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۳

عابران زیرآب!

تپه هایی به نام سرعتگیر!

۳

دست مازوت 
بر گردن اصفهان 

جامانده ها از قافله مدرسه 

همچنان سرنوشت 

مبهمی دارند

مصوبات ممنوعیت سوزاندن 

مازوت را وتو کردند

۳

       

اهمیت مصرف 
امگا۳ برای راحت تر 

نفس کشیدن

پرسه زنى گرگ ها در ناژوان!
۳

کاله سر 
«کاله قاضی»

نمی رود!
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اخیراً نســخه اى جدید براى کاله قاضى پیچیده شد 
تا کاله ســر کاله قاضى نرود. با تصمیمات جدیدى 
که در این رابطه گرفته شــده قرار است طرح آزاد راه 
اصفهان- شیراز عقب بنشــیند و تصمیم گیرى هاى 
تازه اى براى این طرح گرفته شود. احمدرضا الهیجان 
زاده این بار خبرهاى خوبى در رابطه با منطقه اى داد 
که تا پیش از این به واســطه تصمیماتى درباره عبور 

آزادراه اصفهان- شیراز ...

غرب اصفهان سفیدپوش شدغرب اصفهان سفیدپوش شد
پیامد بارش برف سنگین در بخش هایی از استان، کاهش ۱۰ درجه ای دما از امروز و صدور هشدار زرد دراین باره است 

۳

وحشت و نگرانى ساکنان، قول و قرار مسئوالن

پرسپولیس به دنبال
جذب ستاره سپاهان

سرمربى پرسپولیس از همین االن دست به 
کار شده است تا جانشین یورگن لوکادیا را پیدا 

و جذب کند. در همین راستا...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

تصمیم جدید درباره آزادراهی که از تصمیم جدید درباره آزادراهی که از 

منطقه حفاظت شده می گذردمنطقه حفاظت شده می گذرد

روز سرنوشت ساز 
سجاد و سیاوش

آخرین شانس برایآخرین شانس برای

۲۲ ستاره سابق سپاهان ستاره سابق سپاهان

۵

ستاره ایرانی لورکوزن 

می شود؟

قیمت مرغ و قارچ هم اندازه شد!

طالی سفیدی که این روزها خریدار نداردطالی سفیدی که این روزها خریدار ندارد

۲

۷

اتصال پیام رسان هااتصال پیام رسان ها
۲به همبه هم

۸۲ درصد کشور در وضعیت عادی کرونایی برف برای بازگشایی پیست فریدونشهر کافی استجهان نما موتور جستجوى ایرانى با قابلیت هاى خاصاستان چرا خطر حمله قلبى در زمستان بیشتر است؟تکنولوژی سالمت

۲

۳

به استناد ماده 71قانون شهرداریها عملکرد 6ماه اول سال 1401به شرح جدول ذیل جهت اطالع  عموم شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش عملکرد شهرداری گز برخوار در۶ماه اول سال ۱۴۰۱

 شهرداری گز برخوار

وصولى قطعىشرح درآمدردیف
178,843,525,732درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى(درآمدهاى مستمر)1
1,926,860,284درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى2
9,476,054,137بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى3
4,629,054,158درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى4
180,555,434,157اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارایی ها5
7,331,280,000ماده 101 قانون شهرداري6
180،000،000فروش اموال غیر منقول7

382,942,208,468جمع کل 

توضیحات :
از مبلغ 180,555,434,157ریال مبلغ 130,889,120,000ریال مربوط به مازاد درآمد ســال 1400می باشــد که در حســاب دائم ســرمایه گذاري ( ســازمان همیاري 
شهرداري ها ، سازمان خدمات طراحی ، شرکت مشترك شهرداریهاي کشور ، شرکت بازیافت شهرداریهاي شهرستان شاهین شهر و میمه و خمینی شهر و برخوار و همچنین 

سازمان آب و فاضالب استان اصفهان )منظور شده است . لذا مبلغ درآمد واقعی 252,053,088,468ریال می باشد.
عملکرد قطعىشرح هزینهردیف

34,793,011,747جبران خدمات کارکنان1
45,709,406,410استفاده از کاالها و خدمات2
1,507,800,000کمک هاي بالعوض3
12,789,995,721رفاه اجتماعی4
3,241,285,055سایر هزینه ها5
59,263,260,282ساختمان و مستحدثات6
14,103,915,000ماشین آالت و تجهیزات7

4,055,247,293                 8                                                                                                                                                            زمین
175,463,921,508جمع کل 

۳

خبر وزیر ارتباطات دربارهخبر وزیر ارتباطات درباره

طرح آتی این وزارتخانهطرح آتی این وزارتخانه

سس
کاکاکا
جذو جذ  جذو

زززز
زورستاره ایرانیلورکوزن  نو ستاره ایرانیلورکوزنورک

؟ی شود؟می می شود؟د؟؟یشود؟مممیشو

۷

۵

۲

برف برادر وضعیت عادی کرونایی استان
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سالروز والدت حضرت عيسی مسيح (ع) مبارک باد 
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82 درصد کشور
 در وضعیت عادى کرونایى

طال و سکه
 کانال عوض کردند

خبرخوان
اتصال پیام رسان ها به هم

  همشهرى آنالین | ایــن روزهــا 
صحبت هاى فراوانى درباره تعدد پیام رسان هاى 
داخلى و مشــکالتى که در این خصوص براى 
مردم ایجاد شــده اســت، وجود دارد. در حال 
حاضر چند پیام رســان فعال داخلى در کشــور 
فعالیــت دارند که این امر باعث تقســیم مردم 
بین آنها و سخت شــدن ارسال پیام به یکدیگر 
شده است. وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات 
در این خصوص گفــت: در حال انجام یک کار 
ویژه هستیم و من فکر مى کنم ان شاءا... تا دهه 
فجر پیام رســان هاى داخلى به یکدیگر متصل 

خواهند شد.

«رونالدو»
 به ایران نمى آید!

  برترین ها |مدیرعامل باشــگاه استقالل 
در پاسخ به اینکه ظاهراً استقالل به دنبال جذب 
رونالدو بوده و اکنون او در آستانه حضور در النصر 
عربستان قرار دارد عنوان کرد: ساپینتو صحبت 
کرده که رونالدو براى حضور در اســتقالل باید 
تست بدهد (با خنده).  اما در کنار شوخى مدیر 
عامل استقالل، باید دانست که درآمد کریستیانو 
رونالدو از پســت هــاى تبلیغاتیش بیشــتر از 
دستمزدى بود که از باشگاهش منچستریونایتد 
مى گرفت و با وجود سیستم فیلترینگ در ایران 
طنز حضور او در لیگ ایران خنده دارتر مى شود.

پلمب مرکز معروف
  برترین ها| مجتمع گردشگرى «مهر و 
ماه» قم با 700 پرسنل به دلیل بى حجابى پلمب 
شد. رسانه هاى محلى خبر دادند: مجتمع بزرگ 
گردشگرى رفاهى «مهر و ماه» واقع در کیلومتر 
6 بزرگراه قم - تهران به دلیل آنچه بى حجابى و 
بى توجهى به تذکرات اعالم گردید، پلمب شد.

حمله به امیرغفارمنش
  روزنامه جوان |در میــان چهره هــاى 
هنرى که در شب یلدا به تلویزیون دعوت شدند، 
افرادى هم حضور دارند که در هفته هاى اخیر 
همراه با ناآرامى ها، مطالبى را در شــبکه هاى 
اجتماعى خود منتشــر کردند که در راســتاى 
وحدت ملى نبوده است. اما این افراد به راحتى به 
تلویزیون راه پیدا مى کنند و در برنامه تلویزیونى 
شب یلدا به عنوان مهمان حضور پیدا مى کنند، 
امیــر غفارمنش جزو این دســته اســت... آیا 
بازیگرى که در فضاى مجازى اش واکنش هاى 
تندى را نسبت به حوادث اخیر داشته، مى تواند 

مهمان خوبى براى مردم باشد؟

مکه پس از باران سیل آسا
شــهر «مکه» در عربستان    برترین ها |
ســعودى، با وقوع ســیل روبه رو شــد. طبق 
گزارش ها، این شهر وضعیتى بحرانى پیدا کرده 
است. در ویدیویى که پس از بارش شدید باران 
و جارى شدن سیالب در مکه منتشر شده است، 
خودروهایى به تصویر کشیده شده اند که در آب 
غوطه ورند. سیل حتى باعث تعطیلى مدارس، 
تأخیر در پروازها و اختالل در ترافیک شده است.

پایان اختالف 2 طایفه 
درگیرى بین دو طایفه بزرگ در    میزان | 
شرق استان هرمزگان پس از 30 سال به صلح 
و سازش منجر شــد. در این مدت و در نتیجه 
اختالفات و درگیرى هاى موجود بین طرفین، 
دو نفر جان خود را از دست دادند و چندین مورد 
نزاع منتهى به صدمــات بدنى عمدى به وقوع 
پیوست که سرانجام با حضور مسئوالن قضایى، 
اعضاى شوراى تأمین، معتمدان محلى و عموم 
مردم، طرفین در پیشگاه قرآن کریم، هم  قسم 
شــدند که کینه و کدورت هاى پیش آمده را از 

بین ببرند.

