموزان کالس پنجمى و کالس ششمى هم رحم 
نمى کند، گفته: گردش مالى مافیــاى کنکور، رقمى 

حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال است!
در حال حاضر طبق آمارهاى رسمى در پایتخت نزدیک 
به هزار آموزشــگاه غیر مجاز وجود دارد و جالب اینکه 
این تعداد از آموزشگاه ها غیر مجاز روى دست مجازها 
را آورده اند و آموزشــگاه هاى مجاز خیلى کمتر از این 
تعداد هستند آن هم فقط در تهران، چه رسد به سراسر 

کشور که فاجعه اى دیگر است در نوع خود.
نام و نشــان غیرمجازها معموًال مشــخص نیست با 
یک شــماره تلفن یا پیامک یا تبلیغات فیس تو فیس 
شناخته مى شوند و یا در ماهواره و فضاى مجازى اسم 
درکرده اند. مؤسســاتى که اغلب با فیگورهاى عجیب 
ظاهر شده اند که ربطش با جذب مشترى بحث برانگیز 

است. آنها با شعارهاى پرطمطراق خانواده ها را به سمت 
خود مى کشــند و پس از مدتى به یکباره نه نامى و نه 
نشانى از آنها نیست. مؤسساتى که با گرفتن پول هاى 
نجومى این ادعا را دارند که در عرض چند ماه مى توانند 
معجزه کنند و با فروش پکیج هاى تضمینى قبولى در 

کنکور به این شکل خانواده ها را خام مى کنند. 
دقیق نبودن آمار مربوط به مؤسســات غیرمجازى که 
از کنکور و حاشیه هایش ارتزاق مى کنند گرچه نقصى 
بزرگ اســت، ولى بزرگ تــر از آن برخوردهاى گاه و 
بیگاه با متخلفان، ســرکوب شدنشان در کوتاه مدت و 

سربرآوردن دوباره و چندباره آنهاست.
وزیر سابق آموزش و پرورش در ســال 99 گفته بود: 
«کنکور موجب شده که دانش آموزان دچار مشکالت 
روحى شــوند، اما مافیاى کنکور اجازه حذف کنکور را 

نمى دهد.»
محمد بطحایى، این را هم گفته بود که «مافیاى کنکور، 
باالتر از وزیر را هم مى آورند و برمى دارند؛ بنابراین، ما با 
این شرایط که مى رویم تا سال هاى سال نمى خواهیم 

کنکور را جمع کنیم. مى توانیم، اما نمى خواهیم.»
حاال بسیارى از داوطلبان کنکور، کارشناسان آموزشى، 
معلمان و افــرادى که صابون کنکور ســال ها قبل به 
تنشــان خورده، معتقدند کنکور به شیوه فعلى امتحان 
خود را پس داده و راه درســت این اســت که ورود به 
دانشگاه، شــبیه دانشــگاه هاى خارجى صورت گیرد. 
وگرنه آنکــه از وضع موجود فربه و فربه تر مى شــود، 
مافیاى کنکور است و آنکه صدمه روحى و روانى و ... 

مى بیند، پشت کنکورى ها هستند.
على عبدالعالى، کارشناس کنکور از مافیاى خطرناك تر 

از مافیاى کنکور هم نام برده و گفته: ما مدارســى در 
کشور داریم به نام «سمپاد» یا «سازمان ملى پرورش 
استعداد هاى درخشان». ســطح این مدارس به طرز 
اغراق آمیزى از ســطح باقى مدارس باالتر است. اگر 
فرزند من بخواهد به این مدرســه بــرود، باید کنکور 
بدهد! مافیاى مدارس سمپاد به مراتب از مافیاى کنکور 

خطرناك تر است.
مخاطبان مافیاى کنکور، افراد 18ساله، دانش آموزان 
کالس دوازدهم هســتند، اما مخاطب مافیاى کنکوِر 
آزمون ورودى ســمپاد، کودك کالس پنجم و ششم 
دبســتان اســت! مافیا با کالس هاى به درد نخور و 
کالس هاى ســنگین و  غیره بــا روح و روان این بچه 
بازى مى کند؛ والدین هم حواسشان نیست که دارند به 

تقویت این مافیا کمک مى کنند.

کنکور براى خیلى ها نان دارد 
توجیه کره اى!

  ایسنا |وزارت امــور خارجــه کــره جنوبى با 
انتشــار بیانیه اى اتهامات اخیــر رئیس جمهور این 
کشور را بى ارتباط با روابط تهران-سئول تلقى کرد و 
خواستار خوددارى از تفسیر بیش از حد و غیرضرورى 
این اظهارات رئیس جمهور کره شــد. رئیس جمهور 
کره جنوبى در اظهاراتى خارج از عــرف دیپلماتیک 
مدعى شد که ایران دشمن امارات است. «یول» در 
جریان این دیدار اظهار کرد: دشمن امارات، کشورى 
که دشمن امارات، ملتى که بزرگ ترین تهدید علیه آن 
است، ایران است و دشمن ما نیز کره شمالى است. در 

نتیجه ما وضعیتى بسیار شبیه به امارات داریم.

جیره خواران
 از اعدام ها انتقاد مى کنند 

سردار اســماعیل کوثرى، نماینده    رویداد24|
تهران در مجلس یازدهم مى گوید: وقتى کسى جنایت 
کرده و آدم کشته است، چه حرفى است که عده اى از 
عجله براى اجرا دم مى زنند. مثًال برخى موضوع «عدم 
همکارى وکیل تسخیرى» را پیش مى کشند. وقتى 
کســى خودش قبول دارد قتل کرده و اعتراف کرده 
و مدرك هم موجود اســت، وکیل چه کارى مى تواند 
انجام بدهد و چه دفاعى مى تواند داشــته باشــد؟ در 
نظام اسالمى قانون اولویت دارد و مردم هم با مسائل 
کنار مى آیند و به همین دلیــل بحث درباره ایجاد دو 
قطبى بخاطــر اعدام ها غلط اســت و این حرف ها را 
کســانى مى ســازند که مى خواهند سرشان در آخور 

بیگانگان باشد.

مردم، مقصر اصلى!
عامل اول در ناترازى گاز در    روزنامه ایران |
کشــور میزان مصرف باالى انرژى و افزایش شدت 
مصرف انرژى اســت. عامل دیگر بروز ناترازى، عدم 
توسعه صنعت نفت و گاز کشور متناسب با برنامه هاى 
توســعه اى بوده که توپ این کــم کارى هم در زمین 

وزارت نفت دولت قبل است.

یک دهم درصد... 
على    باشگاه خبرنگاران جوان |ســردار 
فدوى، جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمى در مراسم گرامیداشــت 25 دى روز حماسه 
ایثار مردم خوانسار گفت: یک دهم درصد مردم کشور 
خواسته یا ناخواسته در مسائل پیش آمده اخیر شرکت 
کردند که بسیارى از آنها جذب دروغ هاى رسانه هاى 
معاند و بیگانه و فضاى مجازى شده و گول خورده بودند. 
او افزود: شهرستان ها و نقاطى در کشور داشتیم که حتى 
یک لحظه اسیر این هیاهو هاى کر کننده دشمن نشدند 

که خوانسار یکى از این شهر ها بود.

حراج اموال «عظام»؟
شنیده ها حاکى از آن است که بانک ملى به    بازار |
دنبال مالکیت پیستون سازى ایران به جاى بدهى هاى 
شــرکت قطعات خودروســازى «عظام» است. این 
شرکت قطعه ساز پیشنهاد پارك آبى کیش را به جاى 
بدهى هاى معوق خــود به این بانک داده اســت، اما 
هیئ ت مدیره بانک ملى تصمیم به مالکیت پیســتون 
سازى ایران گرفته است. پیستون سازى ایران در شهر 
تبریز قرار دارد که جزو کارخانه هاى استراتژى صنعت 
خودرو محسوب مى شود. چرا که این واحد قطعه سازى 
بیشتر محصوالت مناســب خودروهاى سنگین تولید 
مى کند. شایعات حکایت از آن دارد که شهردارى تهران 
به دنبال تملک مجموعه هزار و یک شــب هلدینگ 

عظام است

 سال آینده مشکل نداریم
  تسنیم| وزیر نفت با اشــاره بــه عواملى چون 
قطعى گاز سواپ ترکمنستان که موجب افت فشار گاز 
در جنوب خراسان رضوى شــد، گفت: قول مى دهیم 
با تدابیر دولت سال آینده مشــکل قطعى گاز نداشته

 باشیم.

دانشمندان در مورد اینکه چرا بیگانگان هنوز با ما تماسى برقرار نکرده اند، 
این فرضیه را مطرح مى کنند که شاید آنها منتظر یک زمان مناسب براى 

این کار هستند.
پژوهشگران در یک مطالعه جدید، به دنبال عالئم فناورى بیگانگان در 
لحظاتى هستند که سیارات فراخورشیدى از دید زمین مستقیمًا از مقابل 
ستاره خود عبور مى کنند. این لحظات مى توانند فرصتى عالى براى یک 
دنیاى بیگانه باشد تا ســیگنالى را به ما زمینى ها در تالش براى برقرارى 
تماس ارسال کند.سوفیا شیخ، پژوهشگر فوق دکترى در نجوم رادیویى 
در مؤسسه جستجوى هوش فرازمینى(SETI) و سرپرست این مطالعه 

گفت: گذرهاى سیاره هاى فراخورشــیدى از مقابل خورشید خود، خاص 
هســتند، زیرا مى توانند توســط ما روى زمین به عنوان ناظر و همچنین 
هرگونه فناورى بالقوه در آن منظومه فراخورشــیدى به عنوان فرستنده 
محاسبه شوند؛ بنابراین، این گذرها یک زمان قابل پیش بینى و تکرارى 
هســتند که طى آن بیگانگان ممکن است به ارســال پیام فکر کنند و 
زمینى ها مى توانند به دنبال دریافت آنها باشند.وى افزود: این استراتژى به 
ما کمک مى کند تا این سئوال بزرگ را که کجا و چه زمانى به دنبال پیام 

در پهنه هاى وسیع فضا بگردیم، محدود کنیم.
پژوهشگران با امید به اینکه تمدن هاى بیگانه هوشمند نیز سیگنال هایى 

را به فضاى بیرونى خود ارسال کنند، کهکشــان ها را براى یافتن امواج 
رادیویى که ممکن اســت از فناورى بیگانگان سرچشــمه گرفته باشد، 

بررسى مى کنند.
اما کهکشان مکان وسیع و بزرگى است؛ بنابراین، یک سئوال کلیدى این 
است که باید دقیقاً به کجا نگاه کنیم.  ســوفیا شیخ و گروهش به بررسى 
سیارات فراخورشیدى دوردســت هنگام عبور از مقابل خورشیدشان اتکا 
کرده اند. به عبارت دیگر، لحظه گذر یک ســیاره از مقابل ستاره خود از 
نقطه دید ما، لحظه اى منطقى براى اتصال میان فرســتنده و گیرنده به 

نظر مى رسد.

چرا موجودات فضایى با ما تماس نمى گیرند؟

سال 2022 یکى از گرم ترین ســال هایى بوده است که تا به حال ثبت 
شده؛ اما 2023 قطعًا سال گرم ترى خواهد بود و آنطور که دانشمندان 
مى گویند، سال 2024 رکورد گرماى سال قبلش را هم خواهد شکست!

بازگشــت پدیده آب و هوایى ال نینو باعث خواهد شد که امسال سطح 
دماى جهانى «از نمودار بیرون بزند»! این هشدارى است که دانشمندان 

درباره گرماى بى سابقه سال 2023 داده اند.
پیش بینى ها حاکى از این است که امسال سال بازگشت ال نینو خواهد 
بود؛ پدیده اى که شــرایط آب و هوایى جهان را وخیم تر از آن چیزى 
که هســت خواهد کرد و «به احتمال فراوان» سطح گرمایش جهانى 
را به 1/5 درجه سلســیوس خواهد رســاند (دمایى که اثرات مخرب و 

وحشتناکى بر محیط زیست زمین خواهد گذاشت). تا قبل از این، سال 
2016 گرم ترین سال ثبت شده در تاریخ بوده است و اتفاقًا دلیل گرماى 

آن سال هم وقوع پدیده ال نینو بود.
به همین دلیل اســت که ســال 2023 از مدت ها قبل به عنوان سالى 
گرم تر از 2022 پیش بینى شــده اســت؛ این در حالى است که 2022 
خودش در رتبه پنجم یا ششم گرم ترین سال هاى ثبت شده تا به امروز 
قرار دارد. اما از آنجا که ال نینو در زمستان اتفاق مى افتد، موج گرماى 
حاصل از آن تازه در سال 2024 به شکل جدى ترى احساس خواهد شد؛ 
بنابراین، این احتمال وجود دارد که  طى دو سال آینده، هر سال رکورد 

گرماى کره زمین شکسته شود.

در حالــى که تنها حــدود 2 هفته تا آغــاز برگزارى چهــل و یکمین 
جشــنواره فیلم فجر باقى مانده که بر اســاس شــنیده ها قرار است 
به صورت بین المللى برگزار شــود، نــه تنها نام آثــار حاضر در این 
رویداد، اســامى هیأت انتخاب و داوران، بزرگداشــت هــا و... اعالم 
نشــده و هیچ خبرى هم از برگزارى نشســت خبرى دبیر این رویداد 
نیست بلکه یکایک دســت اندرکاران این رویداد در سکوتى عجیب 
فرو رفته انــد به نحوى که وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى به ناچار 
در اینجا و آنجا تنزل جایــگاه پیدا کرده و در قامــت روابط عمومى و 
سخنگوى این رویداد ظاهر شــده و اخبارى مبنى بر برگزارى نشست 
خبرى، فیلم هاى احتمالى حاضر در این رویداد و... را اطالع رســانى 

کرده است!

به گزارش سینماپرس احتماًال چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر یک 
پدیده عجیب در سینماى ایران خواهد بود؛ تا امروز همه کارهاى این 
جشنواره در ســکوت خبرى مطلق پیش رفته و تنها اخبارى معدود و 
کم اهمیت در خصوص جشــنواره مخابره شــده که یکى از این اخبار 
جداسازى عجیب اهالى سینما و رســانه از یکدیگر در طول برگزارى 

جشنواره است! 
سکوت عجیب مسئوالن جشنواره فیلم فجر در حالى است که با توجه 
به آنکه قرار اســت بعد از سال ها این دوره جشــنواره به صورت بین 
المللى برگزار شــود نیاز است که دســت اندرکاران این رویداد ضمن 
شفاف ســازى در تمامى زمینه ها، آمار و اطالعات درستى را در اختیار 

رسانه ها قرار دهند...

رئیس گروه بررسى صحنه جرم سازمان پزشکى قانونى در مورد اینکه چه 
اجسادى در ایران مومیایى مى شوند، گفت: به طور کلى اجسادى که نیاز به 
انتقال به سایر کشورها داشته باشند، مومیایى شدن آنها در پزشکى قانونى 

انجام مى شود تا از این طریق از روند فساد جسد جلوگیرى شود.
على ضیایى تصریح کرد: در ابتدا متخصصان مواد داخل روده و معده جسد 
را خالى مى کنند و بعد با استفاده از دســتگاه مخصوص، مواد شیمیایى از 
طریق عروق به داخل تمامى بافت ها هدایت مى شــود، این اقدام موجب 
مى شود تا در مدتى که براى نقل و انتقال جسد تا کشور مقصد صرف مى 

شود، جسد فاسد نشده و ظاهر خود را تا لحظه تدفین از دست ندهد.
وى افزود: جسد معموالً  بعد از 24 تا 48 ساعت و بسته به دماى نگهدارى 
آن، به سمت روند فســاد رفته و در صورت مومیایى شدن، جسد به سمت 
خشکى رفته و فساد در آن صورت نمى گیرد و بر این اساس، مدت زمان 

فاسد شدن آن بسیار با تأخیر همراه مى شود.
ضیایى در پاسخ به اینکه هزینه مومیایى کردن هر جسد در پزشکى قانونى 
چقدر است، گفت: بر اساس تعرفه سال 1401 براى هر جسد 10 میلیون 
تومان است و از ابتداى امسال تا پایان مهر امسال 55 جسد براى انتقال به 

خارج از کشور مومیایى شده است.
او در پاسخ به اینکه آیا خانواده هاى ایرانى مى توانند درخواست مومیایى 
کردن اموات خود را بدهند، گفت: مومیایى کردن اجساد در ایران ممنوع 
اســت و این کار تنها براى اتباع خارجى که در کشــور فوت مى کنند و با 
هدف سالم ماندن جســد و جلوگیرى از فاسد شــدن آن در مسیر انتقال 

انجام مى شود.

2023 گرم ترین سال تاریخ خواهد بود؟

عجیب ترین  جشنواره فیلم فجر

قیمت مومیایى کردن 
جسد در ایران
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شهید شرق دجله
مهمان استاندارى شد

پس از مدت ها انتظار کارکنان و مدیران اســتاندارى 
اصفهان، شــهید گمنام عملیات بدر مهمان شان شد 
و پس از تشییع در استاندارى اصفهان به خاك سپرده 
شد. شــهید گمنام 21 ســاله پس از مدت ها انتظار 
کارکنان و مدیران به اســتاندارى اصفهان رســید و 
نماز بر پیکر او خوانده شد. پیکر مطهر این شهید روى 
دستان کارکنان و مدیران دستگاه هاى اجرایى استان 
که همگى براى استقبال به اســتاندارى آمده بودند، 
تشییع شد. جایگاه ابدى این شــهید گمنام در مقابل 
ساختمان اســتاندارى اصفهان مشخص و آماده شده 
بود و پرچم ها دور مزار او را گرفتــه بودند که پس از 
قرائت زیارت عاشــورا پیکر مطهر این شهید به خاك 

سپرده شد.