تداوم آبى ترین وضعیت کرونایى کشور در هفته پیش رو 
هم پیش بینى مى شود. نقشــه رنگبندى کرونایى به  روز 
شده است تا مشخص شود، وضعیت کشورمان باز هم بهبود 
یافته است.بر اساس رنگبندى جدید کرونایى کشورمان که 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى منتشر کرده، 
شاهد تثبیت وضعیت کرونایى کشورمان و حتى بهبود آن 
هستیم؛ تثبیت وضعیت خوبى که مدتى است بر کشورمان 
حاکم است و نشــان مى دهد، خطر ابتال به کووید 19 به 
میزان چشمگیرى کاهش یافته است.به این ترتیب براى 
هفتمین هفته پیاپى، رنگ قرمز (معادل وضعیت «بسیار 
پرخطر») در نقشه دیده نمى شــود؛ هرچند گستره رنگ 

نارنجى کمى وسعت یافته که امیدواریم شدت نگیرد.بنا بر 
نقشه جدید که از سوم دى ماه اعمال شد، شمار شهر هاى 
نارنجى (معادل وضعیت پرخطر) افزایش یافته و از یک به 
سه شهرستان رسیده اســت، در حالى که شمار شهر هاى 
زرد (معادل وضعیت نسبتًا پرخطر) با کاهشى چشمگیر از 
93 به 76 شهرستان رسیده است.این تغییرات موجب شده 
که شمار شهر هاى آبى (معادل وضعیت عادى) رشد یافته 
و از 354 به 369 شهرستان برسد؛ تغییراتى که آبى ترین 
نقشــه رنگ بندى کرونایى را پدید آورده که در آن بالغ بر 
82 درصد شهرستان هاى کشــور در وضعیت «عادى» 

قرار دارند.

افزایش عجیب و غریب قیمت طال و سکه در بازار ادامه 
دارد و بازار همچنان در حال سقف شکنى قیمت هاست.

هفتــه گذشــته در روز پنج شــنبه و در آخرین لحظه 
معامالتى هفته، قیمت ســکه وارد کانــال 19 میلیون 
تومان شــد. قیمت ها در بازار در حالى است که حباب 

سکه در حال بزرگ تر شدن است.
بنا به این گزارش، حباب سکه امامى هم اکنون به یک 
میلیون و 964 هزار تومان، ســکه بهار آزادى به یک 
میلیون و 520 هزار تومان، نیم ســکه 3 میلیون و 533 
هزار تومان، ربع ســکه به 4 میلیون و 789 هزار تومان 
و ســکه گرمى 2 میلیون و 252 هــزار تومان افزایش 

یافته است.
در این شرایط اما نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طال و 
جواهر گفته امیدوار هستیم که طى هفته هاى پیش رو 
شــاهد مدیریت بانک مرکزى پیرو سیاست هایى که 
اعالم شده، باشیم و به سمت وسویى حرکت کنیم که 

نگرانى مردم از وضعیت بازار برطرف شود.
بذرافشان گفته توصیه ما همانطور که پیش تر نیز تأکید 
شد، این است که فعًال مردم ســعى کنند به این بازارها 
ورود نکنند و منتظر اجراى سیاست ها و مدیریت بانک 
مرکزى در رابطه با نرخ ارز و تأ ثیر آن بر بازارهاى داخلى 

و همچنین کاهش و ثبات نرخ ارز باشند.

خورشید کیایى
قارچ هم این روزها به فهرســت محصوالت گرانقیمت 
پیوست و قیمتش با مرغ یکى شد. گرانى قارچ در ادامه گران 
شدن سریالى اجناس است که از ابتداى سال شدت باالیى 
گرفته بود و همچنان ادامه دارد تا جایى که این محصول 
پر مصرف از گوشت قرمز و مرغ جانماند. تا پیش از این هر 
کیلو قارچ 28 تا 30 هزار تومان قیمت داشت اما حاال قیمت 
قارچ به بیش از 60 هزار تومان رسیده و قارچ درجه یک در 
بخش خرده فروشى تا 70هزار تومان هم فروخته مى شود.

ســاالنه حدود 11 میلیون تن قارچ در دنیا تولید مى شود 
و میزان تولید قارچ در کشــور ما حــدود 180 هزار تن در 
سال اســت. حدود 3000 واحد بزرگ و خرد اقتصادى در 
این بخش مشغول فعالیت هستند که این تعداد موفق به 
اخذ جواز تأســیس و پروانه بهره  بردارى از نظام مهندسى 
کشاورزى و سازمان جهاد کشــاورزى استان  ها شده  اند. 
بیشترین میزان تولید قارچ در کشور متعلق به تهران و البرز 
و سپس استان هاى قزوین، خراسان، اصفهان و مازندران 
است. در اســتان تهران نیز تولید قارچ در شهرستان هاى 
شهریار، مالرد، پاکدشــت، ورامین و پیشوا رونق دارد که 
به طور کلى 29 درصد از قارچ کشــور در این استان تولید 

مى شود.
با وجود حجم عظیم تولید قارچ در کشــور و همچنین با 
توجه به اینکه ایران به عنوان ششمین تولیدکننده قارچ در 
جهان محسوب مى شود اما گرانى ها و کمبود مواد اولیه 
موجب شده که این صنعت با بحران روبه رو شود. به گفته 
فعاالن این صنعت، مقصر اصلــى این گرانى ها «کلش 
گندم» است؛ ماده اولیه اى که براى پرورش قارچ به شمار 
مى رود و در کمتر از یک مــاه از کیلویى 1500 تومان به 
5000 تومان رسیده است و با توجه به افت چشمگیر در 
صنعت مرغدارى کود مرغى نیز کمیاب شده است. به این 
ترتیب گران شــدن مواد اولیه باعث افزایش هزینه هاى 

تولید و گرانى قارچ شده است.
محمود افشارى، از تولیدکنندگان قارچ در کشور از دیگر 
مشکالت این صنعت را تأمین کود مرغى به عنوان یکى 
دیگر از مواد اولیــه تولید قارچ مى دانــد و در این زمینه

 مى گوید: این کود از طریق مرغداران تأمین مى شود و با 
توجه به اینکه صنعت مرغدارى نیز نوسان شدید و بحران 
هاى مختلف دارد در نتیجه یکى از تنگناهاى ما کود مرغى 

است که گاهى هست و گاهى نیست.
ایــن فعال صنعــت قــارچ تأکید مــى کنــد: در واقع
 بحران هایى که براى صنعت مرغدارى کشــور رخ مى 
دهد باعث مى شــود که تولیدکننده هاى کمپوست که 
ماده اولیه پرورش قارچ است، در تأمین کود مرغى دچار 
مشکل شوند. این نیز یک عامل محدودیت است؛ یعنى 
باعث مى شود تولیدکننده ها نتوانند کمپوست به میزان 

تقاضا عرضه کنند.
وى با بیان اینکه تولید کمپوســت نسبت به سال نوسان 
زیادى نداشته اما نســبت به ظرفیت پایین است، ادامه 
مى دهد: قیمت قارچ تقریباً به قیمت مرغ وابســته است 
چون هر دو محصوالتى پروتئینى است که در یک دامنه 
قیمتى هستند و شاهد هستیم قیمت هاى این دو محصول 
تقریبًا با هم برابرى مى کند. بنابراین افزایش بهاى تمام 
شده تولید قارچ و تهیه مواد مورد نیاز قارچ و دیگر مشکالت 
این صنف واحدها تولید قارچ را در آستانه ورشکستگى قرار 

داده است.

اینها همه در حالى اســت که قارچ یا همان طالى سفید 
کشاورزى از آن دسته محصوالت پرمصرفى محسوب 
مى شود که اهمیت و جایگاه ویژه اى در بازارهاى جهانى 
دارد که بنابر اظهارات فعاالن این صنعت، ایران با تولید 
قارچ مى تواند مانند زعفران، پسته و کشمش با ارزآورى 

باالیى در این زمینه روبه رو شود.
اما باوجود اینکه کیفیت این محصول در ایران باال ست، 
موانع نگذاشته آنطور که باید و شــاید این محصول در 
بازارهاى جهانى نمود پیدا کند. به همین دلیل است که 
در حال حاضر قارچ ایران تنها به کشورهاى حاشیه خلیج 
فارس که مشــتریان بســیار خوبى براى این محصول 
مى توانند باشند، صادر مى شود و عمدتاً عراق و افغانستان 
مصرف کننده قارچ ایران هستند و همچنین مقدارى از 
تولیدات نیز به کشورهایى مثل ترکمنستان، قزاقستان و 

قرقیزستان ارسال مى شود.
وضعیت بحرانى قارچ نه تنها در صــادرات بلکه در بین 
مصرف کننــدگان داخلى نیــز چندان تعریفــى ندارد؛ 

این همــان موضوعى اســت کــه دبیرانجمن صنفى 
پرورش دهندگان قــارچ خوراکى ایــران در رابطه با آن 
اظهار نظر کرده و گفته: تولید قارچ پیش از اصالح نظام 
یارانه اى مزیت مطلق ســرمایه گذارى بود اما هم اکنون 
جزو مزیت هاى نسبى سرمایه گذارى هم قرار نمى گیرد، 
چراکه از ســبد غذایى خانوارها خارج و به یک محصول 

لوکس تبدیل شده است.
این فعال اقتصادى ظرفیت اســمى تولید قارچ در سال 
1401 را حدود 190هزار تن دانســت و افــزود: تعرفه 
صادراتى قارچ به کشــورهاى هــدف صادراتى توجیه 
اقتصادى این محصول را از بین برده اســت و از این رو 
تولیدکنندگان ترجیح مى دهند که این محصول را در بازار 
داخلى عرضه کنند چراکه مى توانند معادل قیمت صادراتى 
بدون تحمل دردسرهاى ناشى از بازگشت ارز این محصول 
را در بازار داخلى عرضه کنند اما با توجه به باالرفتن بیش از 
اندازه قیمت قارچ به نظر مى رسد که تولیدکنندگان نتوانند 

به بازارهاى داخلى هم دل ببندند.

طالى سفیدى که این روزها خریدار ندارد

قیمت مرغ و قارچ هم اندازه شد! تدوین قانون براى جهان
حجــت االســالم والمســلمین    فارس |
سیدمحمدمهدى میرباقرى، عضو مجلس خبرگان 
رهبرى اظهار کرد: باید براى نقش آفرینى در آینده 
جهان آماده شویم. ما در مرحله تدوین قانون جدید 
براى جهان هستیم و باید خود را براى تدوین این 
قانون مهیــا کنیم. تمدن غرب، چین و روســیه را 
رقیب خود مى داند؛ اما انقالب اســالمى را بدیل و 
جایگزین خود مى داند. ما در مرحله گذاریم و با عبور 
از این چالش به سمت عصر ظهور در حرکتیم و باید 
براى این مرحله قانون اساســى جهانى را مبتنى بر 

عقالنیت و معنویت تدوین کنیم.