گشایش نمایشگاه 
قهوه، نان، شیرینى و شکالت

چهارمین نمایشگاه تخصصى، قهوه، نان، شیرینى و 
شکالت و تجهیزات کافه و رستوران امروز در اصفهان 
گشایش یافت. در این نمایشگاه 95 مشارکت کننده 
از استان هاى آذربایجان، خراسان رضوى، خوزستان، 
تهران و اصفهــان در زمینه تامیــن تجهیزات قهوه، 
پخت قهوه، طراحى و ســاخت تجهیــزات مربوط به 
پخت غذا، تامین وســایل کافى شــاپ و رستوران و 
لوازم صنعتى آشــپزخانه فعال محصــوالت خود را 
عرضه کرده اند. در این دوره از نمایشگاه کالس هاى 
آموزش دم کردن چاى و قهوه توسط کارشناسان این 
حوزه برگزار مى شود. چهارمین نمایشگاه تخصصى، 
قهوه، نان، شــیرینى و شــکالت و تجهیزات کافه 
و رســتوران از امروز تا 30 دى ماه از ســاعت 15 تا 
21 در محل نمایشــگاه بین المللى اصفهان واقع در 
کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت میزبان 

عالقه مندان است.

500 مدرسه 
آماده پذیرایى از مسافران 

رئیس رفاه و پشتیبانى اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان گفت: تعداد هفت هزار فضا و 500 مدرسه در 
سطح شهر اصفهان، آماده پذیرایى از مسافران فرهنگِى 
نوروز 1402 است. مهدى منتجب ، با اشاره به آمادگى 
مدارس اصفهان براى اســتقبال از مسافران نوروزى، 
اظهار کرد: سایر مناطق استان برنامه ریزى مناسب به 
منظور تخصیص فضا را انجام دهند و بر فرایند مصرف 

حامل هاى انرژى نظارت شود.

پایان سرقت زنجیره اى 
فرمانده انتظامى شهرســتان تیران و کرون گفت: با 
شناسایى و دســتگیرى ســارقان در این شهرستان، 
برنامه ســرقت هاى زنجیره اى خودرو و اشیاء قیمتى 
ناکام ماند. ســرهنگ یوســف بهرام پور اظهار کرد: 
تیم ســرقت خودروها و لوازم با ارزش متشــکل از 2 
مرد و یک خانم در تیران دستگیر شدند. این سارقان 
دو خودرو در نجف آباد و فوالدشــهر را به سرقت برده 
بودند و براى ادامه سرقت هاى خود وارد تیران شدند. 
به گفته فرمانده انتظامى تیران و کرون، از این سارقان 
سالح سرد و اشیاء قیمتى کشــف و با بررسى سوابق 
متهمان مشخص شد که تاکنون ســابقه سرقت در 

استان اصفهان را داشته اند.

تصحیح الکترونیکى 
برگه هاى امتحانى 

براى نخستین بار، برگه هاى امتحانى پایه دوازدهم به 
صورت کامال الکترونیکى تصحیح مى شود. رئیس اداره 
سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به 
اینکه این روش براى عدالت آموزشى و کاهش خطا 
انجام مى شود گفت: برگه هاى امتحانى بدون سربرگ 
پس از اسکن به صورت الکترونیکى تصحیح مى شود. 
ســیدعلى میرحیدرى افزود: این روش در دو نوبت و 
بدون اینکه تصحیح کننده متوجه شــود نوبت چندم 

تصحیح است، انجام مى شود.

خبر

مسئول امور کنترل کیفیت هواى شهر معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهردارى اصفهــان با اعالم اینکــه روزانه 
دو میلیون لیتر بنزین و 60 هزار لیتر گازوئیل در ســطح 
شهر اصفهان مصرف مى شــود، گفت: تمرکز کارگروه 
اضطرار آلودگى هوا اغلب در زمان هایى است که آلودگى 
شدید مى شــود، اما براى پیشــگیرى از آلودگى هوا باید 

برنامه ریزى بلندمدت داشت.
جمشید لقایى با یادآورى اینکه از سال 93 به بعد نیروگاه 
شهید منتظرى که یکى از نیروگاه هاى بزرگ کشور است 
مازوت ســوزى انجام نمى داد، تصریح کرد: در یک بازه 
زمانى دو تا سه ماهه از زمستان سال گذشته تا اوایل بهار 

امسال 195 میلیون لیتر مازوت سوزى در نیروگاه شهید 
منتظرى انجام شد، این در حالى است که اتوبوس رانى در 
یک سال 20 میلیون لیتر گازوئیل مصرف مى کند و آن هم 
گازوئیل یورو 4 با آالیندگى بسیار پایین است، اما ناگهان 
در این نیروگاه حدود 10 برابر این رقم را مازوت بســیار 

آلوده براى تولید برق سوزاند.
لقایى گفت: مقیاس و حجمى که مازوت سوزى مى شود 
بسیار باال است، البته بخشــى از آالیندگى هاى مازوت 
ســوزى همان جا در هوا پخش مى شود و ممکن است به 
شهر نرسد، اما بخشــى دیگر از این آلودگى ها به لحاظ 

ذرات معلق و اکسیدهاى گوگرد به سطح شهر مى آید.

عضو هیات علمى گروه جغرافیاى طبیعى دانشگاه اصفهان 
گفت: بارش هاى اخیر تاثیر چندانى در بهبود شرایط حاضر 

استان ندارد زیرا اصفهان یک اَبَر بدهکار منابع آبى است.
سیدابوالفضل مســعودیان افزود: امروز اصفهان حکم اَبَر 
بدهکارى را دارد که چند دهه از منابع آبى خود استقراض 
کرده و قرضش را هم پس نداده است. وى تاکید کرد: براى 
رفع این مشــکل که حاصل چند دهه غفلت و بى عملى 
اســت، هیچ راه حل فورى وجود ندارد و تنها راه ، مدیریت 

مصرف آب است.
این استاد دانشگاه در پاســخ به اینکه آیا بارش هاى دى 
امسال جایى براى امیدوارى به بهبود شرایط آبى استان 

دارد یا خیر، تصریح کرد: بدهــکارى که میلیاردها بدهى 
دارد با واریز چند هزار تومان نمى تواند به پایان مشکالت 

مالى اش خوشبین باشد.
وى با بیان اینکه در چند دهه گذشته تغییراتى در حوضه 
آبریز گاوخونى ُرخ داده که به مرور تعادل آبى آن را برهم زده 
است، اظهار داشت: یکى از این تغییرات افزایش جمعیت 
است بطوریکه جمعیت استان اصفهان از 2 میلیون در سال 

1335 به پنج میلیون نفر در سال 1395 رسیده است.
مسعودیان افزود: تغییر سبک زندگى نیز سبب شده است 
تا مصرف سرانه یعنى مقدار آبى که یک فرد در شبانه روز 

مصرف مى کند، افزایش یابد.

اصفهان اََبر بدهکار
 آبى است

مصرف روزانه 60 هزار لیتر 
گازوئیل در اصفهان

سید محســن واعظى فر و یعقوب وحیدکیا مدیران عامل 
سازمان هاى قطار شهرى اصفهان و تبریز به همراه جمعى 
از مدیران این سازمان ها دوشــنبه 26 دى ماه با حضور در 
ذوب آهن اصفهان با مدیران این شرکت در خصوص تامین 

ریل خطوط قطار شهرى گفتگو کردند.
مسئولین ســازمان هاى قطار شــهرى اصفهان و تبریز 
همچنین از خط تولید، از جمله کارگاه نورد 650  محل تولید 

ریل ملى بازدید کردند .
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان در این بازدید ضمن 
تشریح مراحل تولید ریل ملى در این شرکت یادآور شد: ریل 
درخواستى سازمان ها و شرکت هاى قطار شهرى شهرهاى 
مختلف کشور به میزان تناژ تعیین شده در زمان مقرر تولید 

و با 5 سال گارانتى تحویل مى گردد.
وى افزود: در حالى که تمام محصوالت این شرکت طبق 

استانداردهاى مختلف ملى و بین المللى تولید مى گردد، ریل 
ملى با دقت بیشتر و انجام تست هاى موجود در تمام فرایند 
تولید آن با باالترین سطح کیفیت و اســتاندارد هاى بین 

المللى تولید مى شود.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهرى اصفهــان گفت: در 
دوران معاصر به دلیل افزایش جمعیت، افزایش تردد ها و 
مزیت هاى اقتصادى مختلف کالن شــهرها و شهرهاى 
تاریخى مانند اصفهان، آن ها ناگزیر به توسعه خطوط قطار 
شهرى هستند. از این رو اصفهان به فکر ساخت و توسعه 
خطوط قطار شــهرى بوده و در این زمینه، توسعه خط1 و 
ایجاد خط 2 قطار شهرى را در دست اجرا دارد و ریل مورد 

نیاز خود را از ذوب آهن اصفهان تهیه مى کند.
وى افزود: تولید ریل در ایران بسیار الزم و حیاتى بود و باعث 
افتخار است که شرکت بزرگ ذوب آهن موفق شد این کار 

را انجام دهد. ما در گذشته این محصول را وارد مى کردیم 
ولى در مرحله جدید این نیاز خــود را از ذوب آهن اصفهان 

تامین مى کنیم.
مدیرعامل قطار شهرى تبریز نیز گفت: تولید ریل ملى توسط 
ذوب آهن کار بسیار عظیمى بوده اســت. از طرفى در این 
بازدید اقدامات بزرگ فنى و انجام نظارت ها و آزمایشات 

زیاد بر روى ریل تولیدى را شاهد بودیم.
یعقوب وحیدکیا افزود: براى ساخت، توسعه و تکمیل قطار 
شهرى تبریز با توجه به کیفیت ریل ذوب آهن و منویات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر استفاده از تولیدات داخل، استفاده از 

ریل ملى ذوب آهن اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است پیش از این ذوب آهن اصفهان، ریل قطار 
شهرى کالنشهرهاى مختلف کشور از جمله تهران، مشهد 

و اصفهان را تامین نموده  است .

بعد از تهران، مشهد و اصفهان؛

ریل ذوب آهن با 5 سال 
گارانتى به تبریز مى رسد

تیغ دو لبه تعیین دستمزد!
نصف جهان  روزنامه «زاینده رود» در شماره 27 دى 
ماه خود در گزارشى با عنوان «چالش تکرارى چانه 
زنى» به مسئله تعیین دستمزد سال 1401 پرداخته و 
نوشته: «حداقل حقوق و دستمزد کارگران موضوعى 
اســت که در ماه هاى پایانى هر سال بر سرزبان ها 
مى افتد و در جلســات شــوراى عالى کار، دولت، 
کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر آن چانه زنى 
مى کنند.در سال گذشــته، حداقل حقوق کارگران 
افزایش قابل توجه 56 درصدى داشت؛ اما شیرینى 
این افزایش حقوق در کمتر از چندماه از زیر دندان 
کارگران کنار رفت چراکه با افزایش نرخ ارز، ارزش 

پول ملى کاهش یافت و حتى این حقوق و دستمزد 
نیز پاســخگوى هزینه هانبود؛ البته دولت نیز بیکار 
ننشســت و براى حفظ قدرت خرید، در شهریورماه 
حقوق کارمندان خود را یک میلیون تومان افزایش 

داد تا کمى جبران تورم شود.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: البته 
افزایش حقــوق و دســتمزد و رابطــه آن با تورم 
یک تیغ دو لبه اســت؛ چرا که بــا افزایش حقوق و 
دستمزد، هزینه تمام شــده کاالها افزایش مى یابد 
و به دنبــال آن مجدداً شــــاهد افزایــش تورم 

خواهیم بود.

مریم محسنى
هم اکنون بسیارى از فعالیت ها در ادارات، ارگان هاى 
دولتى و بیمارستان ها به شکل اینترنتى انجام مى شود 
تا همزمان و وقت کمترى از بیماران و مراجعه کنندگان 
بگیرد و هم با تغییر روال سنتى گذشته به این خاطر که 
دیگر جوابگوى نیازهاى امروز نیســت، کارها سهل تر 

شده و باعث تکریم ارباب رجوع شود.
اینها همه در حالى است که با وجود این تدابیر همچنان 
شاهد شــلوغى و وضعیت درهم بر هم و بدون نظم در 
درمانگاه هاى دولتى هستیم.گویا این درمانگاه ها هیچ 

تغییرى نسبت به یک دهه قبل نداشته اند و تنها شکل و 
شمایلشان عوض شده، نونوارتر شده اند و تجهیزاتشان 
بیشتر شده است اما در ســهل تر کردن کار بیماران و 
جلوگیرى از اتالف وقت آنها تغییرى ایجاد نشده است. 

در حال حاضــر باتوجه به پیشــرفت هاى بســیار در 
عرصه هاى متفاوت انتظار مى رود کــه درمانگاه ها با 
وجود الکترونیکى شــدن امور مشکلى نداشته باشند و 
بیماران تنها درد بیمارى را به دوش بکشــند نه اینکه 
دردهاى دیگر از جملــه اتالف وقــت و هزینه هم بر

 شانه هایشان سنگینى کند.

درمانگاه هایى که تنها ظاهرشان نونوار شده!

وام گیرنده ها پشت در بالتکلیفى!
نصف جهــان  متقاضیان همچنان در انتظار دریافت 
وام بانکى هســتند و با توجه به اینکه مدت کمى تا 
پایان سال مانده بانک ها از پرداخت وام به متقاضیان 

امتناع مى کنند.
یکى از شــهروندان اصفهانى که حدود 5 ماه است 
در انتظار گرفتن وام اســت مى گویــد: «با وجود 
اینکه تمامى مدارکى کــه بانک عامل پرداخت وام 
مى خواست را تهیه کرده ایم و خیلى وقت است که 
آنها را ارائه داده ایم امــا همچنان در انتظار دریافت 

وام هستیم و بانک ها مى گویند که پول نیست و باید 
در انتظار بمانید.»

هم اکنون این مســئله نه تنها دامــن بانک هاى 
دولتى را گرفته بلکه بانک هــاى خصوصى هم از 
تحویل وام بانکى امتناع مى کنند و مردم از تأخیر در 
تحویل وام هایشان گالیه مند شده اند. بسیارى از 
وام گیرندگان فعًال در بالتکلیفى به سر مى برند و 
نمى دانند چه زمانى قرار است وامى که تقاضا کرده 

اند به دستشان برسد.

نگاه روز

معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان با بیان اینکه افزایش بارش هاى دى ماه در بلندمدت 
مطرح نیســت، از محدودتر شــدن بارش ها در بهمن ماه، 

خبر داد.
نوید حاجى بابایى با اشاره به آخرین وضعیت بارش 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: میانگین بارش هاى 
ســال آبى جارى، حدود 87 میلى متر اســت که 
نسبت به میانگین سال آبى گذشته، شاهد بهبود 

آن هستیم.
وى با تاکید بر اینکه افزایش بارش ها در بلندمدت 
آنچنان مطرح نیست، افزود: شکل گیرى الگوهاى 
بندالى، منجر به گذر سامانه هاى جوى به ویژه بر 
نیمه جنوبى کشور شد و شرایط دریافت بارش هایى 

مساعد را فراهم کرد.
معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان با بیان اینکه سامانه هاى جوى دریافت شده ماهیت 
جنوبى داشتند و قســمت هاى جنوبى بارش هاى بهترى 

دریافت کردند، تصریح کرد: بارش ها طى این مدت، متوجه 
قسمت هاى شمالى و شرقى استان نبوده است.

وى با اشاره به اینکه به طور کلى افزایش بارش ها در تمام 
استان دیده نمى شود، ادامه داد: بیشترین کاهش بارش ها 

را در شهرســتان هاى فریدن و کاشان شــاهد هستیم و 
شهرســتان فریدن حدود 40 درصد کاهــش بارش دارد. 
بارش ها در شهرستان هاى اردستان، خور و نائین نیز کمتر 

از نرمال بوده است.
حاجى بابایى با بیان اینکه بارش ها در مناطق غربى استان 
مانند شهرستان فریدون شهر در حد نرمال بوده است، گفت: 
نسبت به میانگین شاهد افزایش هفت درصدى و نیست به 
سال گذشته شاهد افزایش 15 درصدى بارش ها 

هستیم.
وى با اشــاره به کاهش فعالیت سامانه هاى جوى 
طى یک ماه آینده، اضافه کرد: رخ دادن بارش هاى 
دى ماه، در بهمن  ماه انتظار نمى رود و بارش ها در 
بهمن ماه محدودتر و متمایل به کمتر از حد نرمال 

خواهد شد.
معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان با بیان اینکه ســامانه اى بارشى 
روز سه شــنبه مناطق جنوبى استان را درگیر کرد 
خاطرنشان کرد: این بارش ها در حد نرمال خواهد بود و با 
خروج سامانه از سطح استان از روز پنجشنبه تا شنبه، شاهد 

برودت و کاهش دما خواهیم بود.

محدودتر شدن بارش هاى اصفهان در بهمن  ماه

فعالیت مجدد پارکینگ طبقاتى بعثت در کاشان
نصف جهان   پارکینگ طبقاتى بعثت واقع در خیابان 

باب الحوائج(ع) کاشان بازگشایى شد.
مدتى پیش با توجه بــه انعقاد قــرارداد بلندمدت 
شــهردارى با پیمانکار خصوصى به دالیلى نظیر 
پایین بودن تعرفه هــا، زیان دهى پارکینگ و برخى 
مشــکالت دیگر، پیمانکار موفق به انجام تعهدات 

خود نشد و طبیعتاً پارکینگ با تعطیلى مواجه شد.

 در حال حاضر پیمانکارى بــه صورت موقت تحت 
نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهردارى 
کاشان براى آن تعیین شده و پارکینگ مدتى است 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
شــایان ذکر اســت پارکینگ طبقاتى بعثت داراى 
دوربین مدار بســته، نگهبان، آسانســور و... بوده و 

ظرفیت آن بیش از 350 خودرو است.

کاهش 25 درصدى تعرفه عوارض دریافتى
 در خوانسار 

نصف جهان   روابط عمومى شــهردارى خوانسار از 
کاهش 25 درصدى تعرفه هاى عوارض دریافتى 

این شهردارى خبر داد.
بر اساس این گزارش، به مناسبت 25 دى سال روز 
حماسه ایثار و شــهادت مردم خوانسار و همچنین 
به مناســبت ایام ا... دهه فجر، شهردارى خوانسار 

به اســتناد مصوبه 1000 شــوراى اسالمى شهر 
نســبت به پرداخت عوارض صــدور پروانه هاى 
ساختمانى و مســکونى، عوارض کســب و پیشه 
و عوارض کســب اصناف نمونه و صــدور پروانه 
ســاختمانى و تجارى تخفیف 25 درصدى در نظر

 گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
یکى از اهرم هاى نظارتى ســازمان محیط زیست اعالم 
جرم علیه واحد آالینده است، براساس این وظیفه نظارتى 
محیط زیست مى تواند اعالم جرم کند و قاضى براساس 
محکومیت واحد متخلف را جریمــه مى کند، جریمه نیز 

متناســب با جرم از تعطیلى واحد صنعتى تا جریمه براى 
متخلفان در نظر گرفته مى شود.