مى شنویم، توجه نمى کنیم! 
صفر نصراله زاده، رئیس دانشگاه تبریز    ایلنا|
گفت: یک تعــداد قلیلى خواســته هایى را مطرح 
مى کنند که شاید حرفشــان شنیده شود، ولى مورد 
توجه قــرار نمى گیرد. بــه عنوان مثــال تعدادى 
مى گویند ما مى خواهیم در دانشگاه حجاب نداشته 
باشیم؛ خب ما این حرف را مى شنویم، اما مورد توجه 

قرار نمى دهیم.

صدور 33 حکم 
در دانشگاه شریف

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه صنعتى    انتخاب |
شریف گفت: در ارتباط با وقایع اخیر 300 شکایت به 
کمیته انضباطى واصل شده و تا به حال 33 حکم بدوى 
صادر شده و هنوز احکام هیئت تجدیدنظر صادر نشده 
است. هادى نوبهارى گفت: بسته به نوع تخلف، تا به 
حال احکام مختلفى صادر شده؛ از تذکر کتبى و توبیخ 
کتبى تا یک یا دو نیم سال منع موقت از تحصیل که 
برخى به صورت تعلیقى است. برخى با احتساب سنوات 

است و برخى بدون احتساب سنوات.

ابتالى 37 میلیون نفر
 به کرونا  

برآورد مقامات ارشد بهداشتى چین    تسنیم |
حاکى از آن است که نزدیک به 37 میلیون نفر از مردم 
این کشــور تنها در طى یک روز به کووید-19 مبتال 
شــده اند. 248 میلیون نفر یعنى 18 درصد جمعیت 
این کشــور در 20 روز اول دســامبر (10 آذر الى 30 
آذر) به کووید-19 مبتال شده اند. برچیده شدن سریع 
محدودیت هاى ناشى از سیاست کووید صفر، منجر 
به این سرعت انتشار شده به طورى که بیش از نیمى 
از ساکنان استان ســیچوآن در جنوب غرب چین و 

همچنین ساکنان پکن، مبتال شده اند.

حرکت امیرعبداللهیان 
سوژه شد!

«طارق الحمید»، روزنامه نگار سعودى    فرارو |
و سردبیر سابق روزنامه «الشــرق االوسط» نوشت: 
وزیر امور خارجه ایران در دومین نشست بغداد در اردن 
در حال ایراد سخنرانى خود به زبان فرانسوى بود، اما 
سپس دوباره به زبان عربى ســخنرانى کرد و باعث 
ناراحتى مترجمان حاضر در نشست شد. طارق الحمید 
نتیجه گرفته اســت که: در واقع، او  به گونه اى رفتار 
مى کرد که گویى به آنان اعتماد ندارد و قصد داشــت 

مطمئن شود که همگان پیامش را دریافت مى کنند.

بحث جشنواره  فجر 
در نماز جمعه 

  کافه سینما|  امام جمعه  کرج، با بیان اینکه 
برخى درصدد هستند تا جشــنواره فیلم فجر را تحت 
تأثیر حوادث اخیر کشــور قرار دهند، گفت: این گونه 
اقدامات در راســتاى تضعیف نظام و تضعیف روحیه 
مردم است؛ در شرایط حساس کنونى انتظار مى رود 
جامعه هنرى کشــور بیش از پیش توصیه هاى رهبر 
معظم انقالب را نصب العین قــرار داده و به تولید آثار 

هنرى فاخر بپردازند.

الدن ایرانمنش
بیش از سه ماه از سال تحصیلى گذشته اما همچنان حرف 
و حدیث ها در رابطه با آمار جاماندگان از تحصیل تمام 
نشده است. این آمار سال هاســت مثل یک راز در سینه 
وزارت آموزش و پرورش مانده چون نه گفته مى شــود 
که هر سال چه تعداد از دانش آموزان الزم التعلیم بخاطر 
فشــارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از تحصیل 
بازمى مانند و نه پذیرفته مى شــود که تعداد این افراد با 
وجود اینکه آمارشان مبهم است، اما درهر محله و شهر 
و روســتا به چشــم مى آیند؛ مثل 185 هزار دانش آموز 
بازمانده از تحصیل که آخرین آمارها، جاماندنشــان از 
چرخه تحصیــل را روایت مى کند. دانــش آموزانى که 
قوانین محکمى براى تکیه بــه آن ندارند و به ناچار تابع 

تصمیماتى هستند که خانواده برایشان مى گیرد.
منبع انتشــار این آمار، مدیر کل آموزش ابتدایى وزارت 
آموزش و پرورش است که به تازگى از حدود 185 هزار 
دانش آموز بازمانده از تحصیــل و 750 هزار دانش آموز 
تارك تحصیل تنها در مقطع ابتدایى در کشور خبر داده 
است. طبق آمار رسمى،  تمام سنین جامانده از تحصیل 
شامل 935 هزار دانش آموز مى شود که شامل کودکان 
گروه سنى 6 تا 18 سال اســت که به دلیل انواع و اقسام 
مشکالت از تحصیل بازمانده اند. در میان این جمعیت 
حدوداً یک میلیون نفرى، کودکانى هستند که از هوش 

باالیــى برخوردارند، اما به دلیل بازمانــدن از تحصیل، 
استعدادهایشان شکوفا نشده و حاال به جاى اینکه تبدیل 
به یک نخبه شوند، ممکن است مسیر اشتباهى را انتخاب 
کنند و درگیر معضالتى، چون اعتیــاد و جرائمى چون 

سرقت شوند. 
آمارواقعى بازماندگان از تحصیل اما بیش از اینهاست و 
از وجود 4 میلیون دانش آموزى خبر مى دهد که جامانده 

هستند اما خیلى هایشان در آمارها نیامده اند.
این مسئله خبرى تلخ از فاجعه تحصیلى در آینده مى دهد. 
آنطور که آموزش و پرورشى ها مى گویند، ترك تحصیل 
دانش آموزان به دلیل مشــکالت اقتصادى و تعصبات 
فرهنگى و عدم دسترسى دانش آموزان به مدارس است و 
در کنار دولتى ها، کارشناسان و فعاالن حقوق کودك نیز 
این جاافتادگى از قافله تحصیل را با پیامدهایى همچون 
باالرفتن نرخ بیــکارى، اســتمرار نابرابرى ها، کاهش 
فرصت هاى اشتغال و گسترش آســیب هاى اجتماعى

 مى دانند که تنها بخشــى از گرفتارى هاى کشــور در 
سال هاى آینده خواهد بود.

البته تمام مشکالت مربوط به ترك تحصیل و یا جاماندن 
دانش آموزان از درس و مدرسه به خانواده ها برنمى گردد 
و یک ســر دراز آن مربوط به آموزش و پرورش است؛ 
دستگاهى که تا دیر نشده باید راهکارى براى بازگرداندن 
بازماندگان از تحصیل در نظر بگیرد. اما تا زمانى که ابهام 

در میزان بازگشــت دانش آموزان جامانده از تحصیل و 
تعداد واقعى جاماندگان وجود دارد بازهم بخشى از دانش 

آموزان به چرخه باز نمى گردند.
رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزى در تــازه ترین 
ســخنانش در این رابطه معتقد اســت که چند ســال 
طول مى کشــد تا دقیقًا بدانیم چه تعداد از دانش آموزان 
جامانده از تحصیل به دلیل کرونا، به کمک این سازمان 

تحصیالت خود را ادامه دادند.
فرشید یزدانى،  فعال در حوزه کودکان نیز که چندى پیش 
در این رابطه اظهار نظر کرده گفته: بچه ها دستشان به 
هیچ جا بند نیست. آنها نه پولى دارند که با آن اموراتشان 
را رتق و فتق کنند، نه زبانى گیرا و غرا که از حقوقشــان 
دفاع کنند و نه تریبونى براى اینکه صداى اعتراضشان 
را به گوش مسئول یا فریادرسى برسانند؛ همین است که 
مظلومیت کودکان را دوچندان مى کند. بستگى به شانس 
دارد، اینکه کودك در چه خانواده اى متولد شــده باشد، 
خانواده اى که تصمیمات طالیــى براى فرزند مى گیرد 
یا خانواده اى که بار مانده بر دوشــش را با فرزند تقسیم 
مى کند و با مانع تراشى، سد راه او براى پیشرفت مى شود. 
در این میان دختران اوضاعشان از پسران وخیم تر است، 
چون دختران سنگینى تبعیض هاى جنسیتى را هم باید 
تحمل کنند و اگر محرومیتى در خانواده شان است دو برابر 

بیشتر از پسران لمس کنند.

به گفته کارشناسان حوزه کودکان، اگر قوانینى هم در این 
حوزه وجود داشته باشد بیشتر جنبه تزیینى داشته و هنوز 
نتوانسته اهرم محکمى براى دفاع از کودکانى باشد که 

نتوانسته اند پشت نیمکت مدارس بنشینند. 
مرضیه قاسم پور، حقوقدان در این رابطه مى گوید: یکى 
از دالیل عدم تمکین خانواده ها به قانون، فقر اقتصادى 
است، یعنى معضلى که کودکان را به بازوى خانواده براى 
تأمین مخارج زندگى تبدیل مى کند ضمن اینکه سطح 
سواد کم والدین، سقف تحصیلى قائل شدن براى دختران 
و بى فایده دانســتن تحصیل آنها و تفکراتى چون وجود 
فاصله میان مدرســه تا محل زندگى نیز به این مشکل 

دامن مى زند.
وى که مشــکالت کودکان را زنجیره اى به هم پیوسته 
از ناکارآمدى ها مى داند، معتقد است در میانه این بحث 
چند قطعه از پازل گم شده که دستگاه هاى متولى اعم از 
ناجا، بهزیستى، شــهردارى و ngoهاى فعال در حوزه 
حقوق کودك مى توانند بــا همکارى یکدیگر، به کمک 
آموزش و پــرورش بیایند و کــودکان بازمانده از چرخه 
تحصیل را به مدارس بازگردانند، هــر چند که به گفته 
او در حال حاضر مــوازى کارى نهادهــاى مختلف که 
هیچ نوع ارتباطى با یکدیگر ندارنــد و از مأ موریت هاى 
هم بى خبرند، مانع بــه ثمر نشســتن تالش ها در این

 بخش است.