احمدرضــا الهیجان زاده تصریح کرد: بر اســاس همان 
نظارت در دو ماه گذشته 22 مورد پلمب و 86 مورد شکایت 
قضایى داشــتیم، اما اقدام بزرگ تــر و مهم تر عوارض 

آالیندگى است.
وى با بیان اینکه یک ریــال از این عوارض آالیندگى به 
محیط زیست نمى رســد، ادامه داد: با این حال عوارض 
آالیندگى، صنعت را وادار مى کند که به سمت آالیندگى 

کمتر و رسیدن به سطح استاندارد پیش برود.

پلمب22 واحد آالینده در 2 ماه

یخ زدگى 0/03درصد از انشعابات آب اصفهان
بر اساس آمار ثبت شده توسط سامانه 122 آبفاى استان 
اصفهان در تاریخ 19 الى 25 دى ماه جارى، حدود 0/03 
درصد از انشعابات کل استان دچار یخ زدگى شده و جهت 

رسیدگى به مناطق ارجاع داده شده اند.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفاى استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: حدود 1500 تماس در خصوص 
یخ زدگى انشعابات با سامانه ارتباط با مشتریان آبفاى 
استان اصفهان برقرار شده که عمده آنها با راهنمایى 
و مشاوره کارشناسان پاسخگوى مرکز تماس(122) 

مرتفع گردیده است.
عباس عباسى خاك بیان داشت: یکى از مشکالتى که 

معموال با ورود هواى سرد در فصل زمستان رخ مى دهد، 
یخ زدگى لوله هاى آب است که این اتفاق  خصوصا در 
مناطقى که خانه ها به صورت مجتمع هاى آپارتمانى 

نیستند، بیشتر رخ مى دهند.
وى راه حل ضربتى براى جلوگیرى از یخ زدگى کنتور 
در شب ها را عایق بندى کنتور عنوان کرد و گفت: اگر 
تاکنون کنتورهاى آب عایق بندى نشــده اند، در این 
شب هاى سرد مى توان با استفاده از خاك اره، پوشال، 
پارچه، گونى و پشم شیشه کنتورها را پوشاند. همچنین 
مى توان از عایق بندى پلیمرى با استفاده از یونولیت، 

کنتور را از گزند سرما محفوظ نگه داشت.
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وبگاه الجزیره در یک اینفوگرافى به پرتکرارترین کلمات جســتجو شده از سوى 
مردم کشورهاى غرب آسیا و شــمال آفریقا اشاره کرده که بعضا نکات جالبى را به 

همراه دارد.
 وبگاه الجزیره در یک اینفوگرافى به پرتکرارترین کلمات جســتجو شده از سوى 
مردم کشورهاى غرب آسیا و شــمال آفریقا اشاره کرده که بعضا نکات جالبى را به 

همراه دارد.
در این گزارش آمده است: این مساله بســیار جالب است که کلماتى خاص بیشتر 
مدنظر مردم یک کشور یا منطقه باشند، کلماتى که بعضا ریشه هاى تاریخى داشته و 
بیشتر در ذهن مردم مى گذرد. به عنوان نمونه در ترکیه کلمه «عثمانى»، در روسیه 

کلمه «شــوروى» و در آمریکا کلمه «جنگ» پرتکرارترین کلمه جستجو شده در 
ویکى پدیاى انگلیسى است.

در کشورهاى منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا نیز کلمات زیر پرتکرارترین کلمات 
جستجو شده در ویکى پدیاى انگلیسى بوده اند که مردم این کشور در تالش براى 

کسب اطالعات درباره آن بوده اند:
پادشــاه- ســعودى:  عربســتان  عراق: نیروها-سوریه: عرب-کویت: نفت- 
بحرین: فارســى- قطر: جهان -  امارات: دبى-عمان: ســلطان-یمن: صنعاء-
فلســطین: یهود-مصر: جهان-ســودان: جنوب- اردن: جهان-لبنان: جنگ- 

لیبى: قذافى-الجزایر: استان-تونس: فرانسوى-مغرب : مغرب.

به گفته یک منبع نزدیک به پورشــه، این شــرکت در حال مذاکره با گوگل براى 
دسترســى به برنامه ها و خدمات این غول فناورى در سیستم اطالعات سرگرمى 

بومى خود است.
این امکان دسترسى به برنامه هاى مفید مانند Maps را بدون نیاز به اتصال تلفن 

هوشمند به خودرو فراهم مى کند.
عالوه بر این، پورشه در حال مذاکره با شــرکت هاى دیگرى مانند اپل، تنسنت، 
على بابا و بایدو بر سر یکپارچه سازى محصوالت نرم افزارى خود است. این اقدامى 
جسورانه پس از پایان همکارى پورشه با بخش تحقیقات نرم افزار Cariad فولکس 

واگن است.

این همچنین یک چرخش 180 درجه براى پورشه محسوب مى شود، زیرا مدیرعامل 
این شرکت پیش تر اعالم کرده بود که برنامه هاى مستقل گوگل را در خودروهاى 
خود ارائه نخواهد کرد، چون غول جستجو به دسترســى بیش از حد به داده هاى 

کاربر نیاز دارد.
برخى دیگر از خودروسازان مانند BMW نیز نسبت به گوگل محتاط هستند و تمایلى 

به دسترسى به اطالعات سرگرمى بومى خودروهاى خود ندارند.
اگر این اتفاق بیفتد، مى توانید انتظار داشته باشید که خودروهاى پورشه دستیار بومى 
گوگل، نقشه هاى گوگل و شاید برخى دیگر از محصوالت این شرکت را ارائه دهند و 

تجربه کاربرى بومى خودروهایش را به طور قابل توجهى افزایش دهند.

مردم خاورمیانه در ویکى پدیا چه چیزى 
جستجو مى کنند؟

همکارى ویژه 
پورشــه و گوگـــــل

 بیل گیتس، هم بنیان گذار و رییس اسبق کمپانى مایکروسافت اعالم 
کرد که بخش اعظم دارایى ها و منابع مالى خود را در آینده نزدیک براى 

تحقق اهداف انسان دوستانه اش واگذار خواهد کرد.
بیل گیتس (Bill Gates)، هم بنیانگذار شناخته شده و متمول کمپانى 
مایکروســافت به تازگى اعالم کــرده که بخش بزرگــى از دارایى 
خود اعم از زمین هاى کشــاورى پرشــمارش را در راستاى اقدامات 

بشردوستانه اش به فروش خواهد رساند.
یل گیتس در حال حاضر با دارایى بالغ بر 103.6 میلیارد دالر هفتمین 
فرد ثروتمند در کل دنیا به شمار مى رود. با این حال او قصد دارد در آینده 

بخش اعظمى از این ثروت هنگفتش را واگذار کند.

چرا بیــل گیتــس تصمیم به 
فروش گسترده دارایى هایش 

گرفته است؟
گیتس، به همراه همســر ســابق 
ملینــدا گیتس، در ســال 2000 
موسســه خیریه بیل و ملیندا را با 
هدف مبارزه با فقر، تبعیض هاى 

و  فیایــى  جغرا و  نــژادى 
بیمارى هــاى واگیــردار 

تاسیس کردند. آن ها همچنین با همکارى یکى دیگر از ثروتمندترین 
افراد کره زمین، وارن بافت، در سال 2010 موسسه جدیدى تحت نام 
The Giving Pledge را تاســیس کردند که هدف آن درخواســت 

از ثروتمندان کره زمین براى بخشــیدن ثروتشــان بــه امور خیریه 
است.

بیل گیتس همچنین صاحب بیش از 1100 کیلومتر 
مربع زمین کشــاورزى در آمریکاست و ادعاى 
کرده که در آینده تمامى آن ها را براى فروش 

قرار خواهد داد. 
البته در اختیار داشــتن این حجم گســترده از 
زمین هاى کشاورزى انتقادات فراوانى را براى او 
به همراه داشته؛ به طورى که بسیارى 
افراد این امر را بــا هدف هاى 
انسان دوســتانه او در تضــاد 

دانسته اند.
در همین راستا البته گیتس 
بارها از تصمیم خود براى 
خرید گسترده زمین هاى 
کشاورزى دفاع کرده 

است. 

 AskMeAnything او به طور خاص در گفتگویى که در چارچوب طرح
وبسایت ردیت با کاربران داشت، اعالم کرد که در حال حاضر وى کمتر 
از یک چهار هزارم زمین هاى کشــاورزى آمریکا را در اختیار دارد و با 
سرمایه گذارى خود در این زمین ها به دنبال افزایش بهره ورى و ایجاد 

مشاغل جدید در این کشور است.
علیرغم این امر، رئیس سابق مایکروســافت اعالم کرد که تمام این 
زمین هاى کشاورزى به همراه ســایر دارایى هاى او سرانجام به طور 
کامل به فروش رسیده و درآمد آن ها تماما به بنیاد خیریه بیل و ملیندا 

خواهد رسید.
 او البته پیش تر، در ماه جوالى هم در خصوص واگذارى بخشــى از 
دارایى هایش به نفع بنیاد خیریه بیل و ملیندا علیرغم احتمال خروجش 

از لیست ثروتمندترین افراد دنیا خبر داده بود.
گیتس سال گذشته حدود بیســت میلیارد دالر از ثروت خود را به بنیاد 
خیریه اش بخشــید و آن را در توییتر اطالع رســانى کرد. وى در این 

خصوص گفت:
وظیفه انسانى من این اســت که بخشــى از منابع خود را به گونه اى 
به جامعه برگردانم کــه باعث تاثیرات مثبــت در کیفیت زندگى کل 
جامعه، کاهش ناراحتى ها و افزایش رفاه عمومى شــود. امیدوارم این 
اقدام من ســایر ثروتمندان دنیا را نیز به انجام اقداماتى مشابه ترغیب 

کند.

اپل چند ماه پیش آیفون 14 را به بــازار عرضه کرد، اما 
از همیــن حاال، شــایعات مختلفى دربــاره ویژگى ها و 
قابلیت هاى آیفون 15 در فضــاى وب پیچیده و ظاهرا 
شــرکت اپل هم به مرحلــه پیش  تولید آزمایشــى این 

محصول جدید خود وارد شده است.
آیفون 15 اپل وارد فاز تولید آزمایشــى اولیه شده است. 
تنها چند ماه از عرضه آیفون 14 توســط اپل مى گذرد و 
شایعات در مورد آیفون 15 فضاى وب را پر کرده است. به 
نظر مى رسد خود شرکت اپل هم با سرعت باالیى در حال 

طى مراحل مختلف تولید جدیدترین مدل آیفون است.
طبق آخرین گزارش، آیفون 15 آینده 
اپل وارد «تولید آزمایشى ماشینى» 
اولیه با مونتاژکننــده اصلى غول 
فناورى کوپرتینویى فاکســکان 
شده اســت. در این گزارش آمده 
که فاکســکان دستورالعمل هایى 
را از اپل دریافت کــرده تا «تولید 
آزمایشى ماشــین جدید» را براى 
آیفون 15 جدید و شــروع معرفى 
محصــول جدیــد (NPI) براى 
دســتگاه آغاز کند. این فرآیند به 

منظور معرفى نیازهاى خاص طراحى و تولید دســتگاه 
براى شرکت است.

این مرحله پیش از تولید انبوه گوشى هاى هوشمند است 
که هنوز چند ماه دیگر تا ورودشــان به بازار باقى مانده 
اســت. این بار تولید کمى متفاوت خواهد بود زیرا قرار 

است در دو کشور چین و هند انجام شود.
انتظار مى رود سرى آیفون 15 اپل چهار مدل داشته باشد: 
آیفون 15، 15 پالس، 15 پرو و 15 اولترا. آیفون 15 اولترا 
جایگزین مدل پرومکس خواهد شــد و بهترین پیشنهاد 
 Ultra این برند خواهد بــود. طبق این گــزارش، مدل
داراى یــک قاب تیتانیومــى، یک دکمه 
ولوم لمسى به جاى دکمه هاى فیزیکى 
و یک پورت USB-C با ســرعت انتقال 

سریع تر خواهد بود.
این بار، تمام مدل هاى آیفونى که عرضه 
مى شوند، برخالف سرى آیفون 14، که 
در آن تنهــا مدل هــاى Pro داراى پنل 
جلویى جدید هســتند، با داینامیک آیلند 
عرضه مى شــوند. انتظار مى رود تمامى 
گوشى ها داراى سنســور دوربین اصلى 
48 مگاپیکسلى و درگاه USB-C باشند.

شایعات جدید درباره آیفون 15بیل گیتس دار و ندارش را براى فروش قرار مى دهد!

بعضى مواقع پیدا کردن یــک لوگو یا یک 
عکس بدون داشــتن پس زمینه کار بسیار 
طاقت فرسایى مى شــود و هر کدامى را که 

بازمى کنید، داراى یک پس زمینه است.
براى اینکــه در جســتجوى مان زودتر و 
دقیق تر به نتیجه برسیم و تنها  عکس هایى 
با فرمت PNG که دنبال شــان هستیم را 
به دســت آوریم، باید چند کار ســاده را در 

جستجوگر گوگل انجام دهیم.

پس از ثبــت نام عکس و انجام جســتجو 
وارد قسمت Tools بشوید؛ براى یادآورى، 
گزینه Tools که در کنار آیکون ویدیوها و 

عکس ها و... قرار دارد.
زمانى که منوى Tools باز شد بر روى گزینه 
Color (رنگ) کلیک کنید و در نهایت آن را 

بر روى Transparent قرار دهید. اکنون هر 
نتیجه اى که در صفحه بیاد، عکسى بدون 

پس زمینه خواهد بود.

مایکروســافت ظاهرا نتوانست بازار خوبى 
براى ســرفیس دوئو و سرفیس دوئو 2 پیدا 
کند، به همین دلیل، در نســل بعدى یعنى 
سرفیس دوئو 3 تغییرات قابل توجهى خواهد 

داد.
اگر بگوییم که مایکروسافت به خاطر عرضه 
 Surface) دســتگاه هاى ســرفیس دوئو
Duo) و سرفیس دوئو 2، درکى از نیاز بازار 

ندارد، آن را حقیقتا دست کم گرفته ایم. در 
حالى دســتگاه هاى داراى صفحه نمایش 
تاشو رواج پیدا کرده اند، مایکروسافت با این 
فرض که مردم ترجیح مى دهند به جاى آن 
دو صفحه نمایش تخت داشته باشند، دست 
به ریسک بزرگى زد و راه متفاوتى در پیش 

گرفت.
صراحتــا باید گفت کــه پیش بینى هایش 
درست از آب درنیامد. گوشى هایى با صفحه 
نمایش تاشو، سال به سال شاهد رشد فروش 
هستند، در حالى که دستگاه هاى سرفیس 

دوئو به سختى مشترى پیدا مى کنند. 
بنا بــر گزارش هــاى به گوش رســیده، 
مایکروســافت در نهایت آماده اســت تا 

استراتژى خود را تغییر دهد.
سرفیس دوئو 3 داراى 
یک صفحه نمایش 
داخلى تاشو و صفحه 

نمایــش بیرونى 
خواهد  مسطح 
بود که شبیه به 
ویوو ایکس فولد 
و گوشــى آنــر 
مجیک وى  است.
ایــن  ظاهــرا 

دستگاه جدید، 

یک سال نمونه ســازى و آزمایش سخت 
افزارى را پشت سر گذاشته است.

ابتدا مایکروســافت مى خواست سرفیس 
دوئو 3 پایان امسال عرضه شود تا طراحى 
دو صفحه نمایش نســل هاى قبلى خود را 
حفظ کند، اما در عوض داراى نمایشگرهایى 
با لبه باریکتر و بلندتر، امکان شارژ بى سیم 
و ســایر ویژگى هــاى پیشــرفته نامعلوم

 باشد.
در واقع، طراحى این دســتگاه قبال نهایى 
شــده بود. زمانى که مایکروسافت به طور 
معجزه آسایى تصمیم گرفت مسیرى عاقالنه 
در پیش بگیرد و با یک صفحه نمایش واقعا 

تاشو وارد بازار شود.
به دلیل این تغییر، ارائــه این محصول در 
پایان ســال کنار گذاشــته شد و مشخص 
نیست که ســرفیس دوئو 3 واقعا چه زمانى 

عرضه خواهد شد. 
در حال حاضــر البته جزئیاتــى هم درباره 

مشخصات آن در دسترس نیست.
با وجود گزارش هاى اخیــر مبنى بر اینکه 
ســرفیس دوئــو 3 داراى یک لــوال 360 
درجه خواهد بــود، منابــع اطالعاتى ادعا 
مى کننــد کــه این 
دقیــق  موضــوع 
نیســت و در عوض 
داراى یــک لوالى 
180 درجه خواهد 

بود. 
این ویژگى اى 
است که اکثر 
گوشــى هاى 
تاشــو دیگــر

 دارند.

جدیدترین خبر درباره نسل تازه 
گوشى سرفیس مایکروسافت

ترفندى ساده براى
 جستجوى سریع و راحت در گوگل
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اقدامات  شــاورى پرشــمارش را در راستاى
ش خواهد رساند.

6 با دارایى بالغ بر 103.6 میلیارد دالر هفتمین
با این حال او قصد دارد در آینده   شمار مى رود.

ت هنگفتش را واگذار کند.