جامانده ها از قافله مدرسه همچنان سرنوشت مبهمى دارند

  گروهى از متخصصان تولید عطر در ترکیه موفق شدند 
فرمول یک عطر باستانى بین النهرینى را بار دیگر تولید 
کنند. در ساخت این عطر سه هزار و 200 ساله از گیاهان 
بومى منطقه بین النهرین اســتفاده شده است. این عطر 
اکنون در کلیساى تاریخى «سنت جورج»   واقع در شهر 

دیاربکر کشور ترکیه به نمایش گذاشته شده است.
به گفته شــهردار «دیاربکــر»، تعــدادى از نمونه هاى 

بازخلق شــده بطرى هاى عطر چند هزارساله به همراه 
نمونه اى از این عطر باســتانى بین النهرینى براى مردم 
به نمایش گذاشــته شده اســت.این عطر که در ساخت 
آن از گیاهان مخصوص بخش هاى شمالى بین النهرین 
استفاده شده،   «نیسابا»   نام گرفته است. این نام برگرفته 
از نام الهه گندم و نوشــتار بین النهرین است. «نیسابا»   
یکى از قدیمى ترین الهه هاى سومرى محسوب مى شود.

«دیاربکر»، خانه تمدن هاى باســتانى بسیارى از جمله 
سومرى، آشورى،   بابل و هیتى ها بوده است. این مکان به 
عنوان یک مرکز مهم براى تولید عطر و توقفگاه حیاتى 

براى تاجران عطر محسوب مى شد.
این عطرهاى باســتانى بین النهرینى در بطرى هایى از 
جنس شیشه هاى مخصوص یا محفظه هاى سرامیکى 
نگهدارى مى شــدند. بطرى هاى اصلــى در یک قلعه 

سه هزار ســاله کشــف شــدند که در دوران حکومت 
امپراتورى روم بــه عنوان پایگاه نظامى مورد اســتفاده 
قرار مى گرفت. متخصصان براى ســاخت عطر سه هزار 
و 200 ســاله تحقیقات مفصل و دقیقى را انجام دادند و 
از روش هاى آزمایشگاهى بهره گرفتند. البته شناسایى 
گیاهانى که براى تولید این نوع عطر به کارگرفته مى شد،   

کار آسانى نبود.

یک عطر 3200ساله دوباره ساخته شد
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هشدار به متجاوزین حریم 
زاینده رود

طرح آزادسازى حریم بستر رودخانه زاینده رود در استان 
اصفهان به طور جدى دنبال مى شود. حجت االسالم 
جعفرى رئیس کل دادگسترى در دور دوم بازدید هاى 
سرزده به حوزه هاى قضایى با حضور در بخش باغ بادران 
با هشــدار جدى به متجاوزان حریم بســتر زاینده رود 
گفت: مدیران متخلفى که در انجام وظایف قانونى خود 
کوتاهى کنند و موجب ضرر وزیان به بیت المال شوند 

مورد پیگیرد قضایى قرار خواهند گرفت.

مصوبات ممنوعیت 
سوزاندن مازوت را وتو کردند 
معــاون هماهنگى امــور عمرانى اســتاندار اصفهان 
گفت: دستگاه هاى نظارتى از جمله مجلس و دستگاه 
قضا درمورد آلودگى هواى اصفهان در ســطح کالن 
مطالبه گرى و روشــنگرى کنند. مهران زینلیان اظهار 
داشت: سال گذشــته نیروگاه اصفهان مازوت سوزى 
داشت، امســال هم دارد و ممکن است سال آینده هم 
داشته باشد و این یعنى که باید از هم اکنون براى سال 
آینده چاره اندیشى و اقدام شود. معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: امسال على رغم همه 
تمهیداتى که شد، نتوانستیم کارى انجام دهیم با وجود 
اینکه به اســتناد گزارش هاى محیط زیست و دانشگاه 
علوم پزشکى، حتى در شوراى تأمین استان نیز مصوبه 
مبنى بر عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه داریم 
اما یک مرجع باالدســتى همه این ها را وتو کرد و االن 
نیروگاه مازوت مى ســوزاند. زینلیان با اشاره به اینکه 
تعداد روزهاى پاك اصفهان در سال گذشته نسبت به 
بسیارى از کالنشهرهاى کشور و حتى پایتخت کم تر 
بود، خاطرنشان کرد: این ســوال مطرح مى شود که با 
این شرایط اصفهان چگونه دســتور مازوت سوزى در 
معادالت مى آید و باید از مدیران تهران مطالبه کرد زیرا 
مردم اصفهان شرایط را درك مى کنند اما اینکه بدون 
توجیه الزم و اطالع رســانى مازوت سوزى انجام شود 

قابل قبول نیست.

14 درصد سدهاى اصفهان
 آب دارد

مدیر دفتر تاسیسات آبى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با اشاره به اینکه ذخیره 6 سد بزرگ این استان به 185 
میلیون مترمکعب رسیده، گفت: مجموع پرشدگى این 
سدها 14 درصد است. احسان ا...  امینى اظهار داشت: 
ذخیره سد مخزنى زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و 
235 میلیون مترمکعب ســوم دى ماه به 150 میلیون 
مترمکعب رسید. وى با اشاره به اینکه حجم سد زاینده 
رود سال گذشته در چنین روزى 166 میلیون مترمکعب 
بود، افزود: ذخیره کنونى سد نسبت به مدت مشابه سال 
آبى گذشته 9 درصد و در مقایسه با بلند مدت (51 ساله) 
75 درصد کاهش نشان مى دهد. امینى با اشاره به اینکه 
ظرفیت ســدهاى اســتان یک میلیارد و 550 میلیون 
مترمکعب است، ابراز داشت: مجموع حجم آب مخازن 
سدهاى استان هم اکنون 185 میلیون مترمکعب است 
درحالى که سال گذشته چنین روزى ذخایر این سدها 

196 میلیون مترمکعب بود. 

نارنجى برگشت
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: طبق 
جدیدترین رنگ بندى همه گیرى بیمارى کووید-19 
از دوم دى امســال وضعیت نارنجى به نقشه کرونایى 
استان بازگشت و شهرســتان نایین در شرایط ُپرخطر 
قرار گرفت. پژمان عقدك افزود: در پنج هفته گذشــته 
هیچیک از شهرستان هاى استان اصفهان در وضعیت 
نارنجى (پرخطر) یا قرمز (بسیار پرخطر) کرونایى قرار 
نداشت اما این هفته یکى از شهرستان ها یعنى نایین به 
وضعیت نارنجى رسید. وى اظهار داشت: هفته گذشته 
هفت شهرستان استان در وضعیت زرد (نسبتا پر خطر) 
قرار داشت اما این هفته 6 شهرستان در این شرایط قرار 
دارد. عقدك با با بیان اینکه آمار مرگ و میر ناشى از کرونا 
در اســتان اصفهان در هفته اخیر صفر بود، اضافه کرد: 
میزان بسترى بیماران کرونایى در هفته گذشته تفاوت 
چندانى نداشت و در مجموع، شــرایط کرونایى استان 

ثابت بوده است.

خبر

رئیس هیئت اســکى اصفهان گفت: برف موجود براى 
بازگشایى پیست اسکى فریدونشهر واقع در غرب استان 
کافى است و احتمال بازگشایى آن در هفته جارى وجود 

دارد.
محمود َیسلیانى افزود: مدیریت پیست اسکى فریدونشهر 
در اختیار یک شرکت خصوصى است و آماده سازى و ارائه 

خدمات توسط آن انجام مى شود.
وى اضافه کــرد: این پیســت در180 کیلومترى غرب 
اصفهان با مساحت بالغ بر 70 هکتار بعنوان اصلى ترین 
پیست استان، در سه کیلومترى فریدونشهر در دامنه کوه 

تسیخه قرار دارد.

وى اظهار داشت: دسترسى به این پیست از طریق جاده 
ارتباطى اصفهان به الیگودرز، ســه راهى فریدونشهر، 
جاده فریدونشهر به سیبک و ســه راهى جاده روستاى 

"چغیورت" امکانپذیر است.

رییس هیات اسکى اصفهان با اشــاره به پیست اَفوس، 
دیگر پیست استان واقع در شهرستان بوئین و میاندشت 
در 160 کیلومترى غرب اصفهــان گفت: این مجموعه 
که در اختیار شــهردارى افوس قــرار دارد، تاکنون به 
بهره بردارى نرسیده است. َیســلیانى افزود: این پیست 
در2 کیلومترى شهر و در مجموعه گردشگرى سرچشمه 

افوس واقع است.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
اینکه مشاهده ســه قالده گرگ در پارك ناژوان موجب 
نگرانى و ترس ساکنان این منطقه شده است، اظهار داشت: 
با توجه به ســردى هوا و کمبود غذا این حیوانات از مسیر 
رودخانه که خشک است به شــهر رسیدند و در هفته هاى 
اخیر در پارك ناژوان در چند مورد توسط ساکنان دیده شدند.
منصور شیشــه فروش در گفتگو با مهر افزود: نیروهاى 
محیط زیست با همکارى آتش نشانى، شهردارى منطقه و 
مدیریت پارك ناژوان طى پنج عملیات گرگ ها را ردیابى 

کردند اما تاکنون موفق به گرفتن آنها نشده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان ادامه داد: اداره 

محیط زیست پیگیرى مى کند که به روش خود گرگ ها را 
زنده گیرى و از ناژوان خارج کند.