ـس تصمیم به 
رایى هایش 

ر ســابق 
ل 2000
لیندا را با 
ض هاى 

و  ى 
دار 

بیلگیتس همچنینصاحب بیش
مربع زمین کشــاورزى در آمر
کرده که در آینده تمامى آن

قرار خواهد داد. 
البته در اختیار داشــتن این ح
زمین هاى کشاورزى انتقادات
به همراه داشته؛ به ط
افراد این امر
انسان دوســ
دانسته اند.
در همین
بارها از ت
گ خرید
کش

اس

ژى خود را تغییر دهد.
3س دوئو 3 داراى 
صفحه نمایش
تاشو و صفحه
ىىىىونى ش بیر
خواهد  ح 
شبیه به 
کس فولد 
ــى آنــر 
کوى  است.
ایــن  را 

ه جدید، 

ا درجه خواهد بــود، منابــع اطالعاتى
مى کننــد کــه
دقیـ موضــوع 
نیســت و در عو
داراى یــک لوال
180 درجه خو

بود. 
این ویژگى
است که ا
گوشــى ه
تاشــو دیگ

 دارند.

0این همچنین یک چرخش 180 درجه براى پورشه محسوب مى شود، زیرا مدیرعامل

در میــان پــر دانلود 
ترین اپلیکیشــن هاى 

موبایل سال 2022 نام تیک 
تاك، واتساپ و دیگر عناوین 

نام آشنا قابل مشــاهده است. این 
لیست البته چندین ســورپرایز نیز در 

خود دارد!
موسســه Apptopia امســال نیــز براى 

ششمین ســال متوالى اقدام به انتشار لیست 
پر دانلود ترین اپلکیشــن ها و بازى هاى موبایل 

در سال 2022 کرد. در این لیست، ده اپلکیشن و بازى 
موبایل که بیشترین تعداد دانلود در سال گذشته را داشته اند، 

معرفى شده و به ترتیب تعداد دانلود مرتب شده اند.
موسســه اپ توپیا براى دستیابى به لیســت پردانلودترین 
اپلیکیشن ها و بازى ها، تعداد دانلودهاى هریک از آن ها از 
فروشگاه هاى گوگل پلى و اپ استور از تاریخ 1 ژانویه تا 20 
دسامبر 2022 را مورد بررسى قرار داد. البته فروشگاه هاى 
اپلیکیشن چینى استثنا بودند و اپ توپیا تنها قادر به محاسبه 

داده هاى مربوط به iOS در کشور چین بود.
همچنین دانلود اپلیکیشــن ها باید توسط کاربران متفاوتى 
انجام شود.  بنابراین در صورتى که اپلیکیشنى چندین بار از 
روى یک دستگاه پاك شده و مجددا بر روى آن نصب شود، 
تنها یک بار در آمار لحاظ مى شود. عالوه بر این، در صورتى 
که یک نام کاربرى در چندین اپلیکیشن مختلف وارد یک 
اپلیکیشن شــود، تنها یک دانلود براى اپلیکیشن مربوطه 

لحاظ خواهد شد.
اپلیکیشن تیک تاك با ثبت رکورد 672 میلیون بار دانلود در 
سال 2022 صدرنشین لیست پر دانلود ترین اپلیکیشن هاى 
سال 2022 اســت. این اپلیکیشن که توسط کمپانى چینى 
بایت دنس ساخته شده است، در سه سال گذشته همواره پر 
دانلودترین برنامه موبایلى بوده است. بنابراین تعجبى ندارد 

که امسال هم شاهد درخشش آن هستیم.
همچینن اپلیکیشن CapCut هم برنامه دیگرى است که در 
حوزه ساخت ویدیو فعال بوده و توانسته چهارمین اپلیکیشن 
پراستفاده در سال 2022 شــود. البته استفاده از ویدیوهاى 
خروجى این برنامه در TikTok باعث شهرت این برنامه در 

بین اپلیکیشن هاى متعدد این حوزه شده است.
برنده اصلى لیست امسال را باید متا دانست که سه نماینده در 

لیست دارد. 
از میان سرویس هاى 
متا، اینستاگرام با 548 میلیون کاربر 
در رده دوم، واتســاپ با 424 میلیون کاربر در رده ســوم و 
فیسبوك با 298 میلیون کاربر در رده هشتم لیست قرار دارد.
از طرفى، سه اپلیکیشن اسنپ چت (رده پنجم با 330 میلیون 
کاربر)، تلگرام (رده ششم با 310 میلیون کاربر) و اسپاتیفاى 
(رده دهم با 238 میلیون کاربــر) هم از دیگر عناوین جالب 

توجه این لیست به شمار مى روند. 
همچنین دو بــازى نیز به ترتیب در رده هــاى هفتم و نهم 
لیســت قرار دارند که در ادامه در خصــوص آن ها صحبت 

خواهیم کرد.
به گزارش اپ توپیا، بازى کالسیک Subway Surferes پر 
دانلود ترین بازى سال 2022 بوده که 304 میلیون بار توسط 

کاربران مختلف دانلود شــده است. این رکورد براى 
عنوانى که به تازگى دهمین سالگرد حضور خود بر 

روى پلتفرم هاى موبایلى را جشن گرفت، فوق العاده 
به نظر مى رسد.

از ســوى دیگر، بازى Stumble Guys در ژانر بتل 
رویال مالتى پلیر هم بــازى فوق العاده دیگرى 

اســت که در سال گذشــته 254 میلیون 
بار دانلود شــده و در رده دوم لیست قرار 

گرفته است.
همچنین در رده هاى سوم تا پنجم لیست 

 Candy Crush و Roblox نیز ســه بــازى
Saga و Race Master۳D قرار گرفته اند.

Apptopia در گزارش جدید خود، لیست کاملى 

از برنامه هاى موبایلى در تمامى دســته ها را در اختیار 
عالقمندان قرار داد. 

به عنوان مثال در دسته اپلیکیشــن هاى مربوط به خرید، 
SHEIN پیشــتاز لیســت بوده و Meesho و Shoppe با 

اختالف اندك در رده هاى دوم و سوى جاى گرفتند.
همچنین در رده چهارم نیز اپلیکیشن Amazon حضور 
داشت. امسال نخستین سالى اســت که اثرى از 

اپلیکیشن Wish در لیست اپ توپیا نیست.
بعالوه، در دسته اپلیکیشن هاى مسیریابى و سفر 
هم گوگل مپس با 113 میلیون بار دانلود صدرنشین 
 booking.com ،(107 میلیون کاربر) است. همچنین اوبر
(80 میلیون بار دانلود) و Airbnb (52 میلیون بار دانلود) در 

رده هاى بعدى لیست حضور دارد.
تفاوت مهم رده بندى ســال 2022 با سال هاى قبل در این 
بود که تیک تاك در این سال رسما به عنوان یک اپلیکیشن 
سرگرمى شناخته شد و نه یک شــبکه اجتماعى. به همین 
دلیل شاهد حضور این اپلیکیشن در رده اپ هاى سرگرمى 
و کنار زدن نتفلیکس به عنوان پردانلودترین اپلیکیشن در 

این بخش هستیم. 
به جز این تغییر، ســایر اپلیکیشــن هاى حاضر در لیست 
اپلیکیشــن هاى سرگرمى مشــابه ســال 2021 هستند. 
در صورت عالقمنــدى مى توانید با مراجعه به وبســایت 
اپ توپیــا جزئیات بیشــتر دســته بندى پر دانلــود ترین 

اپلیکیشن هاى موبایل سال 2022 را مشاهده فرمایید.

چشــم انداز بازاراپلیکیشن هاى 
موبایلى در سال 2023

پیشــرفت پرشــتاب صنعت موبایل و 
نــرخ رشــد باورنکردنى توســعه 
اپلیکیشن هاى موبایلى در 
این ســال باعث شده که 
پیش بینى دقیق وضعیت 
اپ ها در سال 2023 کار 

چندان راحتى نباشد. 
این حال بر اساس ترندهاى با 

کنونى پرطرفدار در میان 
کاربران مى توان تا جدى 
در جریــان محبوبیــت 
احتمالى اپلیکیشــن هاى 

مختلف قرار گرفت.

برنامه هاى پیام رســان و شــبکه هاى اجتماعى احتماال در 
سال 2023 هم همچنان با اقبال گســترده کاربران روبرو 

خواهند شد.
اپلیکیشــن هایى نظیر فیسبوك، واتســاپ و اینستاگرام تا 
به امروز توانســته اند کاربران فراوانى را با خود همراه کرده 
و پایــگاه گســترده اى از طرفداران را براى خود تشــکیل

 دهند.
 با این وجود ارتقــاى دائمى ویژگى هــا و قابلیت هاى این 
اپلیکیشــن ها قطعا باعث خواهد شد که شــاهد ادامه پیدا 
کردن محبوبیت آن ها در سال 2023 و حتى سال هاى پس 

از آن باشیم.
از طرف دیگر، بازى هاى موبایلى نیز با توجه به پیشرفت هاى 
تکنولوژیک مهم ســال هاى اخیر مثل ۵G و پردازنده هاى 
قدرتمندتر و ارزان تر احتماال با رشــدى درخــور توجه در 

محبوبیت روبرو شوند.
 بازى هاى موبایلى بیش از هر دسته دیگر از اپلیکیشن ها در 
معرض پیشــرفت هاى فناورى قرار دارند و به همین جهت 
احتماال سال 2023 هم همانند سال هاى گذشته در محوریت 

توجه کاربران قرار خواهند گرفت.
بعالوه، اپلیکیشــن هاى مرتبط با ســالمت فیزیکى هم 
احتماال شاهد استقبالى گسترده در سال 2023 خواهند بود؛ 
چرا که بازار گجت هاى پایش ســالمت و اپلیکیشن هاى 
مرتبط بــا این حوزه در ســال هاى اخیر بســیار داغ بوده و 
کاربــران از این دســته اپلیکیشــن ها که بــراى بهبود 
ســالمتى کاربــرد دارنــد، اســتفاده هاى فراوانــى 

کرده اند.
در میان برنامه هاى در حــوزه تجارت و محیط کار هم روند 
2023 احتماال مشــابه ســال هاى قبل بوده و در آن شاهد 
استقبال از برنامه هاى مرتبط با انجام گروهى امور خواهیم 
بود. این دسته اپلیکیشن ها بیشــتر بر روى برگزارى ویدیو 
کنفرانس ها، مدیریت پروژه و به اشتراك گذارى پرونده ها 

متمرکز هستند.
اپلیکیشــن هاى اســتریم محتوا ماننــد نتفلیکس، دیزنى 
پالس و آمازون پرایم ویدیو نیز بخش مهم دیگرى از بازار
 اپلیکیشن هاى موبایلى در ســال 2023 خواهند بود که با 
ادامه تولید محتواى جذاب انحصارى و تصاحب حق پخش 
محتواهاى مورد عالقه هواداران مى توانند به محبوبیتى حتى 

باالتر از سال 2022 دست پیدا کنند.

4ه 304 میلیون بار توسط
. این رکورد براى 
حضور خود بر د

گرفت، فوق العاده 

بتل Stum در ژانر

عاده دیگرى 
میلیون
ت قرار

 لیست 
Candy C

رفته اند.
 لیست کاملى 

ســته ها را در اختیار

چشــم انداز بازارا
3موبایلى در سال3
پیشــرفت پرشــتاب
نــرخ رشــد باور
اپلیکیشن
این ســ
پیش بین
اپ ها د
چندانر

این حالبا 
پ کنونى
کاربران
در جریـ
احتمالى
خمختلف

مدنظر مردم یک کشور یا منطقه باشند، کلماتى که بعضا ریشه هاى تاریخ
بیشتر در ذهن مردم مى گذرد. به عنوان نمونه در ترکیه کلمه «عثمانى

گوگل، نقشه هاى گوگل و شاید برخى دیگر از محصوالت این شرکت را ارائه دهند و 
تجربه کاربرى بومى خودروهایش را به طور قابل توجهى افزایش دهند.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

در میــان پــر دانلود 
ترین اپلیکیشــن هاى 

2موبایل سال 2022 نام تیک 
تاك، واتساپ و دیگر عناوین 

نام آشنا قابل مشــاهده است. این 
لیست البته چندین ســورپرایز نیز در 

خود دارد!
aموسســه Apptopia امســال نیــز براى 

انتشار لیست متوالى اقدام به ششمین ســال
بازى هاى موبایل ترین اپلکیشــن ها و پر دانلود

2در سال 2022 کرد. در این لیست، ده اپلکیشن و بازى 
بیشترین تعداد دانلود در سالگذشته را داشته اند،  موبایل که

لیست دارد.
از میان سرویس هاى 

کا ل 548 ا ا تاگ ن ا 8تا

ا به عنوان مثال در دسته
SHEIN پیشــتاز لیســت

اختالف اندك در رده هاى
همچنین در رده چها
داشت. امسال نخ
Wish اپلیکیشنh

بعالوه، در دسته
گوگل مپس با هم
است. همچنین اوبر (07
(80 میلیون بار دانلود) و
رده هاى بعدى لیست حض
تفاوت مهم رده بندى ســ

 پر دانلود تــرین   
 اپلیکیشن ها   و بازى هاى

  موبایل در سال 2022  
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در زمستان عفونت هاى ویروسى و باکتریایى دستگاه 
تنفسى فوقانى از جمله آنفوالنزا و سرماخوردگى در 

کودکان بسیار شایع است.
 بسیارى از گیاهان دارویى که براى سرماخوردگى 
در بزرگساالن استفاده مى شوند را مى توان با کاهش 

مقادیر مصرفى براى کودکان نیز به کار برد.

شیرین بیان:
ریشه و ریزوم هاى گیاه شیرین بیان از تیره فاباسه 
(لگومینوز) داراى اثرات خلط آور، محرك ترشحات 
و موکولیتیک است. گلیســیریزین موجود در آن 
همانند دیگر ســاپونین ها باعث افزایش ترشــح 
ریوى و انتقال موکوس به شیوه رفلکسى در معده 
مى شود. مصرف شیرین بیان در کودکان مشکلى 
ندارد، هرچند در بزرگســاالن در برخى شرایط به 
دلیل اثر احتباس آب باید با احتیاط مصرف شود. 
این گیاه در بهبود نزله و کاهش مشکالت تنفسى 

کودکان مفید است.

لیمو:
این گیاه بومى آسیا بوده و در سطح دنیا به خصوص 
نواحى مدیترانه به فراوانى کشــت مى شود. آب 
میوه لیمو خواص آنتیباکتریال داشته و به صورت 
گرم همراه عسل در تســکین سرفه هاى ناشى 
از سرماخوردگى و تب ها مفید است. باید توجه 
داشت که عســل در کودکان زیر یکسال منع 

مصرف دارد.

سیر: 
اثــرات  داراى  ســیر 

ضدباکترى و ضدویروس 
است. مصرف خوراکى 

سیر به طور سنتى منجر 

به افزایش دمــاى بدن و تعریق مى شــود و میزان 
ترشــحات ریوى را مى کاهد. باید توجه داشت که 
مصرف موضعى مسیر در پوست و یا ملتحمه چشم 
کودکان سبب سوزش و یا ایجاد تاول مى شود و منع 

مصرف دارد.

اوکالیپتوس:
حدود 70 درصد از اسانس اوکالیپتوس را مونوترپن 
اکسیژنه سینئول تشــکیل مى دهد. سینئول داراى 
خواص محرك ترشح و یا بازدارنده آن (بسته به مقادیر 
مصرف) ضدباکترى و ضدقارچى اســت. سینئول 
محدودة درمانى وسیعى داشــته و تقریباً به جز یک 
مورد سمیتى از آن گزارش نشده است. امروزه محلول 
ها، سوسپانســیون ها و فرآورده هاى غیرخوراکى و 
استنشاقى بسیارى از اوکالیپتوس وجود دارد که در 
تسکین کودکان و بزرگســاالن مبتال به مشکالت 
تنفسى در آسم و سرماخوردگى ها به ویژه به صورت 
بخور تجویز مى شود. باید توجه شود که در کودکان 

مصرف داخلى ندارد.

خطمى:
برگ ها و گل هاى این گیاه حاوى موســیالژ بوده و 
سبب نرم شدن بافت هاى مخاطى مى شوند. این گیاه 
را همراه با بارهنگ ســرنیزه اى درمان برونشیت در 
کودکان مطابق با مقادیر مصرف استاندارد بزرگساالن 

استفاده مى کنند.

 بیمارى مالتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیمارى مزمن دستگاه عصبى مرکزى است. 
عالئم بیمارى MS از یک بیمارى خوش خیم تا یک بیمارى ناتوان کننده متغیر است.

این بیمارى باعث اختالل سیستم حسى، فلجى و از دست دادن سیستم تعادلى بدن مى شود که 
این عالئم به محل ضایعه در سیستم اعصاب مرکزى بستگى دارند.

امروزه در بحث گیاهان دارویى تحقیقات گسترده اى صورت گرفته و دارو هاى با ماده موثره طبیعى، 
ایده هاى جدیدى براى پژوهشــگران جهت درمان راحتتر و ارزانتر بیمارى ها فراهم کرده است. 
بیمارى MS یکى از شایع ترین بیمارى هاى سیستم عصبى در جهان است که عامل یا عوامل بروز 
آن ناشناخته باقى مانده اند.امروزه شواهد علمى بسیارى وجود دارد که اهمیت و نقش تغذیه را در 
حفظ سالمتى بیماران مبتال به ام اس را ثابت کرده است. گیاهان دارویى نیز که از دیرباز در درمان و 
پیشگیرى این بیمارى به کار برده مى شوند گیاهانى هستند که براى تقویت حافظه و تشدید جریان 
خون مفید بوده و نیز آرام بخش هستند. طبق تحقیقات انجام گرفته گیاهان دارویى نظیر کندر، 

زعفران، گیاهان حاوى کافئین، ژینکو و شاهدانه در کاهش عالئم و حمالت MS موثر هستند.
از گیاه کندر براى مهار پروسو گرانیت ها لونکوترین التهابات مغز استفاده و به درمان بیمارى کمک 
مى کند ؛براى اینکه ام اس پیشرفت کند گلبول هاى سفید باید از سد رگ هاى مغزى عبور کنند که  
مطالعات دانشگاه کرنل نشان داد  کافئین مسیر گیرنده هاى آدنوزین را مسدود مى کند و از پیشروى 
گلبول هاى سفید جلوگیرى مى کند. بنابر گزارش پژوهشکده گیاهان دارویى، لرزش هایى که در 
بیمار ام اس وجود دارد درمانش خیلى مشکل است و شاهدانه یکى از مواردى است که مى تواند در 

کاهش آن موثر باشد آرام بخش بودن و تسکین دادن نیز از خواص مهم زعفران ذکر شده است.

دانشمندان مى گویند «قدرت پنهان» در شکالت 
که باعث مى شود بسیارى از ما احساس کنیم به خوردن 

آن تقریباً معتاد شده ایم را کشف کرده اند.
تیمى از پژوهشگران دانشگاه لیدز بریتانیا مى گویند بیش 
ازطعم یا بوى شــکالت، این «بافت» آن است که ما را 
گرفتار مى کند. بافت منحصربفرد شکالت باعث مى شود 
که به راحتى در دهان «آب» شود؛ این همان ویژگى است 

که دیگر شیرینى ها و غذا هاى خوشمزه مشابه ندارند.
راز داشتن چنین بافت ویژه نیز، در الیه نازك چربى است 
که شکالت را پوشانده و با قرار دادن شکالت در دهان، 
باعث آب شدن سریع آن مى شود و احساس لذتبخشى را 
بوجود مى آورد که دهانمان هرگز آن را فراموش نمى کند.

در جریان این تحقیقات که نتیجه آن در نشــریه علمى 
 «ACS Applied Material and Interfaces»

منتشر شد، دانشمندان فرآیندى را که هنگام خوردن 
شکالت اتفاق مى افتد با تمرکز بر «بافت» به جاى 

طعم، بررســى کردند و دریافتند که چربى موجود 
در الیه بیرونى شکالت، به محض تماس با زبان یک 
نقش تقریبًا کلیدى ایفا مى کنــد و باعث بوجود آمدن 
چیزى مى شود که کارشناسان آن را «احساس شکالت» 

نامیدند.

پس از این مرحله، ذرات جامد کاکائو آب مى شوند که این 
مرحله نیز براى حس المسه مهم هستند.

آن ها همچنین دریافتند چربى عمیق ترى که در بخش 
سخت و مرکزى شکالت وجود دارد، در وقوع این فرایند 
نقش کمترى ایفا مى کند و به همین دلیل معتقدند که 
شاید بتوان بدون آنکه از تاثیر لذتبخش خوردن شکالت 

کاست، از چربى موجود در مرکز شکالت کم کرد.
به همین دلیل تنها کافى است که چربى تنها در «الیه 
بیرونى» شکالت باشد تا آن «نرمِى اولیه» را بوجود آورد 
و فرد احساس لذتبخش خوردن آن را تجربه کند.

آیا مى توان شــکالت «ســالم ترى» 
ساخت؟

حقیقت این است که این احساِس ذوب شدن شکالت 
در دهان، مانع از آن مى شود که زندگى سالم ترى داشته 
باشیم. در واقع کامًال برعکس عمل مى کند و ما را مجبور 

مى کند تا آن لحظۀ لذتبخش را بار ها تکرار کنیم.
کالت تلخ نیز که چربى کمترى نسبت به شکالت هاى 
شیرى دارد و سالم تر است، چندان محبوب نیست؛ زیرا 

همان حس ذوب شدن در دهان را به ما نمى دهد.
به همین دلیل دانشمندان دانشکده علوم غذایى و تغذیه 
دانشگاه لیدز امیدوارند کشف آنها، مورد توجه مارك هاى 
مختلف ساخت شکالت قرار بگیرد تا شکالت هایى با 
چربى کمتر و در عین حال داراى یک لطافت دوست 
داشتنى، تولید شوند.تحقیقات پژوهشگران دانشگاه 
لیدز، اولین مطالعه در نوع خود است که «نحوه تعامل 
شــکالت با زبان ما» را در مرحله اول خوردن آن 
بررسى مى کند؛ فرایندى که تا کنون ناشناخته 

بوده است.
تیم تحقیــق همچنین امیدوار اســت که از 
یافته هایش براى ساخت بستنى یا پنیر سالم تر نیز 

استفاده شود.

دکتر «راسل کامهى»، پزشک ورزشــى مراقبت هاى اولیه در 
مؤسسه ارتوپدى اسمیت تاون نیویورك، مى گوید: «وزنه زدن، 
گروه هاى عضالنى بزرگ شما را فعال مى کند و 
اگر به درستى انجام شــود، مى تواند کالرى 
بیشترى نســبت به تمرینات کاردیو حالت 

ثابت بسوزاند.»
وى در ادامه مى افزایــد: «با این حال، وزنه 
زدن بــه تنهایى کلید کاهش وزن نیســت. 

حداقل 80 درصد کاهش وزن از طریق تغذیه انجام مى شود.»
کامهى مى گوید: «فردى که وزنه مى زند تــا توده عضالنى به 
دست آورد باید از رژیم غذایى پر پروتئین استفاده کند. هدف باید 1 

گرم پروتئین به ازاى هر نیم کیلو از وزن بدن باشد.»
وى گفت: «افرادى که از قبل تناسب اندام دارند و سعى مى کنند 
عضله به دست آورند، ممکن است وزن کم نکنند، اما افرادى که 

اضافه وزن دارند یا چاق هستند، وزن کم مى کنند.»
بررسى اخیر نشان داد که تمرینات مقاومتى درصد چربى بدن، 

توده چربى بدن و چربى احشایى را در بزرگساالن سالم کاهش 
مى دهد.

اما طبق گفته مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایاالت 
متحده، فعالیت بدنى منظم و تغذیه ســالم هر دو براى کاهش 

وزن مهم هستند.
به گفته محققان، عضله سازى براى سوزاندن کالرى بیشتر مهم 
است زیرا عضله بیش از دو برابر چربى کالرى مى سوزاند. طبق 
گفته کلینیک مایو، در میان فواید بسیار وزنه زدن، این است که 

این ورزش باعث افزایش متابولیسم مى شود.
همچنین به بهبود سطح تستوسترون در مردان کمک مى کند و 

براى حفظ تراکم استخوان در زنان بسیار مهم است.
بر اساس مطالعه اخیر، وزنه بردارى همچنین با کاهش قابل توجه 
احتمال مرگ زودهنگام افراد، بــه ویژه زمانى که با ورزش هاى 

هوازى همراه باشد، مرتبط است.
محققان توصیه مى کنند که حداقل 150 دقیقه ورزش هوازى در 

هفته به عالوه دو جلسه تمرین قدرتى داشته باشید.

بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد، نخودفرنگى 
از تقویت سیستم ایمنى گرفته تا کنترل سطح قند خون 
و سطح کلسترول، منبع خوب آهن و سایر مواد معدنى 

است که مى تواند سالمت افراد را تامین کند.
در گزارش زیر به شرح فواید این خوراکى پرداخته شده:

نخود فرنگى و تشکیل گلبول هاى قرمز 
خون

نخود سبز نوعى سبزیجات اســت و معموًال به عنوان 
 Pisum نخود باغى نیز شناخته مى شود و نام علمى آن
sativum است. صدها سال است که از خواص نخود 

فرنگى در رژیم غذایى مدیترانه اى و رژیم متعادل در 
سرتاسر دنیا استفاده مى شود. 

مى توان نخود فرنگى را یکى از حبوبات پرطرفدار نیز به 
شمار آورد؛ زیرا مانند لوبیا، نخود و عدس از غالف هاى 

گیاهى خارج مى شود.
 این سبزى داراى نشاســته زیادى است که به همین 
دلیل به عنــوان یک ســبزى کربوهیدراتــى مانند 
سیب زمینى، ذرت و کدوســبز در نظر گرفته مى شود 
با این تفاوت که کربوهیدرات آن بسیار سالم است و با 
توجه به فیبرى که دارد براى استفاده در انواع خوراك ها 
و ساالدها یک انتخاب عالى محســوب مى شود و با 
توجه به اینکه منبع گیاهى خوبى از آهن است مى تواند 
در تشکیل گلبول هاى قرمز خون و انتقال اکسیژن در 

سراسر بدن نیز موثر باشد.

کنترل سطح قند خون
نخود فرنگى داراى شاخص گلیسمى (GI) نسبتًا پایینى 
است که مى تواند به کنترل سطح قند خون کمک کند. 
فیبر و پروتئین نخودفرنگى همچنین مى تواند به شــما 
کمک کند بین وعده هاى غذایى احساس سیرى کنید، 
به این معنى که میان وعده هاى کمترى مى خورید و از 
مصرف تنقالت حاوى قند اجتناب مى کنید. نخود فرنگى 
همچنین حاوى ویتامین ها و مواد معدنى مانند منیزیم، 
ویتامین هاى B و ویتامین C است که همگى به کنترل 

قند خون کمک مى کنند.

 حفظ سالمت دستگاه گوارش
خود ســبز سرشار از فیبر اســت که براى حفظ سالمت 
دســتگاه گوارش مفید اســت. فیبر باکترى هاى خوب 
روده را رشد مى دهد، آن ها را سالم نگه مى دارد و از رشد 
باکترى هاى مضــر جلوگیرى و درنهایــت این روند به 
پیشگیرى از بیمارى التهابى روده، سندرم روده تحریک 

پذیر و سرطان روده بزرگ کمک مى کند.

مناسب براى پوکى استخوان
نخود فرنگى منبعى سرشــار از ویتامین K و D است که 
به جذب کلســیم و جلوگیرى از پوکى استخوان کمک 
مى کند و باعث تقویت اســتخوان ها مى شود. همچنین 
نخود فرنگى بــا دارا بودن ویتامیــن K باعث دورى از 
بیمارى هایى نظیر ورم مفاصل و آلزایمر در افراد مى شود.

کمک به رشد طبیعى مغز کودك
فوالت که به عنوان یکى از مواد مغذى مهم در دوران 
باردارى محسوب مى شــود، در نخود فرنگى به وفور 
یافت مى شود و مى تواند به رشــد طبیعى مغز و نخاع 
کودك کمک کند. مصرف روزانــه 400 میکروگرم 
فوالت ممکن اســت براى این منظور کافى باشــد. 
فوالت در واقع شکل طبیعى ویتامین B است و نام آن از 
کلمه التین «فولیوم» به معنى برگ گرفته شده است. 
برگ درختان یکى از مهم ترین منابع غنى فوالت در 
طبیعت هستند. فوالت براى استفاده در بدن باید ابتدا 
به شکل فعال آن تبدیل شــود و این تبدیل عمدتا در 

دستگاه گوارش اتفاق مى افتد.

تقویت سیستم ایمنى
نخودفرنگى منبع غنى از مواد مغذى آنتى اکسیدانى 
مانند ویتامین C، مواد معدنى مفیــد براى قلب مانند 
منیزیم، پتاسیم و کلسیم و همچنین مواد مغذى گیاهى 
مانند کاروتنوئیدها و فالونول هاســت که به سالمت 
قلب و عروق کمک مى کنند. بــه لطف فیبر محلول 
موجود در نخود فرنگى، مى توان ســطح کلسترول به 

ویژه کلسترول LDL را نیز کنترل کرد.

محافظت از بدن در برابر بیمارى هاى 
مزمن

از دیگر خواص نخود فرنگى که مى توان به آن اشاره 

کرد قدرت محافظتى آن در برابر بیمارى هاى مزمن 
است. ترکیبات موجود در نخود فرنگى باعث جلوگیرى 
از برخى بیمارى هاى مزمــن مانند بیمارى هاى قلبى 
و انواع سرطان مى شــود؛ این خاصیت به دلیل وجود 
آنتى اکســیدان هاى قوى مانند ویتامیــن c ، منیزیم، 
پتاسیم، کلسیم و سایر ترکیباتى که ذکر شد ایجاد شده 
است؛ مصرف دائمى نخودفرنگى مى تواند از دیابت و 

آرتریت نیز جلوگیرى کند.
 درواقع فیبــر و پروتئین موجــود در نخودفرنگى از 
افزایش سریع قند خون جلوگیرى کرده و به کنترل قند 

خون کمک مى کند.
روهینى پاتیل، متخصص تغذیه مى گوید: نخود سبز 
کروى شکل و تازه که به آن نخود باغى نیز مى گویند به 
تقویت سیستم ایمنى بدن کمک قابل توجهى مى کند؛ 
به ویژه در ماه هاى زمستان که ابتال به سرماخوردگى و 

آنفلوآنزا به طور طبیعى افزایش مى یابد.
ریحانا، متخصص تغذیه نیز تأکیــد مى کند: «نخود 
ســبز علیرغم کوچک بودن، مقدار قابل توجهى فیبر 
دارد. در واقع کالــرى اصلى نخود ســبز از محتواى 
فیبر (کربوهیدرات) آن مى آید و فیبر موجود در نخود 
فرنگى از انواع نامحلول اســت به این معنى که مانند 
یک اسکرابر در معده عمل و به حفظ دستگاه گوارش 
ما کمک مى کند. عالوه بر این با توجه به شــاخص 
گلیســمى پایین (GI) آن، انتخاب خوبى براى افراد 

دیابتى و پیش دیابتى هستند».

چرا شکالت خوردن احساس خوبى دارد؟

وزنه زدن، شیوه اى مناسب براى کاهش وزن

تأثیر گیاهان دارویى
MS در درمان 

دارو هاى گیاهى مؤثر در سرماخوردگى کودکان

پس از این مرحله، ذرات جامد کاکائو آب مى شودانشمندان مى گویند «قدرت پنهان» در شکالت 
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مؤسسه ارتوپدى اس
گروه
ا

ز

ور ع و ر برى ر یبرى ب وج
و ساالدها یکانتخاب عالىمحســوبمى شود و با

توجه به اینکه منبع گیاهى خوبى از آهن است مى تواند 
در تشکیل گلبول هاى قرمز خون و انتقال اکسیژن در 

سراسر بدن نیز موثر باشد.
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استفاده مى کنند.

از مصرف نخودسبز در زمستان غافل نشوید

جاتى که در سرتاســر دنیا 
یکى از ســبزی

بســیار محبوب اســت و کنار بسیارى از 

غذاها بخصوص غذاهاى پروتئینى و انواع 

رار مى گیرد نخودفرنگى است. 
ساالدها ق

خود فرنگى بســیار زیاد است و 
خواص ن

به ســالمت کلى بدن کمــک مى کند و 

ن آن در رژیم غذایى روزانه 
نباید از قرار داد

غافل شد.

تعداد کمى از مردم از مزایاى نخود ســبز 

تى آگاه هستند و این درحالیست 
براى سالم

که این خوراکى سبز رنگ از تقویت سیستم 

 کنترل ســطح قند خون و 
ایمنى گرفته تا

سطح کلسترول، منبع خوب آهن و سایر 

مواد معدنى اســت که مى تواند سالمت 
افراد را تامین کند.

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0419 مورخ 1401/09/24 به شماره کالسه 0590 مالکیت آقاى/ خانم رسول 
مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130355578 کدملى 1130355578 صادره فرزند 
قنبرعلى در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 مترمربع پالك شماره 
461 و 462 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
صفحات 341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 18741 مورخ 1401/4/12 
دفترخانه 388 و وکالت 18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 
دفتر 556 و صفحه 91 دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0420 مورخ 1401/09/24 به شماره کالسه 0592 مالکیت آقاى/ خانم مهدى 
مختارى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130651886 کدملى 1130651886 صادره فرزند 
قنبرعلى در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 مترمربع پالك شماره 
461 و 462 فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
صفحات 341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 18741 مورخ 1401/4/12 
دفترخانه 388 و وکالت 18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 
دفتر 556 و صفحه 91 دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0421 مورخ 1401/09/24 به شماره کالسه 0593 مالکیت آقاى/ خانم رویا 
شاهین به شناسنامه شماره 525 کدملى 1141073862 صادره فرزند حسین در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 مترمربع پالك شماره 461 و 462 فرعى از 87 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 341 و 335 و 
338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 18741 مورخ 1401/4/12 دفترخانه 388 و وکالت 
18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 دفتر 556 و صفحه 91 
دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

برابر راى شــماره 0419 مورخ 1401/09/24 به شماره کالســه 0595 مالکیت آقاى/ خانم 
قنبرعلى مختارى به شناسنامه شماره 422 کدملى 1141054388 صادره فرزند غالمرضا در 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 298,48 مترمربع پالك شماره 461 و 462 
فرعى از 87 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 
341 و 335 و 338 و 344 و 347 و 350 دفتر 204 و سند 18741 مورخ 1401/4/12 دفترخانه 
388 و وکالت 18840 مورخ 1401/4/28 دفتر 388 و صفحه 88 دفتر 86 و صفحه 45 دفتر 556 
و صفحه 91 دفتر 86 و وصیت نامه 11385 مورخ 35/11/22 دفترخانه 47 اصفهان و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/13- م الف: 1441728 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر 

– سید محمدحسن مصطفوى/10/195

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى لوتوس آســانبر ســپاهان به شناسه ملى 
14009391567 و به شماره ثبت 65421 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شــرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، الهیه، خیابان آل بویه جنوبى، 
بن بست مهر 19، پالك 175، ساختمان آرتیمان، طبقه 2، واحد جنوبى به کد پستى: 
8193845724تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441276)
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آگهى افراز پالك 334 فرعى از یک اصلى دهستان گرمسیر اردستان
چون خانم محبوبه میرعابدینى فرزند رحمت اله مالک 1049 از 4698 سهم ششدانگ مشاع 
پالك 334 فرعى  از یک اصلى دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان به عنوان 
خواهان به دعوى خواندگان 1 - آقاى رضا فیروزى اردستانى فرزند عباس مالک یک دانگ 
از ششدانگ مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم صدیقه کردى میباشد 2- آقاى 
غالمحسین فیروزى اردستانى فرزند عباس مالک یک دانگ از ششدانگ مشاع باستثناء بها 
ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم صدیقه کردى مى باشد. 3-خانم معصومه فیروزى اردستانى 
فرزند عباس مالک نیم دانگ از ششدانگ مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم 
صدیقه کردى مى باشد. 4 - خانم زهرا فیروزى اردستانى فرزند عباس مالک نیم دانگ از 
ششدانگ مشاع باستثناء بها ثمنیه اعیانى که متعلق به خانم صدیقه کردى مى باشد 5- آقاى 
حسین رافضى فرزند حســن مالک 150 سهم از 2349 سهم ششــدانگ مشاع 6- آقاى 
محمود رافضى فرزند حسن مالک 500 سهم از 2349 سهم ششدانگ مشاع درخواست افراز 
ســهمیه خود از پالك مرقوم را نموده و بنا به اعالم خواهان در درخواست افراز خواندگان 
را به عنوان مجهول المکان معرفى کرده ، لذا طبق ماده 3 آئین نامه افراز و فروش امالك 
مشاع مصوب آذر ماه 1357 به موجب این آگهى به خواندگان ابالغ مى گردد که در روز شنبه 
مورخه 1401/11/08 ساعت 9 صبح جهت تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در محل حاضر 
شوند ، بدیهى است عدم حضور مانع از رسیدگى نخواهد شد .تاریخ انتشار:1401/10/28-م 