شیشــه فروش خاطرنشــان کرد: تاکنون حمله گرگ به 
شهروندان گزارش نشده اما موجب نگرانى و ترس ساکنان 
شده که در این باره مدیریت پارك ناژوان قرار شد اطالع 
رسانى کند و محیط زیست نیز گرگ ها را زنده گیرى و خارج 

از ناژوان رهاسازى کند.
در بهار و تابستان امسال نیز در حاشیه رودخانه زاینده رود، 
در سطح شــهر اصفهان و حتى میدان نقش جهان روباه 
مشاهده شــده بود که اداره کل محیط زیست دلیل آن را 

خشکى و کمبود طعمه اعالم کرده بود.

پرسه زنى گرگ ها 
در ناژوان!

برف براى بازگشایى پیست 
فریدونشهر کافى است

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
اخیراً نســخه اى جدید براى کاله قاضى پیچیده شد تا 
کاله سر کاله قاضى نرود. با تصمیمات جدیدى که در این 
رابطه گرفته شده قرار است طرح آزاد راه اصفهان- شیراز 
عقب بنشیند و تصمیم گیرى هاى تازه اى براى این طرح 

گرفته شود.
احمدرضا الهیجان زاده این بار خبرهاى خوبى در رابطه 
با منطقه اى داد که تا پیش از این به واسطه تصمیماتى 
درباره عبور آزادراه اصفهان- شیراز در خطر قرار گرفته 

بود.
به گفته وى، در جلســه اى که به تازگى در استاندارى 
اصفهان در این باره برگزار شده است، مشاور این طرح، 
طرح اولیه را اصالح کرده که براساس آن حدود 90 هکتار 
دیگر از اراضى پارك ملى کاله قاضى آزاد شده و پروژه 
آزادراه به منتهى الیه محدوده مرز پارك ملى منتقل شده 
است.گام مثبتى که کاله قاضى را از تجاوز به حریمش 

نجات داده است.
 با طرح جدید پروژه آزادراه از داخل منطقه عقب نشینى 

مى کند و به نزدیکى خط لوله گاز مى رود. البته به گفته 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان عقب 
نشینى بیشتر از این امکانپذیر نیست به این خاطر که باید 

حریم 400 مترى خط لوله گاز نیز رعایت شود.
احداث تونل در ارتفاعى که زیستگاه اصلى َکل و بُز است 
از دیگر پیشنهاداتى است که در این جلسه مطرح شده 
است و با اینکه به گفته الهیجان زاده هزینه احداث این 
تونل که بین دو گزینه 400 تا 700 متر متغیر اســت، 
چندین برابر خواهد شــد اما در این رابطه نیز تصمیم 
بر آن شــده که گزینه احداث تونل در کنار گزینه اول 

قرار بگیرد.
این پــروژه کــه از ســال 1355 طراحى و در ســال 
1381عملیات اجرایى آن آغاز شــد، از ســال 1385 به 
دلیل مشــکالت اعتبارى به مدت 10 سال متوقف بود 
و تنها 55 کیلومتر از قطعه هاى یــک و دو این آزادراه از 
تقاطع جاده اصفهان- کاشان تا پل فرودگاه آبان ماه سال 
1399 افتتاح شده و شنیده ها حاکى از آن بود که به رغم 
مخالفت رسمى سازمان حفاظت محیط زیست کشور با 
عبور این آزادراه از پارك ملى کاله قاضى اما این پروژه 

با تأیید اداره کل محیط زیســت اصفهان در دستور اجرا 
قرار گرفته اســت. این در حالى بود که در این ســال ها 
فعاالن محیط زیســت از اجراى این پروژه انتقاد کرده و 
بر پیش بینى مســیرهاى جایگزین تأکید داشتند و حتى 
مدیران کل قبلى حفاظت محیط زیســت اصفهان نیز با 
اجراى این پروژه مخالفت کرده بودند اما باوجود همه این 
مخالفت ها در آبان ماه سال گذشته خبر رسید با اجراى 

این پروژه موافقت شده است. 
بر اساس طرح اولیه مشاور این پروژه حدود چهار کیلومتر 
از قطعه سوم پروژه ملى آزادراه کنار گذر شرق اصفهان 
از محدوده مشــخص و مصوب پارك ملى کاله قاضى 
عبور مى کرد؛ از همان زمان فعاالن محیط  زیســت و 
کارشناســان دغدغه مند بارها تأکید کردند که عبور این 
جاده مى تواند آسیب هاى جبران ناپذیرى به پارك ملى 
کاله قاضــى وارد کند و این پروژه تــا امروز بالتکلیف 
بود تا اینکه اکنون آخرین تصمیمــات برعهده مصوبه 
شوراى عالى ترافیک اســتان گذاشته شد و به زودى در 
مورد این پروژه در شــوراى عالى محیط  زیست تصمیم 

گیرى خواهد شد.

کاله سر «کاله قاضى» 
نمى رود!

تپه هایى به نام سرعتگیر!
نصف جهــان   سرعتگیرهاى منطقه آبشار اصفهان 
مثل قاتالن نامرئى هســتند که هر لحظه ممکن 
است حادثه تلخى را رقم بزنند. یکى از موضوعاتى 
که همواره باید در نصب این سرعتگیرها مورد توجه 
باشد استاندارد بودن و ارتفاع مناسب آن ها است اما 
این سرعت گیرها در منطقه آبشار که یکى از نقاط 
پر تردد به شــمار مى رود با ارتفاع بسیار باال باعث 
مشکالت جدى هســتند که ممکن است انحراف 

وسیله نقلیه را به دنبال داشته باشند.
 به نظر مى رســد که نصب چنین سرعتگیرهایى 

در یکى از شــریان هاى اصلى شــهر کار درستى 
نباشــد و این در حالى اســت که این سرعتگیرها 
بعضًا به دلیل عدم روشــنایى مناسب و عدم وجود 
رنگ هاى شب قابل دیدن نبوده و به همین خاطر 
راننده نمى تواند بــه موقع عکس العمل نشــان 
دهد و امکان ایجاد ســوانح رانندگى و خســارات 
جانى و مالــى را افزایش مى دهنــد.در این رابطه 
مسئوالن مربوطه باید دقت بیشترى در این زمینه 
داشــته باشــند تا حوادث رانندگى در درون شهر 

افزایش نیابد.

مریم محسنى
بارش بــاران حدفاصل بین خیابان مولــوى تا چهار 
راه ضابط زاده یعنى دردســر. این را اهالى این محل 
مى گویند. به گفته ســاکنان این محله در شــرایط 
عادى هم میوه فروشــانى کــه در ایــن نقطه واقع 
شــده اند تنها یک مســیر باریکه براى عبور عابران 
گذاشته اند و آنها به سختى مى توانند از این نقطه عبور 
کنند چه برسد به روزهاى بارانى که عابران باید خود را 
از این جهنم خیس نجات دهند. فقط کافى است کمى 
باران ببارد تا سایبان هاى میوه فروشان پر شود از آب 
گل آلودى که وقتى با یک قطره دیگر ظرفیتشــان 

تمام شود سرازیر شوند روى عابرانى که از این محل
 عبور مى کنند.

بارش باران و بعد از آن آب گرفتگى و ســخت شدن 
یا حتى غیرممکن شــدن تردد در حد فاصل مولوى 
به ضابط زاده قصه جدیدى نیســت و هر سال تکرار 
مى شود و امسال نیز با آمدن اولین باران زمستانى براى 
اهالى این محله همین آش بود و همین کاسه. ساکنان 
این محله از این موضوع گالیه مند هســتند و انتظار 
دارند که مدیریت شهرى که همواره بر رفع موانع و سد 
معبرها تأکید مى کند چشم بر روى این محله نبسته و 

در این رابطه تدابیر الزم را انجام دهد.

عابران زیرآب!

دست مازوت بر گردن اصفهان
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره سوم 
دى ماه خود در گزارشــى با عنوان «خفگى براى 
عامل خفگى» از مصرف مازوت در نیروگاه اصفهان 
نوشته اســت. در این گزارش آمده است: «مصرف 
مازوت با تولید آالینده خطرناك اکسیدهاى گوگرد 
مى تواند براى شهرى مثل اصفهان با شرایط خاص 
توپوگرافى که وزش باد چندانــى را هم نمى تواند 
داشته باشد، به معنى رســیدن به مرز خفگى باشد. 
چندى پیش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان براى حل موقت شرایط اضطرارى آلودگى 
هواى اصفهان پیشــنهاد تعطیلى دو ماهه نیروگاه 
شهید منتظرى را در گفتگو با رسانه ها مطرح کرد. 
پیشــنهادى که با توجه به کاهش مصرف برق در 
فصل ســرما و بنابراین مازاد ظرفیــت تولید برق 

نیروگاه هاى کشور منطقى اســت؛ اما باید دید که 
مدیریت متمرکز شــبکه ملى بــرق در تهران این 
پیشــنهاد را چقدر براى تنفس این روز و شب هاى 

اصفهان جدى مى گیرد.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «در 
شرایطى از مازوت استفاده مى شود که وارونگى دما 
بر هواى شــهر حاکم و هوا در حالت سکون است؛ 
شرایطى که رقیق ســازى و صعود آالینده ها به جو 
فوقانى را نداریــم و آلودگى در جو پایین انباشــت 
مى شود که این بدترین زمان براى استفاده از مازوت 
اســت.حاجى زاده تصریح کرد: مازوت سرشــار از 
گوگرد است و وقتى مى سوزد گاز دى اکسید گوگرد 
تولید مى کند که با غلظت فراوان در شبانه روز وارد 

هواى شهرهاى مجاور مى شود.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

بارش برف سنگین بخش هایى از اســتان اصفهان را 
سفیدپوش کرد. روز گذشته با توجه به ادامه بارش برف 
زمستانى در مناطق غرب و جنوب استان اصفهان و به 
منظور پیشگیرى از وقوع حوادث ناشى از لغزندگى معابر 

و تردد دانش آموزان در محورهاى روستایى و 
شهرى، مدارس شهرستان هاى فریدونشهر، 
بویین میاندشــت، فریدن، چادگان، سمیرم، 
تیران وکرون و خوانســار تعطیــل و مدارس 
شهرستان گلپایگان و منطقه مهردشت با یک 

ساعت تأخیر آغاز شد.
اداره کل هواشناســى از روز پنج شــنبه خبر 
بارش هاى دو سه روزه را براى بیشتر مناطق 
اســتان اصفهان پیش بینى و هشدار نارنجى 
صادر کرده بود اما بارش برف صرفًا به مناطق 
سردسیر اصفهان محدود شــد. شدت بارش 
برف در این مناطق به حدى بود که پلیس راه 
اعالم کرد رانندگان ســفرهاى غیرضرورى 

خود به محورهاى غرب و جنوب غرب استان و همچنین 
گردنه هاى برفگیر را به تعویق بیندازند یا از زنجیر چرخ 

استفاده کنند.
اما با همه توصیه هاى همیشگى، باز هم کسانى بودند 

که پشت بارندگى ها در جاده ها ماندند و به امدادرسانى 
نیاز پیدا کردند. گزارش ها حاکى است پلیس راه استان 
جمعه شب به 386 دستگاه خودرو در محورهاى استان 
امدادرســانى کرده و هالل احمر هم خبر از نجات 600 

مسافر در راه مانده در مناطق برفگیر داده است.

در همین حال ظهر دیروز اعالم شد که روستاى اسالم 
آبادموگویى در فریدونشهر با بیش از 53 میلیمتر باران و 
برف بیشترین بارش را در 24 ساعت منتهى به روز شنبه 
در استان اصفهان داشته است. به طور کلى شهرستان 

فریدونشهر از جمله مناطقى در غرب استان اصفهان بود 
که بیشــترین میزان بارش ها را از روز جمعه به این سو 
به خودش دید. ارتفاع برف در برخــى نقاط مرتفع این 
شهرستان به حدود یک متر هم رســید. در شهرستان 
دیگر غرب استان هم ارتفاع برف از 40 سانتیمتر فراتر 

رفت.
اما کالنشــهر اصفهان نیز از این بارش ها بى 
نصیب نماند و اگرچــه اصفهانى ها همچنان 
چشــم انتظار بارش برف در زمستان پیش رو 
به سر مى برند ولى بارش باران از جمعه شب 
تا پیش از ظهر شــنبه در این کالنشهر به 11 

میلیمتر رسید.
پیش بینى هواشناســى اســتان براى صبح 
امروز یک شــنبه مه آلودگى است اگرچه این 
اداره کل براى اواســط امروز تا اواخر روز سه 
شنبه هشــدار زرد صادر کرده اســت. بنا بر 
پیش بینى ها، در این مــدت نفوذ توده هواى 
سرد و کاهش محسوس دما بین 5 تا 10 درجه 
ســانتیگراد، یخبندان معابر عمومى و سطح جاده ها در 
بیشتر مناطق استان رخ خواهد داد که پى آمد آن احتمال 
افزایش مصرف حامل هاى انرژى و احتمال آســیب به 

صنعت کشاورزى خواهد بود.

غرب اصفهان سفیدپوش شد

تأکید فرماندار نجف آباد بر تعیین تکلیف مرغاب
نصف جهان   موسى مباشرى، فرماندار ویژه شهرستان 
نجف آباد بر تعیین تکلیف رودخانه مرغاب تأکید کرد. 
وى پیرامون درخواست نماینده کشاورزان در خصوص 
جمع آورى آب بندهاى احداث شده توسط اداره منابع 

طبیعى در رودخانه مرغاب مطالبى ارائه داد. مباشرى 
درخصوص موضوعات مطرح شــده بیان داشت: با 
تشکیل کمیته سه نفره وضعیت رودخانه مرغاب را در 

کمترین زمان مشخص خواهیم کرد.

شهردارى شاهین شهر 
عضو مجمع شهرداران آسیایى شد

نصف جهان   شهردارى شاهین شهر عضو مجمع 
شهرداران آسیایى (AMF) شد. بهار رستمى زاده، 
مسئول واحد بین الملل شهردارى شاهین شهر با 
اعالم این خبر گفت: مجمع شــهرداران آسیایى 
در سال 1386 براى نخســتین بار پیشنهاد ایجاد 
سازمانى براى فراهم کردن زمینه توسعه ارتباطات 
و همکارى هاى مؤثر بین شــهرهاى آسیایى و 
مسئوالن شهرى در چارچوب آرمان همگرایى و 

همکارى هاى آسیایى را ارائه کرد.

وى افزود: این مجمع یک ســازمان بین المللى 
غیردولتى و غیرانتفاعى اســت که در سال 2008 
تأســیس و براى تشــویق دولت هــاى محلى، 
 AMF شوراهاى شهر و شهرداران شهرهاى عضو
براى یافتن راه حل هایى پیرامون تبادل اطالعات 
و تجربیــات در زمینــه فعالیت هاى خــود براى 
حمایت از اهداف AMF و بررســى ایده مشارکت 
عمومــى در راســتاى ارتقاى همگرایى بیشــتر

 در آسیا ایجاد شد.

زیرسازى و آسفالت جاده آرامستان جدید دلیگان
نصف جهان    شهردار خورزوق از اجراى زیرسازى و 
آسفالت ریزى جاده آرامستان جدید دلیگان خبر داد.

فضل ا... هاشــمى افزود: پروژه بهسازى و روکش 
آســفالت مســیر آرامســتان دلیگان خورزوق به 

طول1350 متر در حال اجراست.
وى ادامــه داد: همچنین عملیات آماده ســازى و 
بتن ریزى ساختمان ادارى شــهردارى نیز در حال 

انجام است.

سهیل سنایى
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5 قابلیت مهم نسخه گلوبال رابط کاربرى MIUI14 که باید بدانید

کمپانــى ســویچ ســاینس – Switch-Science از نخســتین 
کامپیوترهاى کوانتومــى قابل حمــل در دنیا رونمایــى کرد. این 

محصوالت در سه مدل مختلف روانه بازار شدند.
سوییچ ســاینس از ســه محصول جدید در حوزه پردازش کوانتومى 
رونمایى کرد. به ادعاى این کمپانى، محصوالت جدید رونمایى شده، 
اولین کامپیوترهاى کوانتومى قابل حمل در دنیا به شــمار مى روند. 
این دستگاه ها با بهره بردن از تکنولوژى SpinQ ( یک کمپانى چینى 
پردازش کوانتومى واقع در شــنزن) براى اهداف آموزشى طراحى و 

ساخته شده اند.
هدف از توسعه این دستگاه ها، گســترش تکنولوژى هاى کوانتومى 
براى حل مســائل ســنگین علمى خواهد بود. با این وجود، این سه 
مدل کوانتاپ (ترکیب کوانتوم و لپ تاپ) تنها جنبه دست گرمى براى 
فناورى هاى کوانتومى را دارند و توان پردازشــى آن ها در مقایسه با 
قدرت واقعــى رایانه هاى قدرتمند کوانتومى چنــدان قابل مالحظه 
نیست!حداکثر توان پردازشى این دســتگاه هاى جدید سه کیوبیت 

(qubit) است که گویاى ماهیت آموزشى آن هاست.
 براى مقایسه بد نیست به کامپیوتر ســیکامور گوگل با 512 کارت 
 IBM کمپانى Osprey گرافیک یا پردازشگر کوانتومى 433 کیوبیتى

توجه داشته باشید! توان سه کیوبیتى این دستگاه ها طبیعتا براى اجراى 
هیچ پردازش کوانتومى معقولى قابل اســتفاده نیست. با این وجود، 
کاربران همچنان مى توانند مدارهاى کوانتومى را برنامه ریزى و اجرا 

کنند و یا الگوریتم هایى سفارشى را تعریف نمایند.

مشخصات فنى اولین کامپیوترهاى کوانتومى قابل 
حمل جهان

ســه محصول جدید معرفى شده توسط سوییچ ســاینس به ترتیب 
Gemini Mini و Gemini و Triangulum نــام دارند و ســطوح 

مختلف پیچیدگى و طراحى را ارائه مى کنند. با این وجود هر سه آن ها 
از سیســتم پرداش کوانتومى یکپارچه بهره مى برند که قادر است در 
دماى محیط کار کند.SpinQ براى چرخاندن کیوبیت ها از رزنانس 
مغناطیسى هسته اى (NMR) استفاده مى کند که نخستین بار در سال 
1997 رونمایى شد. به همین جهت لپ تاپ هاى کوانتومى تازه وارد 

قادر به عملکرد در دماى محیط هستند.
 البته رزناتورهاى مغناطیســى هســته اى قابلیت اسکیلینگ پایینى 

داشته و توانایى هاى کوانتومى آن ها نیز چندان قابل توجه نیست.