الف:1441593- رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان - ذبیح اهللا فدایى/10/188

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

شــماره: 140160302016000998 تاریــخ: 1401/10/25 برابــر راى شــماره 
140160302016000925- 1401/10/05 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى حســین دادخواه فرزند عباسعلى بشماره 
شناسنامه 61 صادره از تیران در ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصله به مساحت 361,51 
مترمربع بر روى پالك ثبتى 969 فرعى از یک اصلى بخــش دوازده ثبت اصفهان که به 
نام ایشان در جریان ثبت اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/28 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/13- م الف: 1441478-رئیس ثبت اسناد و امالك 

تیران – سید منصور موسوى/10/189

آگهى ماده 105ـ  اصالحى قانون ثبت
شــماره نامه: 140185602008004140- تاریخ ارســال نامه: 1401/10/26- نظر به 
اینکه آقاى محمدجعفر ذوالفقارى مالک تمامت 18 حبه مشــاع باســتثناى بهاى ثمنیه 
یکـ  چهل و هشتم اعیانى سه دانگ از 72 حبه ششــدانگ پالك ثبتى 3382 فرعى از 3 
اصلى واقع در موغان بخش یک ثبتى شــهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه 
اصالحى قانون ثبت طى درخواست از اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا خواستار پرداخت 

بهاء یکـ  هشــتم اعیانى از ششــدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند که مالک بهاء مقدار 
مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام متوفى خانم شــوکت عســگریان زوجه متوفى حیدر 
رفیع مى باشــد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع 
جهت ارزیابى یکـ  هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشــناس رسمى دادگسترى طى 
شــماره 140185602008003994ـ  1401/10/17 به کانون کارشناسان رسمى استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طى نامه شماره 1401/6589 مورخ 1401/10/19 
با ارســال گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك فوق الذکر بصورت یک باب منزل مسکونى 
قدیمى داراى حــدود 120 مترمربع اعیانى قدیمى غیرقابل بهره بــردارى که با دیوارهاى 
خشتى و آجرى و ســقف تیر چوبى اســت. که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک 
نوبت آگهى میشود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید و در صورتى که مدعى تضییع حقى 
از خود میباشد مى بایســت ظرف مدت یک ماه پس انتشــار این آگهى، به دادگاه صالحه 
مراجعه و گواهى طــرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هــرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى 
طرح دعوى ارائه نشود اداره ثبت شــهرضا نسبت به حذف بهاء باســتناد ماده فوق اقدام 
خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى 
مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى مى باشــد.تاریخ انتشــار:1401/10/28- 
م الــف: 1441824 - مرتضــى قدیرى- مدیــر واحد ثبتــى حوزه ثبت ملک شــهرضا 

ـ از طرف محمدحسن صمصامى/10/191

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نمایند. راى شــماره 6110 مورخ 1401/09/12  خانم نفیسه ابوطالبى نجف آبادى  فرزند 
مصطفى  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 83/17  متر مربع قسمتى از پالك شماره 1113 
اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – عادى مع الواســطه از طرف 
حسن شــفیعى به وکالت از طرف احترام پور عبداله احدى از وراث عبداله که مالک رسمى 
مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول :1401/10/28- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/13-م 
الف:1441821- حجت اله کاظم زاده اردستانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/ 10/192

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى مهدى غالمرضازاده ارانى و پروین اقائى به استناد 4 برگ  استشهادیه محلى که امضاى 
شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت ششدانگ زمین بالمناصفه بمساحت 
120/95 مترمربع بشماره پالك 116 فرعى از 2257 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل بنام پروین اقائى و مهدى غالمرضازاده ارانى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال هاى 
118608 و 98  و 118609 و 98 صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/28-م الف: 1441490-رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان/10/194 

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى 
شــماره 5752 مورخ 1401/08/29 خانم زهرا پاکزاد فرزند محمد رضا  ششدانگ  یکبابخانه  
به مساحت 225/07  متر مربع قسمتى از پالك شــماره 50 اصلى واقع در قطعه 6 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشــد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/28-م الف: 1434947-حجت اله کاظم زاده 
اردستانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین میرعباسى/10/145

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0304 مورخ 1401/09/22 به شماره کالسه 1440 مالکیت آقاى/ خانم فاطمه 
پیرحاجى به شناسنامه شماره 223 کدملى 1141636778 صادره فرزند احمدرضا در ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 338/07 مترمربع پالك شماره 339 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 74103 مورخ 1366/7/4 دفترخانه 73 و 
سند 76114 مورخ 67/3/11 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 
و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/28- م الف: 1434270 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/147

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0003 مورخ 1401/09/16 به شماره کالسه 0419 مالکیت آقاى/ خانم عفت 
شــیروى خوزانى به شناسنامه شــماره 54 کدملى 1141623994 صادره خمینى شهر فرزند 
احمدرضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 53 مترمربع پالك شماره 
221 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
430 دفتر 124 و صفحه 433 دفتر 122 و صفحه 43 دفتر 72 و صفحه 419 دفتر 403 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 0004 مورخ 1401/09/16 به شماره کالســه 0785 مالکیت آقاى/ خانم 
شکراهللا صفار به شناسنامه شماره 10805 کدملى 1140361015 صادره فرزند عبداله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 53 مترمربع پالك شماره 221 فرعى از 82 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 430 دفتر 124 
و صفحه 433 دفتر 122 و صفحه 43 دفتر 72 و صفحه 419 دفتر 403 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/13- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/28- م الف: 
1434494 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 
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مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: همزمان 
با پیش بینى بارش برف و باران از اواســط روز سه شنبه تا 
اوایل رو ز چهارشنبه مدیریت بحران استان به تیم هاى امداد 
زمستانى در مناطق شهرى روستایى و محورهاى جاده اى 
استان اعالم آماده باش داد. منصور شیشه فروش با اشاره به 
آمادگى تجهیزات براى انجام عملیات راهدارى زمستانى 
در راه ها به منظور پیشگیرى از بروز اختالل در تردد ایمن و 
روان در محورهاى ارتباطى افزود: با توجه به جنوبى بودن 
سامانه جوى تیم هاى امدادى، شــهردارى ها، راهدارى، 
پلیس راه و راهور، هالل احمر، اورژانس و شرکت هاى برق، 
گاز و آبفا در ارائه خدمات برف روبى، بازگشایى محورها و 

معابر و امدادرسانى در استان بخصوص در شهرستان هاى 
سمیرم، شهرضا، دهاقان، مبارکه، جرقویه، ورزنه، هرند، 
نایین و لنجان به حالت آماده باش درآمدند. شیشه فروش 
بیان کرد: استقرار توده هواى سرد سنگین و مرطوب باعث 
مه شدید، کاهش میدان دید و افزایش شاخص آلودگى هوا 
طى روز دوشنبه شد و این شــرایط تا اواسط روز سه شنبه 
در سطح استان بخصوص مناطق مرکزى ادامه یافت. وى 
با تأکید بر رعایت اصول ایمنى در سفرهاى برون شهرى 
و تأکید بر داشتن تجهیزات زمســتانى مانند زنجیرچرخ 
عنوان کرد: شهروندان باید از انجام سفرهاى غیرضرورى 

به مناطق برف گیر خوددارى کنند.

مدیر آموزش دانشگاه هاى آزاد اسالمى استان اصفهان 
با اشاره به آغاز برگزارى امتحانات این مرکز علمى از چند 
روز گذشته گفت: دانشگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
با 26 واحد و مرکز دانشگاهى و حدود 62 هزار دانشجو 
در حال برگزارى امتحانات نیم سال اول سال تحصیلى 
1402 -1401 اســت. مجید موالیى دربــاره برگزارى 
امتحانات پایان ترم دانشجویان اظهار کرد: دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان با 26 واحد و مرکز دانشگاهى و 
حدود 62 هزار دانشــجو در حال برگزارى امتحانات نیم 
ســال اول ســال تحصیلى 1402 -1401 است. وى با 
اشاره به آغاز برگزارى امتحانات از شنبه _ بیست وچهارم 

دى ماه_ افزود: این آزمون ها با تدابیر ویژه اى در زمینه 
مصرف انرژى در ساعات اعالم شده به دانشجو، در تمام 
مقاطع و 14 هزار و 300 عنوان درس در مقاطع کاردانى، 

کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترا برگزار مى شود.
مدیر آموزش دانشگاه هاى آزاد اسالمى استان اصفهان، 
بیشترین حجم امتحانات پایان ترم نیم سال اول تحصیلى 
را مربوط به واحد اصفهان دانست و گفت: تمام آزمون ها 
با توجه به تدابیر و تمهیدات اعالم شــده از سوى رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمى استان به رؤساى واحدها و مراکز در 
حال برگزارى است. وى مهلت برگزارى امتحانات را تا 

سه شنبه ششم بهمن ماه اعالم کرد.

آماده باش تیم هاى
امداد زمستانى در اصفهان 

برگزارى آزمون  پایان ترم
 62 هزار دانشجو 

معاون برق اصفهان 
مدیر برق کهگیلویه شد

مدیرعامل برق استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد و 
جمال معتمدى جاى خود را به مدیرعامل جدید داد. مرادى 
معاون شرکت توزیع نیروى برق استان اصفهان جایگزین 

وى شده که امروز مراسم معارفه برگزار مى شود.

 بخارى 2 نفر را کشت
مدیـر روابط عمومـى اورژانـس و فوریت هاى پزشـکى 
اصفهان از جان باختن دو نفر درپى وجود نقص در تهویه 
بخارى، خبر داد. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 10:18 
صبح دیروز سه شنبه حادثه مسمومیت با گاز CO به علت 
وجود نقـص در تهویه بخارى  گـزارش شـد. وى با بیان 
اینکه این حادثه در شهرك صنعتى مدیسه رخ داده بود، 
افزود: دو مرد 27 و 40 سـاله درپى ایـن حادثه جان خود 

را از دست دادند.

مجازات حمل غیر مجاز
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: راننده 
یک دستگاه کامیون اقدام به حمل 9 هزار و 448 لیتر نفت 
گاز غیر مجاز کرده بود که در این زمینه پرونده اى در شعبه 
اول تعزیرات حکومتى شاهین شهر تشکیل شد. على اکبر 
مختارى افزود: پس از بررسـى تخلف متهم مشخص و 
وى بـه پرداخت جزاى نقـدى به میزان دو میلیـارد ریال 

محکوم شد.

خبر

مانى مهدوى
عملیات ردیابى براى زنده گیرى سه قالده گرگ در پارك جنگلى 

ناژوان به نتیجه رسید.
اولین روزهاى دى ماه امســال بود که مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان از مشاهده سه قالده گرگ در ناژوان خبر داد که 
به گفته شیشه فروش باعث ترس و وحشت اهالى این منطقه شده 
بود. این گرگ ها در اطراف و بلوار نیروگاه اصفهان رؤیت شده بود. 
این در حالى بود که به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، محیط بانان این اداره کل از اواسط آذرماه گزارش مشاهده 
یک قالده گرگ در منطقه را دریافت و 10 تا 15 محیط بان مسلح 
به ســالح هاى بیهوش کننده به صورت شــبانه روزى در حال 

جستجو براى پیدا کردن آن بودند.
همان اوایل دى ماه یکى از خبرگزارى ها به گزارش هاى مردمى 
اشاره کرد که نشان مى داد مشاهده گرگ در منطقه نه فقط منتهى 
به آذر و دى که چند ماهى مى شد در محدوده صحراى دستگرد و 
قائمیه (ناژوان) چند قالده گرگ مشاهده شده بود. به نوشته این 
خبرگزارى، در تاریخ 25 مهرماه از طرف مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان با اداره کل حفاظت محیط زیست و معاون 
خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان مکاتبه جهت پیشگیرى و 
کنترل خطر انجام گرفت در حالى که مــردم محلى معتقد بودند 
پس از گذشــت حدود 45 روز از مکاتبات، هنــوز این چند قالده 
گرگ جمع آورى نشده اند و ضمن خساراتى که به دامداران در این 
مدت وارد کرده اند، با توجه به حضور ایــن حیوانات در مجاورت 
مناطق مسکونى، احتمال بروز خســارت جانى براى شهروندان 

هم وجود دارد.
مشاهده حیوانات وحشى در سطح شهر اصفهان با توجه به سردى 

هوا در فصل زمســتان و کمبود غذا در طبیعت در کنار خشکسالى 
و بى آب شــدن رودخانه زاینده رود  مسبوق به ســابقه است اما 
دیدن گرگ در محله اى که بخش عمده اى از آن مسکونى است 

موضوعى بود که نمى شد به راحتى از کنار آن گذشت.
البته گزارشــى از حمله این جانوران خطرناك به ساکنان ناژوان 
منتشر نشــد اما به هر روى نیروهاى محیط زیست،آتش نشانى، 
شــهردارى منطقه و مدیریت پارك ناژوان به منظور حفظ امنیت 
ســاکنان منطقه به خصوص در صحراى دســتگرد و قائمیه که 
گزارش ها از حمله گرگ ها به دامدارى هاى این مناطق حکایت 
مى کرد، در پنج عملیات مختلف که با پایش دوربین هاى مستقر 

در آن ناحیه همراه بود شروع به ردیابى گرگ ها کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اوایل دى ماه  اعالم 
کرد که عملیات ردیابى براى زنده گیرى گرگ ها قرار اســت طى 
10 روز به اتمام برسد اما کار به دام انداختن گرگ ها به 10 روز ختم 
نشد تا روز گذشته که خبر زنده گیرى دو قالده از سه قالده گرگ در 
خبرگزارى ها منتشر شد در حالى که فعًال از سرنوشت تنها گرگ 

آزاد خبرى منتشر نشده است.
در همین حال اعالم شــده است که  حین جســتجو براى به دام 
انداختن گرگ ها، پنج قالده شــغال هم در منطقه ناژوان توسط 
عوامــل اداره حفاظــت محیط زیســت با همکارى شــهردارى 
زنده گیرى و همراه با گرگ ها در زیستگاه هاى طبیعى رهاسازى 

شده اند.

2 گرگ از 3 گرگ ناژوان به دام افتادند
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: باتوجه به اهمیت موضوع 
آلودگى هوا و نیز دیگر مسائل زیست محیطى در استان، على سالجقه رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور به اصفهان سفر مى کند. مهران زینلیان صبح سه شنبه 
در نشست بررسى عوامل آالیندگى هوا در استان اصفهان اظهار داشت: این نشست 
پیش جلسه اى براى گفتگو با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور است. وى ادامه داد: با حضور دکتر سالجقه معاون ریاست جمهورى در 
اصفهان و نمایندگان دستگاه قضائى و نظارتى، مصوبات سفر قبلى رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست به استان پیگیرى و با مسئوالن و مدیرانى که مصوبات گذشته 
را بالتکلیف گذاشته اند برخورد خواهد شد. وى گفت: با حضور رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور مواردى که باعث آلودگى هواى استان شده اند برشمرده خواهد 
شد و با ارائه بسته هاى راهبردى کوتاه و بلند مدت تالش خواهیم کرد تا در جهت 
بهبود وضعیت هواى اصفهان اقدامات مؤثرى را انجام دهیم. زینلیان افزود: در این 
بسته هاى راهبردى قطعاً تأمین انرژى خورشیدى و پاك براى استان، تعیین سهم 
بندى انرژى براى استان ها، افزایش ایستگاه هاى سنجش کیفیت هوا، انتقال منابع 
آالینده به خارج از محدوده استان، استانداردسازى سوخت، تأمین آب و جارى شدن 
زاینده رود، توجه به تاالب بین المللى گاوخونى، استفاده از سیستم هاى نوین تصفیه 
هوا براى صنایع، نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى و شهرى و … در نظر گرفته 
خواهد شد. وى با اشاره به دالیل مختلف آلودگى هوا در اصفهان، خاطرنشان کرد: 
هرچند که مصرف مازوت تأثیرات مخربى بر محیط زیست و مردم گذاشته است 
اما نباید از سایر دالیل آالیندگى هوا در اصفهان غفلت کنیم. معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى اصفهان تصریح کرد: با جدیت مراحل هدایت واحدهاى آجرپزى 
به خارج از محدوده استان را پیگیرى خواهیم نمود. همچنین باتوجه به سهم صنایع 
و عوامل متحرك به ویژه خودروها در آلودگى هواى اصفهان تصمیمات قاطعانه اى 
براى این عوامل خواهیم گرفت. هدف ما کاهش میزان آالیندگى هواى اصفهان 

است.
زینلیان افزود: هدف ما کاهش چالش هاى مردم اســتان با بهترین و سریع ترین 
راهکارهاى ممکن اســت. در خصــوص آالیندگى هواى اصفهــان نیز تمامى 
غیرممکن ها را ممکن مى کنیم تا شرایط زندگى مردم استان مطلوب و مساعد شود. 