مدل گمینى مینى
نخستین مدل از کامپیوترهاى کوانتومى جدید و قابل حمل سوییچ 

ساینس، مدل Gemini Mini است که ابعادى 200 در 350 در 260 
میلیمترى داشته و محصول پایه این کمپانى به شمار مى رود. این لپ 
تاپ دو کیوبیتى 14 کیلیوگرم وزن داشته و زمان همدوسى آن باالتر 

از بیست میلى ثانیه است.
به گفته کمپانى سازنده، گیمینى مینى قادر است بر روى هر کیوبیت 
عملیات هایى حداکثر سى دروازه اى را انجام دهد. همچنین در صورتى 
که از مدارهاى دو کیوبیتى استفاده شود، تعداد دروازه هاى مجاز این 

عملیات ها به بیش از ده تا مى رسد.
این دســتگاه از یک نمایشــگر هم بهره برده و 18 الگوریتم دمو را 
نیز شامل مى شــود که دربرگیرنده اســناد تمرینى متعدد نیز خواهد 
بود. گمینى مینــى قیمتى 8104 دالرى داشــته و توان مصرفى آن 

60 وات است.
مدل Gemini از لپ تاپ هاى کوانتومى سوییچ ساینس پسوند مینى 
را حذف کرده؛ امــا تعداد کیوبیت ها را افزایــش نمى دهد. در عوض 
پیچیدگى بیشتر طراحى این دستگاه امکان پردازش عملیات هاى با 
تعداد بیشترى دروازه را فراهم مى کند؛ به طورى که عملیات هاى یک 
کیوبیتى در آن قادر به ثبت 200 سطح عمق بوده و عملیات هاى دو 

کیوبیتى قادر به پیشروى بیست سطح عمق هستند. 
در عین حال زمان همدوسى آن همچنان باالى 20 میلى ثانیه باقى 

خواهند ماند.
این دســتگاه پیچیده دربرگیرنده شــش الگوریتم دمو بوده و براى 

کاربران حرفه اى تر طراحى و ساخته شده است.
به همین جهت قیمــت آن نیز در مقایســه با گمینى مینى بســیار 
بیشــتر بوده و به حدود 41510 دالر مى رســد. کیس این دستگاه 
بسیار شبیه کیس هاى جدید و جذاب 

Alienware طراحى شده و ابعادى در 280 در 530 میلیمترى دارد.

این دستگاه همچنین فاقد نمایشگر بوده و توانى صد واتى دارد.وزن 
Gemini برابر با 44 کیلوگرم است.

Triangulum مدل
مــدل Triangulum قدرتمندتریــن و پیشــرفته ترین نمونــه از 
کامپیوترهاى کوانتومى قابل حمل جدید ســوییچ ســاینس است. 
این دستگاه با وزن 40 کیلوگرم و ابعاد 610 در 330 در 560 میلیمتر، 

قیمتى برابر با 57400 دالر دارد.
این محصول سه کیوبیتى بوده و زمان همدوسى آن دو برابر مدل هاى 
دیگر یعنى بیش از چهل میلى ثانیه اســت. در حقیقت SpinQ مدل 
Triangulum را براى دستیابى به زمان هاى همدوسى باالتر طراحى 

کرده اســت. به این ترتیب مى توان پیش از ناهمدوســى وضعیت 
کیوبیت ها و از دست رفتن همه داده ها، تعداد عملیات هاى بیشترى 

را به انجام رساند.
این اتفاق در دستگاه هاى کوانتومى مبتنى بر NMR به معناى کاهش 
عمق گیت عملیات ها در مقایسه با مدل Gemini است؛ به طورى که 
بر روى یک کیوبیت واحد شــاهد اجراى عملیات هاى حداکثر چهل 
گیتى هستیم و اگر مدارهاى دو یا ســه کیوبیتى را فعال کنیم، عمق 
 Triangulum عملیات ها به هشت دروازه مى رسد. توان مصرفى مدل

از این کیوتاپ ها برابر با 330 وات است.
احتمال این که کامپیوترهــا SpinQ آینده دنیاى پردازش کوانتومى 
باشــند بســیار کم اســت و تکنولوژى اى کــه چینى هــا طراحى 
محصوالتشــان را بر اســاس آن بنــا نهاده اند، احتمــاال جایى در 
سیستم هاى پرداز کوانتومى آینده نخواهد داشت. همین امر پافشارى 
این کمپانى بر روى اســتفاده از این سیستم پردازشى کوانتومى را به 
 ،IBM امرى عجیب تبدیل مى کند؛ چرا که کمپانى هاى دیگرى نظیر
انویدیا، AWS و حتى خود SpinQ به اســتفاده از شبیه سازى هاى 

کامپیوترهاى کوانتومى مبتنى بر فضاى ابرى رو آورده اند.
استفاده از این سیستم جدید امکان استفاده از انواع مختلف کیوبیت 
را فراهم کــرده و قابلیت هاى پرداز کوانتومى متعــددى را در اختیار 

کاربران قرار مى دهد.
بر اساس آن چه گفته شــد، با وجود این که محصوالت جدید سوییچ 
ســاینس اولین کامپیوترهاى کوانتومى قابل حمل دنیا به شــمار 
مى روند، اما بیشتر با هدف ایجاد هیجان بین کاربران و جلب توجه 
رونمایى شــده و احتماال زودتر از آنچه انتظار مى رود به فراموشى 

سپرده خواهند شد.
در عین حال عرضه همین محصوالت مى تواند نویدبخش ســاخت 
لپ تاپ هاى کوانتومى پیشرفته و بســیار قدرتمند در آینده نزدیک

 باشد.

گوگل فناورى خوانش دست خط دکترها در گوگل لنز 
را توســعه مى دهد. با این قابلیت Google Lens باید 
با دردسرهاى خواندن دست خط پزشکان خداحافظى 

کنیم.
بر سر هر موضوعى در دنیا بى شک اختالفاتى هست، 
اما وقتى پاى دست خط عمًال غیر قابل خواندن دکترها 
در میان باشد، همه با یکدیگر توافق دارند. شرکت هاى 
مختلف حوزه فناورى هم طى ده ها سال گذشته تالش 
کرده اند تا این مشــکل را حل و فصل کننــد، ولى تا 
به اینجا موفق ظاهر نشــده اند. حاال گــوگل، یکى از 
شرکت هاى پیشــگام در زمینه هوش مصنوعى، سعى 
دارد باالخره امکان خوانش درست دست خط ناخواناى 

دکترها را از طریق گوگل لنز فراهم کند.

معرفى قابلیت خواندن دست خط دکترها 
در گوگل لنز

این شرکت طى رویداد Google for India که ساالنه 
براى نمایش پیشــرفت ها در بازار هند برگزار مى کند، 
اعالم کرده است با داروسازان براى حل مشکل دست 
خط پزشــک ها همکارى مى کند. این قابلیت در قالب 
سرویس گوگل لنز به دست کاربران مى رسد و کاربران 
مى توانند از نســخه خود عکس بگیرند یا عکســى از 
آن را از گالرى دســتگاه خود آپلود کنند. برنامه بعد از 
پردازش تصویر، داروهاى موجود در نسخه را شناسایى و 
مشخص مى کند. البته به گفته گوگل طى بیانیه اى، این 
فناورى صرفًا نقش «کمکى» دارد و قرار نیســت هیچ 
تصمیمى صرفًا بر پایه خروجى این فناورى گرفته شود.
در حال حاضر مشخص نیست گوگل در چه زمانى این 
قابلیت گوگل لنز را به عموم عرضه مى کند. با وجود این، 
این شرکت طى این رویداد ذکر کرد که هند بیشترین 
کاربران گوگل لنز بین تمامى کشــورهاى دنیا را دارد. 
گذشته از این، از کار روى یک مدل واحد منسجم خبر 
داد که بیش از 100 زبان هندى را به هر دو شکل متن 
و گفتار پوشش مى دهد. هدف این پروژه، بهبود تجربه 
کاربرى میلیون ها فرد در بازار جنوب آســیا است. هند 
با بیش از 1 میلیارد کاربرى کــه براى گوگل به ارمغان 
آورده، یکى از بازارهاى مهم براى گوگل در نظر گرفته 

مى شود.

مشکل خواندن 
دست خط بد دکترها 

حل شد  اولین کامپیوترهاى کوانتومى
 قابل حمل در جهان معرفى شدند

نســخه گلوبال رابط کاربــرى MIUI14 در دســترس کاربران 
گوشى هاى شیائومى قرار گرفته است. اما 5 ویژگى جدید مهم در 

آن وجود دارد که اینجا بررسى مى کنیم.
هر چه که مى گذرد به تعداد کاربران گوشــى هاى شــیائومى که 
آپدیت MIUI14 را دریافت مى کنند افزوده مى شود . شیائومى بعد از 
نسخه چینى، نسخه گلوبال این بروزرسانى را هم براى کاربرانش 
منتشر کرد. اگر هنوز این بروزرسانى را دریافت نکرده اید، در اینجا 
5 ویژگى جذاب و مهم مى یو آى 14 را به شما معرفى مى کنیم که 

آشنایى با آن ها خالى از لطف نیست.
هرچه جلوتر مى رویم، گوشــى هاى شــیائومى و رابط کاربرى 
سفارشى MIUI آن ها پیشرفته تر مى شــوند. MIUI14 هم از این 
قاعده مستثنى نیســت و امکانات جدیدى به آن اضافه شده که 
مى تواند باعث آسان تر شدن استفاده روزمره کاربران شود. اگرچه 

این رابط کاربرى امکانات زیادى دارد، در اینجا 5 قابلیت برتر آن 
را بررسى مى کنیم.