مأموریت معاون رئیس جمهور
در اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ارزیابى خسارت بیمه ایى معین سنجش فرداد به شناسه ملى 14009022305 و به شماره ثبت 64194 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/04/16 ونامه ى 1401/403/142439مورخ 1401/09/20 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدى 
نقوى راوندى به شماره ملى 1263268129 ، عاطفه سنجیده به شماره ملى 1288402521 ، بهنام نصرآزادانى به شماره ملى 1290917639 به سمت اعضاء 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. - زهره حیدرى به شماره ملى 1100084428 به سمت بازرس اصلى ،محمدحسن مرادى به شماره ملى 
1111263620 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 (1441269)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص ارزیابى خسارت بیمه ایى معین سنجش فرداد به شناسه 
ملى 14009022305 و به شــماره ثبت 64194 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/04/16 ونامه ى 1401/403/142439مورخ 
1401/09/20 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تعداد اعضاى اصلى هیــات مدیره به 3 الى 10 نفر تغییــر یافت و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441270)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنعت گستر نخستین سپاهان به شناسه ملى 10260346514 
و به شماره ثبت 13637 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد سیدمهدى موسوى درچه به شماره 
ملى 1141784874 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره سیدمحمد موسوى درچه به 
شماره ملى 1141854686 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره رضا رجالى به شماره 
ملى 1282403036 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/24 انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1441265)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنعت گستر نخستین سپاهان به شناسه ملى 
10260346514 و به شــماره ثبت 13637 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد تعداد ســهام وثیقه مندرج در ماده 33 اساسنامه به یک سهم 
کاهش یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441263)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ارزیابى خسارت بیمه ایى معین سنجش فرداد به شناسه ملى 
14009022305 و به شماره ثبت 64194 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/04/01 ونامــه ى 1401/403/142439مورخ 1401/09/20 
بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، جوزدان الیادران، 
کوچه (رئیسى )، خیابان نواب صفوى، پالك 58، ساختمان ادارى تجارى صبا، طبقه 1، 
واحد 22 به کد پستى 8183773716 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1441262)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محمد شــهاب اکبرى میبدى فرزند 
محمد على به شماره شناســنامه 518 صادره از اصفهان در مقطع 
کارشناسى رشته مهندســى مواد-متالوژى صادره  از واحد دانشگاه 
نجف آباد با شماره 28558 مورخ 87/7/4 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار مى باشد .از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید .
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سران یک باشگاه قطرى به یحیى گل محمدى پیشنهاد 
داده اند که فصل آینده، هدایت تیم شان را برعهده بگیرد. در 
همین راستا شنیدیم گرچه سرمربى پرسپولیس فعًال پاسخى 
به این پیشنهاد سنگین و وسوسه انگیز نداده، اما ظاهرا لیگ 
بیست ودوم آخرین حضور یحیى گل محمدى روى نیمکت 
سرخ پوشان تهرانى خواهد بود. یحیى گل محمدى بدش 
نمى آید پرسپولیس را قهرمان لیگ برتر کرده و سپس به 
عنوان یک قهرمان چند صباحى را در حاشیه خلیج فارس 
مربیگرى کند. گفته مى شــود تیم قطرى مورداشــاره در 
میانه هاى جدول لیگ ستارگان قطر 
قرار دارد و براى فصل آینده دنبال 
رسیدن به جایگاه بهترى است. 
ظاهرا پیشنهاد این تیم قطرى 
به یحیى گل محمدى بســیار 
قابل توجه و وسوسه انگیز بوده 
اما ســرمربى پرسپولیس 
دوســت ندارد تمرکز 
خــودش را در ایــن 
مقطــع از فصل بر 

هم بزند.

پیشنهاد سنگین قطرى ها 
به یحیى

میانه هاى جدول لیگ ست
قرار دارد و براى فصل
رسیدن به جایگاه به
ظاهرا پیشنهاد این
به یحیى گل محمد
قابل توجه و وسوسه
پ اما ســرمربى
دوســت ند
خــودش
مقطــع
هم بزند
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ماالپا مهاجم سرشــناس اتحاد کلباء بــا فرهاد مجیدى به 
مشکل خورد و مجبور شد که قراردادش را با تیم فسخ کند 
و جدا شــود. فرهاد مجیدى براى پر کردن جاى خالى این 
بازیکن دو گزینه را مد نظر دارد. طبق اعالم روزنامه الخلیج 
گزینه نخســت مجیدى یک مهاجم ایرانى است و گزینه 
دوم هم یک مهاجم آفریقایى است که در لیگ ترکیه بازى 
مى کند. پیش از این هم از یورگن لوکادیا به عنوان یکى از 
گزینه هاى فرهاد مجیدى براى جایگزینى ماالپا یاد شد که 
این را روزنامه الخلیج رد کرد. اتحاد کلباء با هدایت مجیدى 
شروع بسیار خوبى در فصل جارى لیگ امارات داشت اما در 
هفته هاى اخیر تیم نتایج ناامید کننده اى کسب کرده است و 

در سه دیدار پیاپى شکست خورده است.

فرهاد 
مهاجم ایرانى مى خواهد
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درحالى که پنجره استقاللى ها بســته است اما در رسانه ها 
هر روز یک بازیکن به این تیم لینک مى شــود و اخیراً هم 
صحبت از اســتقاللى شــدن دوباره على کریمى است؛ 
بازیکن سابق آبى ها که بعد از مصدومیتى طوالنى مدت 
نیم فصلى مى شــود که به میادین بازگشته و تحت قرارداد 
با باشگاه کایسرى اسپور اســت. شنیده شد که مدیرعامل 
استقالل در سفر اخیرش به ترکیه جلساتى را نیز با مسئوالن 
کایسرى برگزار کرده تا مذاکرات اولیه را براى بازگرداندن 
على کریمى به استقالل انجام بدهد. 
اما ایــن بازیکــن ملى پوش 
کشــورمان بــا تکذیب این 
شایعات اعالم کرده که هیچ 
مالقاتى در جریان سفر فتح ا... 
 زاده با وى نداشته و هیچ تماسى 
هم بین آنها دربــاره مضمون 
بازگشتش به استقالل 
بــا مدیرعامل این 
باشــگاه ردوبدل 

نشده است.

کریمى به ایران برمى گردد؟

على کریمى به استقال
اما ایــن بازیکـ
کشــورمان بـ
شایعات اعالم
مالقاتى در جری
 زاده با وى نداشته
آنها دربـ بین هم

بازگشتش
بــا م
باشـ
نشده

آخرین بازیکنى که در لباس اســتقالل توانست دروازه 
سپاهان را باز کند، بازیکنى است که پیراهن زردپوشان 
اصفهانى را بر تــن دارد و حاال باید دیــد در دیدار روز 
پنجشنبه این بازیکن مى تواند به تیم سابق خود گلزنى 
کند و همان شــادى فصل گذشــته را در نقش جهان 

تکرار کند.
محمد دانشگر مدافع سابق اســتقالل که سابقه گلزنى 
براى این تیم در دربى پایتخت را هــم دارد و البته چند 
بار نیز با فرهاد مجیدى دچار مشکل شد، بهار امسال 
در چارچوب رقابت هاى فصل گذشته لیگ برتر 
توانســت دروازه ســپاهان را باز کند  و شادى 
گل معروفش که راه رفتن خاصى اســت را به 

نمایش بگذارد.

مســابقه اى که به میزبانى اصفهانى ها برگزار شد و در 
نهایت با تســاوى یک بر یک به پایان رســید. دانشگر 
بعد از پایان فصل و چنــد روز پس از آغاز نقل و انتقاالت 
تابستانى، سپاهانى شد و استقاللى ها به این مسئله اشاره 
مى کردند که او مى دانست در استقالل این فصل فرصت 
چندانى براى بازى نخواهد داشت به همین خاطر راهى 
تیم دیگرى شــد. حاال کار به گونه اى است که آخرین 
گلزن استقالل به سپاهان خودش پیراهن طالیى پوشان 
را برتر مى کند و روز پنجشــنبه قطعًا به  حکم حرفه اى 
گرى در فوتبال  دلش مى خواهد ســپاهان برنده شــود 
ولى باید دید مى تواند با پیراهن زرد دروازه تیم ســابق 
را باز کند و همان شــادى بعد از گلــش را انجام خواهد 

داد یا خیر؟ 

مدافع سپاهان دروازه تیم سابقش را باز مى کند؟
با وجود پیشــنهاداتى که براى جذب وینگر راست 
سپاهان در پنجره زمســتانى وجود دارد، بعید است 
سرمربى طالیى پوشان دست از این بازیکن باتجربه 

بکشد.
چهارمین فصل حضور متوالى سید محمدرضا 
حسینى در ســپاهان براى این بازیکن 33ساله 

که در پنجره تابســتانى لیــگ نوزدهم به 
عنوان یکى از ســتاره هاى لیگ 

از ذوب آهــن بــه اردوى 
ن  شــا یى پو طال

اصفهانى اضافه شد 
خیلى خوب پیش 

نرفته است.
ایــن وینگــر 
راست سپاهان 
که در سه فصل 

گذشته در مجموع 11 گل در مسابقات 
لیگ برتر به ثمر رسانده، در پایان نیمه 
اول فصل بیســت ودوم هنوز موفق به 

گلزنى نشــده تا جایگاه او را در تیم 
هم دچار تزلزل شــود و در راستاى 

آن پیشنهادات جذابى نیز به 
دست سپاهان و این بازیکن 
در پنجره زمســتانى رسیده 

است. حسینى در این فصل 6 مسابقه را از ابتدا آغاز 
کرده و در 5 مسابقه هم به عنوان یار تعویضى وارد 
زمین شده اســت، اما در بازى هاى اخیر سپاهان او 
به یک نیمکت نشــین تبدیل شده و بیشتر از 
روى نیکمت بازى ها را آغــاز کرده تا در 
موقعیتى قرار بگیرد که پیش تر تجربه اش 
نکرده اســت. او در سه فصل گذشته، به 
ترتیــب 23، 27 و 23 مرتبه براى 
سپاهان از ابتدا بازى کرده است. 
در فصل جدید، حتى اگر در 
تمامى مســابقات حضور 
داشته باشــد، کمتر بازى 

خواهد کرد.
در این بیــن، اخبار جدایى 
این بازیکن در زمســتان سال 1401 و 
پس از سه سال و نیم حضور در سپاهان 
قوت گرفته است، اما بعید به نظر مى رسد 
ژوزه مورایس اجازه جدایــى به یکى از 
ســتاره هاى تیمش را بدهد و حســینى 
هم این پتانســیل را دارد که در نیمه دوم 
مسابقات شرایط خود را در اردوى تیم بهبود 
ببخشد. با این حال این روزها او شرایط خوبى 
ندارد و تالش دارد از این 

وضعیت خارج شود.

حسینى، ستاره غیرقابل فروش سپاهان
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تیم فوتبال اومانیا در هفته نوزدهم لیگ قبرس توانســت 
حریف خود را شکســت دهد. در هفته نوزدهم رقابت هاى 
لیگ فوتبال قبرس تیم هاى اومانیا و لیماسول مقابل هم 
قرار گرفتند که این مســابقه با نتیجه یک بر صفر به سود 
اومانیا خاتمه پیدا کرد. کریــم انصارى فرد، مهاجم ایرانى 
اومانیا در این مســابقه 74 دقیقه در ترکیب تیمش حضور 
داشت. به این ترتیب تیم فوتبال اومانیا 34 امتیازى شد و در 

رده چهارم جدول رده بندى قرار گرفت.

پیروزى اومانیا
 با مهاجم ایرانى

آخرین بار هافبک هجومى اسبق تیم هاى سپاهان، 
ذوب آهن و مهندس پرســپولیس در تیم سایپا رؤیت 
شد و از آن به بعد دیگر مشترك مورد نظر در دسترس 

نیست!
نزول محســن مســلمان از 28 ســالگى و سنى که 
فوتبالى ها آن را اوج پختگى مى دانند، استارت خورد. 
مسلمان با جدایى از پرسپولیس، به تیم سابقش یعنى 
ذوب آهن برگشــت. نمایــش او در ذوب آهن چندان 
دلچسب نبود و به دیگر تیم اصفهانى، یعنى سپاهان 
رفت. امیر قلعه نویى هم نتوانست مسلمان را احیا کند 
و سایپا، مقصد بعدى ستاره ســال هاى نه چندان دور 

فوتبال ایران بود.
مسلمان و سایپا با هم به لیگ یک سقوط کردند. دیگر 
تیمى خواهان او نبود و مسلمان مجبور شد که در لیگ 
یک هم همراه این تیم بماند. نمایش او در سطح پایین تر 
هم به اندازه اى خوب نبود که مدیرى در لیگ برتر مجاب 

شود مسلمان را به عنوان سهمیه لیگ یکى جذب کند.
او فقط 16 ســالش بود که از فاصله اى نسبتا دور، آن 
هم مقابل چندهــزار هوادار و در ورزشــگاه آزادى، به 
پرسپولیس گلى تماشایى زد. 2 سال بعد، با ذوب آهن 
جام قهرمانى حذفى را باالى سر برد و در همان فصل 
نایب قهرمان لیگ هم شــد. محسن مسلمان فقط 25 
سال داشت که در دربى پایتخت، به استقالل گل زد و با 

آن شادى گل، حسابى کرى  خواند.
محسن فصل بعد از آن، براى اولین بار جام قهرمانى 

لیگ را با پرسپولیس باالى ســر برد. پرسپولیس در 
آن فصل به جمع 4 تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا هم 
رسیده بود. مسلمان و پرســپولیس، دوباره قهرمان 
شدند. بازیکنى که همیشه لقب «مهندس» را یدك 
مى کشید، در 27 سالگى بهترین پاسور فصل شد و 10 
پاس گل داد. در پایان آن فصل اما، اختالفاتش با برانکو 
کار دستش داد و در شب قهرمانى، صحبت هایى شنیده 
شد که مشخص بود همکارى او با برانکو ایوانکوویچ 

ادامه پیدا نخواهد کرد.
این درحالى است که رفیق صمیمى محسن مسلمان 
در حال حاضر ستاره پورتو و یکى از بهترین مهاجمان و 

بازیکنان اروپا محسوب مى شود.
هافبک ســابق پرســپولیس هــم از همان دســت 
اســتعدادهایى بود که فراز و نشیب هاى زیادى از خود 
نشان داد تا تا توانایى هاى ذاتى اش در این پست کمتر 
به چشم بیاید. در ذوب آهن ساخته شد و در ملوان به اوج 
دوران فوتبالش رسید اما وقتى با اتمام سربازى اش به 
اصفهان بازگشت دیگر نتوانســت فروغ همیشگى را 
داشته باشد و چند انتخاب اشتباه او را از سطح اول پلى 
میکرها دور کرد. مســلمان هرچند تا حدودى توسط 
برانکو احیا شــد اما افسوس و صد افســوس که قدر 

خودش را ندانست.
محسن مسلمان از آن دست بازیکنانى بود که خیلى زود 
در آسمان فوتبال ایران درخشید و خیلى هم زود از سطح 

اول آن دور شد.

هافبک اسبق سپاهان و ذوب آهن، کجاست؟!

مرضیه غفاریان

هم بازى رونالدو در ســپاهان با پشــت ســر گذاشــتن 
مصدومیت در مصاف با استقالل به نظر مى رسد سرانجام 

فرصت بازى پیدا خواهد کرد.
در اولین دیدار رفت لیگ بیست و دوم سپاهان در ورزشگاه 
آزادى به مصاف اســتقالل رفــت و با ارائــه یک بازى 
هوشمندانه در روزى که مالکیت توپ به شاگردان ریکاردو 

ساپینتو داده شده بود، با دو گل برنده مسابقه شد.

محمدرضا حسینى، آریا یوسفى، نیلسون جونیور، میالد 
زکى پور و درنهایت مانوئل فرناندز در نیمه دوم 5 تعویض 
ژوزه مورایس بودند که در این بین هافبک سرشــناس 
پرتغالى براى آشنا شدن با جو فوتبال ایران در وقت هاى 
اضافى فرصت بــازى پیدا کرد. کادر فنى ســپاهان در 4 
مسابقه بعدى از این بازیکن در ترکیب فیکس استفاده کرد.

یکى از ابهامات استقاللى ها پیش از مصاف با سپاهان عدم 

اطالع دقیق از شرایط مانوئل فرناندز است؛ بازیکنى که طى 
هفته هاى اخیر توانسته به مرز آمادگى برسد ولى همچنان 
فرصت بازى پیدا نکرده است، ولى اینکه این تصمیم در 
شروع دوباره مسابقات نیز مدنظر مورایس و دستیارانش 

قرار داشته باشد، قابل پیش بینى نیست.
در بازى هاى اخیر لیگ برتر محمد کریمى و امید نورافکن 
دو هافبک هجومى تیم بوده اند و در صورتى که مورایس 

بخواهد از ابتدا مانوئل را به زمین بفرستد باید یکى از میان 
دو بازیکنى که نام بردیــم را از ترکیب اصلى خارج کند؛ 
تصمیمى که در صورت اتخاذ تغییرات زیادى را مى تواند 
در بخش میانى سپاهان ایجاد کند. اما فارغ از هر چیزى 
مهم ترین اتفاق در میانه میدان سپاهان بازگشت فرناندز 
است و باید دید این بازیکن چه زمانى فرصت حضور دوباره 

در لیگ برتر را به دست مى آورد.

همبازى رونالدو 
در سپاهان آماده 
دیدار با استقالل

حساس ترین دیدار هفته شــانزدهم لیگ برتر روز 
پنج شــنبه در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان بین 

تیم هاى سپاهان و استقالل برگزار خواهد شد.
این دیدار که به خاطر نزدیکــى دو تیم در جدول و 
حساسیت هاى مربوط به کورس قهرمانى، از اهمیت 
بســیار باالیى براى این دو رقیب دیرینه برخوردار 
است، در شرایطى برگزار خواهد شد که هم سپاهان 
و هم استقالل از یک کادر فنى پرتغالى برخوردارند؛ 
موضوعى که باعث شده از ابتداى فصل تا کنون، هر 
دو تیم در رادار رسانه هاى پرتغالى قرار داشته باشند و 

عملکرد آن ها زیر ذره بین باشد.
اما نکته جالب در خصوص این بــازى، تقابل ژوزه 
مورایس و ریکاردو ساپینتو در یک نبرد انتقامى است؛ 
جایى که ساپینتو چند هفته بعد از باخت مقابل سپاهان 
وعده انتقام از مورایس در اصفهان را داده بود و البته 

سرمربى پرتغالى سپاهان ترجیح داده بود با مالطفت، 
از این صحبت ساپینتو عبور کند و پاسخ کرى خوانى 
او را ندهد. حاال این دو سرمربى در شرایطى تیم هاى 
خود براى دیــدار بزرگ هفته در اصفهــان را آماده 
مى کنند که دو دستیار شاخص در ترکیب کادر خود 
دارند. هوگو آلمیدا، ستاره سابق فوتبال پرتغال و مربى 
کنونى سپاهان در کنار مورایس و روى موتا، دستیار 

همیشگى ساپینتو در استقالل!
هر دو سرمربى در روزهایى که حسابى براى شکست 
رقیب قدرتمند به فکر فرو رفته و در حال برانداز کردن 
آخرین اســتراتژى ها و حربه هاى تاکتیکى هستند، 
عنان کار در تمرینات را به دستیاران خود سپرده اند و 
امیدوارند با طى کردن آیتم هاى تمرینى در جلسات 
منتهى به بازى روز پنج شنبه، بازیکنانى آماده در اختیار 

داشته باشند.

دوئل نفسگیر پرتغالى ها در بازى بزرگ  هفته

آخرین بازیکنى
سپاهان را باز ک
ت اصفهانى را بر
پنجشنبه این با
کند و همان شـ

تکرار کند.
محمد دانشگر
براى این تیم د
بار نیز با فره
در چارچ
توانسـ
مع گل
نمایش

مداف
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ن
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بازنشستگى با مزاج محمدرضا خلعتبرى سازگار نیست. 
انگار مارکوپولوى 39 ساله فوتبال کشورمان نمى تواند 
دســت از کوچ کردن به شهرهاى مختلف این سرزمین 
بردارد، چه بســا اگر باشــگاهداران خارجــى هم مثل 
همتایانشــان در ایران سن و ســال بازیکنان برایشان 
اهمیت نداشت، او به ماجراجویى هایش در خارج از این 

مرز پهناور هم ادامه مى داد! 
البته تیم هاى متمول کشورهاى حوزه خلیج فارس هم 
در به خدمت درآوردن پیرمردهاى فوتبال دســتکمى از
 تیم هاى لیگ برترى ما ندارند. با این تفاوت که آنها براى 
خریدن ستاره هاى مســن دنیاى فوتبال دست به جیب
 مى شوند. شیخ نشــین ها براى به عضویت در آوردن 
بازیکنان مطرح پابه سن گذاشته اى سرودست مى شکنند 
که اگرچه بخاطر باالرفتن سنشان خواستگار اسم و رسم 
دارى در بین تیم هاى معتبر جهان ندارند اما با همه اینها 
همچنان از کیفیت مورد نیاز براى ارائه عملکرد درخشان 

در لیگ هاى پایین تر برخوردارند.
اما اینجا در ایــران و در قحطى بازیکنــان کلیدى و به 
خصوص مهاجمان گلزن، مســئوالن باشگاه هایى که 
در باالترین سطح فوتبال حرفه اى کشورمان تیمدارى 
مى کنند حاضرند براى جذب مهره هایى دست به جیب 
شوند که دوره بازى آنها ســرآمده است اما به اعتقاد آنها 
هنوز مى توان روى اثرگذارى آنهــا در نتیجه بازى ها 
تکیه کرد. براى همین است مهاجمى که کمتر از یکسال 
دیگر تا پا گذاشتن به چهارمین دهه از زندگى اش زمان 
دارد همچنــان براى بازى کردن در خــط حمله تیم ها 

مشترى دارد. 
خلعتبرى از پایان فصل گذشته تا به حال که نیمى از بازى 
هاى لیگ 22 را پشت سر گذاشته ایم از میادین دور بوده 
با وجود این، ســرمربى آلومینیوم که از قضا همسن این 
بازیکن است و با او در تیم ملى همبازى بوده، براى رفع 
ضعف تیمش در خط حملــه روى تجربه و توانایى هاى 

خلعتبرى حساب باز کرده است.
شــاید باید حق را به ســیدمهدى رحمتى داد. تیم او با 
میانگین سنى 26/7 یکى از تیم هاى جوان لیگ برتر به 

حساب مى آید و با قرار گرفتن در رده هشتم بد هم نتیجه 
نگرفته اما پربیراه نیست اگر بگوییم بیش از نیمى از 20 
امتیازى که این تیم اراکى کسب کرده به لطف دفاع خوب 
و از همه مهمتر سنگربانى مستحکم حسین پورحمیدى، 
گلر جوانش است که با 10 کلین شیت موفق شده در کنار 

على بیرو، گلر شــماره یک تیم ملى، بهترین آمار را در 
بسته نگهداشتن دروازه اش در بازى ها  از آن خود کند. و 
اال هیچ بعید نبود با توجه به ضعف خط حمله «ایرالکو» 
این تیم حاال در قعر جدول دست و پا بزند. مهاجمان تیم 
رحمتى با 8 گل زده بعد از تیم جوان پیکان که فقط 7 بار 

موفق به عبور توپ از خط دروازه حریفان شــده بدترین 
خط حمله لیگ را تا پایان هفته پانزدهم به خود اختصاص 
داده اند و همین موضوع باعث شده که سرمربى استقاللى 
آلومینیوم دست به دامان همبازى قدیمى اش شود و او را 

به اراك فراخواند.

کافى است تنها دقایقى از بازى هاى سرد و کسل کننده 
نیم فصل نخســت لیگ جارى را مشاهده کرده باشید 
تا بر این موضوع صحه بگذارید که ضعف در گشــودن 
سنگر رقبا فقط مخصوص فورواردهاى تیم رحمتى و 
مهاجمان جوان و کم تجربه تیم حسینى نبوده بلکه اکثر 
قریب به اتفاق تیم هاى لیگ برترى ما در این پست با 
مشکل مواجه هســتند. براى آنکه به عمق فاجعه پى 
ببرید نیم نگاهى به آمار مهاجمان پرتعداد مدافع عنوان 
قهرمانى در گلزنى در این فصل بیاندازید. استقالل در 
حالى که روى گنجینیه اى از برترین مهاجم هاى لیگ 
خوابیده فقط 15 گل در 15 بازى زده که بیش از نیمى 
از آنها هم توسط مدافعان و هافبک هاى این تیم به ثمر 
رسیده.  بدتر از همه اینکه نام یورگن لوکادیا در حالى با 
6 گل در صدر جدول گلزنان برتر لیگ مى درخشد که 
این مهاجم هلندى سرخ ها فقط 9 بار براى پرسپولیس 
به میدان رفته و چهار هفته است که با ترك تیم یحیى 
از ســوى او ســایر مهاجمان لیگ فرصت داشته اند با 
گشودن دروازه حریفان از این بازیکن پیشى بگیرند اما 
با این روندى که آنها در پیش گرفته اند هیچ بعید نیست 
این فوروارد هلندى با همین 6 گل در آخر فصل صاحب 

کفش طالى لیگ شود!
با همه اینهــا و با وجود اینکه ایرانى هــا معتقدند دود از 
کنده بلند مى شود و با توجه به کارنامه اى که محمدرضا 
خلعتبرى، مهاجم ریزنقش شمالى کشورمان در دو سه 
سال گذشته از خود برجاى گذاشته به نظر شما رحمتى 
نباید از جوانان تیمش ناامید شــده و به عطش ســیرى 
ناپذیر خلعتبرى مســن در گلزنى دل ببندد؟ وقتى سه 
تیم لیگ برترى مشترى گادوین منشایى شده اند که نه 
تنها نتوانسته از عنوان آقاى گلى اش دفاع کند بلکه در 
15 بازى گذشته طلسم شده و حتى پنالتى ها را هم گل 
نکرده، آن وقت چرا خلعتبرى با میل شدیدش به حمله 
و گلزنى باید کفش هایش را بیاویــزد؟ آن هم در حالى 
که مى بیند مهاجمان کم سن و ســال تر از او زهر الزم 
براى فروریختن ســنگر رقبا را ندارند؟ مگر او دو سال 
پیش وقتى کمى جوان تر بود عصاى دســت محرم در 

سپاهان نشده بود؟

وقتى مهاجمان جوان نمى توانند بدرخشند

کور سوى ستاره هاى مسن
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بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصى صادراتى فرش 
دستباف اصفهان 5 الى10 بهمن  ماه امسال در محل 

نمایشگاه بین المللى اصفهان برگزار مى شود. 
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
احمدرضا طحانیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان با توجه به اهمیت و جایگاه 
این نمایشگاه در مقایسه با سایر رویدادهاى اقتصادى 
و نمایشگاهى در این باره گفت: نمایشگاه تخصصى 
فرش دستباف اصفهان طى دوره هاى مختلف، شاهد 
فراز و فرودهایى بوده است که امسال تالش کردیم، 
با استفاده از تمام ظرفیت هاى موجود در سازمان هاى 
دولتى و بخش خصوصى، پتانسیل ها و توانمندى هاى 
هنرمندان صنعت فرش دستباف را به بهترین شکل در 

اصفهان به نمایش بگذاریم.
وى با اشاره به همت مدیریت شهرى، اتاق بازرگانى، 
اســتاندارى و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان در حوزه سیاست گذارى این رویداد، افزود: این 
ارگان ها در ایجاد هماهنگى میان سازمان ها و کمک 
به اطالع رســانى این رویداد مهم، همراه نمایشــگاه 

اصفهان هستند. 
طحانیان با اشــاره به اینکه طى چهار ســال گذشته، 
برگزارى نمایشگاه توسط شــرکت هاى دیگر انجام 
مى شــد تصریح کــرد: با توجــه بــه برنامه ریزى و 
هدف گذارى هاى انجام شده در سال جارى،  نمایشگاه 
اصفهان به دلیل اهمیت این رویداد تخصصى و هنرى، 

مسئولیت برگزارى این نمایشگاه را برعهده گرفت.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان 
با تاکید بر اینکه شرایط واقعى هر بخش از اقتصاد در 
کمیت و کیفیت نمایشــگاه هاى برگزار شده آن قابل 
مشاهده است افزود: خوشبختانه على رغم مشکالتى 
که هنرمندان و صاحبان کســب و کار فرش دستباف 
طى سال هاى گذشته با آن مواجه بوده اند، در نمایشگاه 

امســال تالش کردند با تمام توان در این عرصه وارد 
شــوند، زیرا هنرمندان، فعاالن اقتصادى و صاحبان 
این هنر -صنعت، نمایشگاه اصفهان را متعلق به خود 

مى دانند.
طحانیان در پایان ســخنان خود ابراز امیدوارى کرد 
امسال بتوانیم بهتر از سال هاى گذشته شرایط برگزارى 
یک رویداد اقتصــادى و نمایشــگاهى را با کمترین 
مشکالت و با بهترین کیفیت ممکن در شهر اصفهان 

فراهم کنیم.
ســعید عصاچى رئیس انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان نیز از برگزارى 
این نمایشــگاه با رویکردى تجارى، علمى و هنرى 

خبر داد. 
وى افزود: همزمان با برگزارى این نمایشگاه، همایش 
تجلیل از پیشکســوتان فرش اصفهان در 6 بهمن و 
همایش مشترکى با انجمن معماران استان و دانشگاه 

هنر اصفهان، در راستاى تبادل نظر میان متخصصین و 
طراحان فرش دستباف و آرشیتکت ها و طراحان داخلى 
این حوزه، در 9 بهمن در محل اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار خواهد شد.
عصاچى برگزارى چندین کالس و کارگاه آموزشــى 
زیر نظر اساتید برجسته کشور در محل نمایشگاه را از 

برنامه هاى جانبى نمایشگاه امسال معرفى کرد. 
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف اصفهان افزود: به منظور آشــنایى 
عالقمندان و بازدید کنندگان از پروســه تولید فرش 
نیز در روزهــاى برگزارى نمایشــگاه، غرفه هایى به 
صورت ورك شاپ خط تولید فرش دستباف را نمایش 

خواهند داد.
وى در خصوص سابقه فعالیت انجمن صادر کنندگان 
فرش دستباف اصفهان نیز گفت: این انجمن در سال 
1375توســط جمعى از صادر کنندگان بنام اصفهان 
زیر نظر اتاق بازرگانى اصفهان شروع به فعالیت کرده 
و درســال 1401با تغییر اساســنامه، به انجمن تولید 
کنندگان و صادر کنندگان استان اصفهان تغییر نام داد . 
عصاچى ضمن تقدیر از هیئت رئیســه اتاق بازرگانى 
اصفهان به منظــور حمایت از ایــن انجمن، هدف از 
تشکیل انجمن را ارتقاء جایگاه فرش دستباف و حفظ 
منزلت بافندگان بیان و تاکید کرد: انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش دســتباف اصفهان با حضور در 
جلسات تخصصى مرکز ملى فرش و جلسات دولتى در 
سطح ملى و استانى، سعى در رفع موانع دولتى داشته و 
همچنین با برگزارى همایش ها و جلسات آموزشى به 
بهبود بازار و صادرات این هنر -صنعت کمک مى کند.  
شایان ذکر است مراســم افتتاحیه بیست و پنجمین 
نمایشگاه تخصصى صادراتى فرش دستباف اصفهان 5 
بهمن برگزار خواهد شد و تا 10بهمن در محل نمایشگاه 
بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق در معرض 

دید عموم قرار خواهد گرفت. 

برگزارى بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان
 با رویکرد جدید

مسابقات سراسرى قرآن کریم
 در هلدینگ پترو پاالیش اصفهان برگزار شد 

بازدید مدیر عامل فوالد مبارکه از روند پیشرفت طرح هاى توسعه

بیست و ششمین دوره مسابقات سراســرى قرآن کریم، 
نهج البالغه و اذان شرکت هاى پاالیشى در هلدینگ پترو 

پاالیش اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى وبین الملل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان، مهدى ســلیمانیان در آئین افتتاحیه بیســت و 
ششمین دوره مسابقات سراسرى قرآن کریم، نهج البالغه 
و اذان شــرکت هاى پاالیشــى در هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان، با بیــان اینکه ثبت نــام براى حضــور در این 

مسابقات از اوایل دى ماه آغاز شد، اظهار داشت: کارکنان و 
خانواده هایشان امکان ثبت نام در این مسابقات را داشتند.

وى با بیان اینکه حدود 400 نفر از پرسنل و خانواده هایشان 
در این دوره از مسابقات شرکت کردند، افزود: این افراد در 
رشته هاى حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر قرآن، نهج البالغه و 

اذان در این مسابقات شرکت کردند.
دبیــر اجرایــى بیســت و ششــمین دوره مســابقات 
سراســرى قرآن کریم، نهج البالغه و اذان شــرکت هاى 
پاالیشــى در هلدینــگ پتروپاالیــش اصفهــان بــا 
اشــاره به اینکه ایــن مســابقات، مرحلــه مقدماتى بود، 
گفــت: در مجموع 27 نفر به مســابقات نیمــه نهایى راه 

یافتند.
وى ادامــه داد: 14 نفر از آقایان و 13 نفــر از خانم ها براى 

حضور در مسابقات نیمه نهایى راه یافتند.
ســلیمانیان اضافه کرد: مرحله نیمه نهایى این مسابقات 6 

بهمن ماه به میزبانى بندرعباس برگزار خواهد شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریــان بازدید از روند اجراى 
پروژه هاى شرکت بر تســریع و انجام کیفى این طرح ها 

تأکید کرد.
در این بازدید محمدیاسر طیب نیا اظهار داشت: در شرایط 
اقتصاد رقابتى، بخشــى از سود ســازمان ها و بنگاه هاى 
اقتصادى از فراینــد تولید محصوالت حاصل مى شــود، 
محصوالتى که با قیمت تمام شــده کمتر، کیفیت و تنوع 
بیشتر و البته قابل عرضه به بازارهاى داخلى و جهانى تولید 

و روانه بازار مى شوند.
وى در همیــن زمینه تصریــح کرد: بخــش قابل توجه 
دیگرى از ســود کــه بــراى ذى نفعان شــرکت حاصل 
مى شــود مربوط به اجراى پروژه هاى توســعه ســازمان 
و به طورکلى توســعه محورى شرکت اســت که در این 
فراینــد، متولیان اجراى پروژه هاى توســعه مى کوشــند 

تا با همــکارى و همدلــى هرچــه بیشــتر، پروژه ها را 
در زمان مقرر و حتــى زودتر از موعد تکمیــل کنند و به 
بهره بردارى برســانند. در چنین حالتى است که سازمان و 
در نهایت ذى نفعان نتیجه سرمایه گذارى خود را مشاهده 

خواهند کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره بــه اهمیت هریک از 
پروژه هاى در دســت اجــرا و ضمن قدردانــى از تالش 
همــه کارکنــان شــرکت هاى پیمانــکار و همــکاران 
فوالد مبارکــه در بخش اجــراى پروژه ها خاطرنشــان 
کــرد: تعریــف، طراحــى و اجــراى هریــک از ایــن 
پروژه هــا در شــرکت در کامل تر شــدن زنجیــره تولید 
و پایدارى شــرکت نقش ارزنــده اى دارد؛ ازایــن رو باید 
در اجــراى بهینه و ســریع تر آن هــا از هیچ کوششــى 

دریغ نکنیم. 

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

دانشــمندانی که ســوار بــر کشــتی در جزایر 
شــمالی هاوایــی مشــغول کاوش در اعمــاق 

اقیانوس آرام بودند، شگفت زده شدند.

چینــی هــا در تابســتان وســط دریــا، جــاده 
احداث می کنند، ما در زمستان وسط جاده، 

دریا راه می اندازیم. 

تــاالب لیپــار در ســواحل مکــران چابهــار 
ایــران قــرار دارد. ایــن تــاالب بــه علــت وجود 

پالنکتون ها در آن به رنگ صورتی است.

ظاهــر کالغ همیشــه ســرآغاز شــکل گیری 
افســانه های زیــادی بوده اســت. بســیاری از 
مردم کالغ ها را شوم و سمبل مرگ می دانند.

در اولین مک دونالد کامالً خودکار در آمریکا، 
ربات ها کنتــرل آن را در دســت گرفته اند و به 

مشتریان خدمات ارائه می کنند.

بد نیست بدانید در جاهایی از این کره خاکی 
دمای هوا آنقــدر پاییــن می آید کــه تصورش 

هم برای ما دشوار است! 

کشف سنگ فرش در اعماق اقیانوس 

جاده ای وسط دریا

تاالب آب نباتی با راز و رمز فراوان!

کالغ ها جاده را سیاه کردند!

سفر غول فست فود به آینده!

زندگی با قندیل!

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیــک بر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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