MIUI14 1. امکانات جدید النچر
النچر رابط کاربرى شــیائومى امکانات جدیدى را دریافت کرده 
که کاربران در استفاده روزمره خود متوجه تغییرات خواهند شد. دو 

قابلیت کلیدى جدید در اینجا وجود دارد که عبارتند از:
ین ویژگى جدید به کاربران اجازه مى دهد اندازه دلخواه خود را براى 
آیکون هاى صفحه اصلى انتخاب کنند. شــما همچنین مى توانید 
براى هر صفحه، یک آیکون مجــزا انتخاب کنید. 4 طرح مختلف 
آیکون وجود دارد،  اما به زودى آیکون هاى بیشترى اضافه خواهد 
شد. تمام کارى که براى اســتفاده از این ویژگى نیاز دارید، لمس 

طوالنى مدت روى یک آیکون و انتخاب گزینه Set icon است.
یکى دیگر از قابلیت هاى رابط کاربرى MIUI14، امکان انتخاب 
طرح هاى مختلف براى پوشه ها اســت که به شما اجازه مى دهد 

آن ها را در صفحه هوم گوشى خود کوچک و بزرگ کنید. در حال 
حاضر فقط 2 طرح وجود دارد، اما در آینده قطعًا تعداد آن ها بیشتر 

خواهد شد. 
براى این کار شما باید یک ویجت ایجاد کنید، رابط کاربرى آن را 
ویرایش کرده و از پیش نمایش باالى آن، الیه بندى ویجت را تغییر 
 Suggest Highlighted دهید. شــما همچنین مى توانید گزینه
apps را فعال کنید که اپلیکیشــن ها را بر اساس استفاده شده در 

پوشه هاى جداگانه اى قرار دهید.
2. اتصال سریع بلوتوث

وقتى قصد دارید بلوتوث را خاموش کنید،  در اصل روشن خواهد 
ماند و فقط جستجو را متوقف مى کند تا زمانى که مجدداً شما آن را 
روشن کنید. سپس مى تواند فوراً به دستگاه هاى بلوتوثى دیگر شما 
متصل شود. البته شما مى توانید از طریق صفحه تنظیمات گوشى 

خود بلوتوث را به طور کامل غیرفعال کنید.

3. والپیپرهاى جدید
یکى دیگر از ویژگى هاى جذابى که در آپدیت جدید گوشــى هاى 
شیائومى گنجانده شده، والپیپرهاى جدید هستند که شما مى توانید 

از این لینک آن ها را دریافت کنید.
4. کاهش تعداد اپلیکیشن ها

نســخه گلوبال MIUI14 از اپلیکیشــن هاى از پیش نصب شده 
به مراتب کمترى نسبت به نسخه هاى پیشین استفاده مى کند. در 
حال حاضر فقط 8 اپلیکیشن از پیش نصب شده وجود دارد، در حالى 
که این تعداد در نسخه هاى پیشین 15 اپلیکیشن بود. حتى راه هایى 

وجود دارد که مى توانید این Bloatware را حذف هم کنید.
5. ویجت هاى جدید

عالوه بر همه این ها، ویجت هاى جدیدى نیــز به مى یو آى 14 
اضافه شــده و گزینه اى وجود دارد که به لطف آن مى توانید خیلى 

سریع بین آن ها جابجا شوید.

موتور جست وجوى ایران ساخت به کمک فعالیت در فضاى مجازى آمده و 
مکملى براى نمونه هاى خارجى است.

موتور جست و جوى ایران ساخت این قابلیت را دارد که دایره اطالعات بیشترى 
به زبان فارسى در اختیار کاربران قرار دهد.

مهــدى امانى، عضو هیات مدیره شــرکت دانــش بنیان ســازنده این موتور 
جست وجو با اشاره به این که موتور جست وجوى ایران ساخت مى تواند مکمل 
خوبى براى نمونه هاى خارجى باشــد، گفت: موتورهاى جســت و جوى ایران 
ساخت این قابلیت را دارد تا هم به صورت آفالین و هم به صورت آنالین مورد 
استفاده قرار گیرد و در دسترس کاربران براى به روزرسانى به صورت ساده قرار

مى گیرد.

موتور جست وجوى ایران ساخت مى تواند سرعت در به روزرسانى را ارتقا دهد 
و اطالعات را به صورت بومى در اختیار کاربران قرار دهد و آخرین خبرها را به 

سرعت در دسترس قرار دهد.
به نقل از به نقــل از معاونت علمى، فنــاورى و اقتصاد دانش بنیان ریاســت 
جمهورى، در موتور جســت وجوى ایران ســاخت مى توان اقدامات متعددى 
قــرار داد که شــاید در موتــور جســت وجوى غیــر ایرانى ممکن نباشــد، 
زیرا آنها به صــورت تخصصــى روى زبان فارســى و گویش هــاى آن کار 

نکرده اند.
موتور جست وجوى ایران ساخت این ظرفیت را ایجاد کرده است تا گویش هاى 
کردى و لرى و حتى لهجه هــاى مختلف نیز تیز قابلیت جســت وجو در دایره 

اطالعات را داشته باشند.

ایجاد بالغ بر 20 فرصت شغلى
مهم ترین مزیت موتور جست و جوى ایران ساخت توسعه زبان فارسى است و 
اگر از موتور جست وجوى دانش بنیان و شرکت هاى خصوصى حمایت شود، این 

موتور جست وجو مى تواند راهگشا باشد.
این مدیر حوزه دانش بنیان توضیح داد: شــرکت تاکنون موفق به ایجاد بیش 
از 20 فرصت شغلى به صورت مستقیم شــده است و تالش مى کند تا با توسعه 

فعالیت هاى خود موقعیت هاى شغلى بیشترى ایجاد کند.

با تصویب مقررات جدید اتحادیه اروپا، باترى گوشــى ها و ســایر دســتگاه هاى 
الکترونیکى دوباره مانند گذشته، توسط کاربر قابل تعویض خواهند شد.

قانون گذاران اتحادیه اروپا ســرانجام بر روى مجموعه قوانین جدیدى با هدف دوام 
بیش تر و امکان استفاده مجدد از وسایل الکترونیکى به توافق رسیدند. این اقدامات 
جدید مى تواند تاثیر مثبتى در آینده گوشى هاى هوشــمند داشته باشند. در روزهاى 
آغاز سال 2022، اتحادیه اروپا بررســى قوانین جدید را به منظور افزایش طول عمر 
محصوالت الکترونیکى و جلوگیرى از ضایعات در دستور کار قرار داده بود که از جمله 
آنها ممنوعیت استفاده از تلفن هایى اســت که باترى آنها توسط کاربر قابل تعویض 

نیستند.
این تصمیم، چالش هاى جدیدى را براى شرکت هاى فناورى و سازندگان دستگاه هاى 
الکترونیکى ایجاد خواهد کرد. قوانین جدید تنهــا مدتى پس از تصمیم اروپا مبنى بر 
تبعیت شرکت ها از یک پورت واحد جهانى تصویب شده اند. در این قانون، اروپا اعالم 
کرده که باترى دســتگاه هاى هوشمند باید به راحتى توســط مصرف کننده تعویض 
شوند. بدین ترتیب، ســازندگان احتماال باترى  هاى قابل تعویض را دوباره به گوشى 

هاى هوشمند بازمى گردانند.
قانون جدید اروپا براى انواع باترى هاى فروخته شده در این اتحادیه اعمال خواهد شد 
که از جمله آنها مى توان به باترى هاى استفاده شــده در دستگاه هاى الکترونیکى و 
وسایل نقلیه الکتریکى اشاره کرد. هدف اروپا از وضع این قانون، حذف ردپاى انتشار 

کربن باترى ها از ابتداى سال 2024 است.

طبق قانون جدید، براى اطالع رسانى بهتر به کاربران، باترى هاى قابل تعویض باید 
از برچسب ها و کدهاى QR با اطالعاتى مربوط به ظرفیت، عملکرد، دوام و ترکیب 
شیمیایى برخوردار باشند. این آیین نامه جدید بدون شک یک سرى چالش ها را براى 
تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد. زیرا ســازندگان باید طراحى گوشى هاى هوشمند 
خود را مطابق با امکان تعویض ساده باترى تطبیق دهند. با اینکه پیش تر باترى اغلب 
گوشى هاى به سادگى قابل تعویض بودند، اما مدتى است که طراحى یکپارچه جایگزین 

نوع قبلى شده است.
در حال حاضر، با وجود توافق پارلمان اروپا براى تنظیم این قانون، زمان زیادى تا اجرایى 
شدن مقررات آن باقى مانده است. باید در آینده دید سازندگان و اتحادیه اروپا چگونه 

بر سر این موضوع به توافق خواهند رسید.

باترى هاى قابل تعویض دوباره به گوشى هاى هوشمند مى آیندموتور جستجوى ایرانى با قابلیت هاى خاص

بیشــتر بوده و به حدود 41510 دالر مى رســد. کیس این دستگاه 
ببببببببسیار شبیه کیس هاى جدید و جذاب 
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 باشد.
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عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشکى ایران گفت: ســویه جدید بیمارى کرونا در اروپا و 
امریکاى شمالى، امیکرون است.

 حمید عشرتى، اپیدمیولوژیست گفت: بررسى ها نشــان مى دهند احتماال اواخر دى و اوایل بهمن 
افزایش موارد ابتال به بیمارى کرونا در کشور رخ مى دهد.

گفته وى ســویه جدید بیمارى کرونــا در اروپا و آمریکاى شــمالى زیر ســویه امیکرون بــه 
است. سرایت پذیرى این زیرســویه زیاد اســت و اکثر بیماران به صورت سرپایى مداوا 

خواهند شد.
او ادامه داد: بیمارى تنفســى RSV یک بیمارى تنفســى با عالئم 
سرماخوردگى اســت که در اکثر موارد به صورت خفیف و با عالئم 
تب و لرز است. آزمایشگاه هاى زیادى مجهز به ابزار تشخیص این 

ویروس هستند.
عشرتى افزود: بررسى ها نشان مى دهند که در موارد خیلى نادر، 
کودکان به سینه پهلو و نوع شــدید بیمارى RSV مبتال 
خواهند شــد و به طور کلى جاى نگرانى وجود

 ندارد.
او گفت: در حال حاضر روند ابتال به بیمارى 
هاى تنفسى مانند کرونا و آنفوالنزا رو به 
کاهش است و مشکلى در کشور در 

این خصوص دیده نمى شود.

مطالعات محققین نشان مى دهد، میزان حمالت قلبى در آذرماه به نسبت سایر روزهاى سال به مراتب افزایش پیدا مى کند.
 «آخرین ماه پاییز و رســیدن به روزهاى سرد سال براى بسیارى از مردم جهان تفاوتى با ســایر روزهاى تقویم ندارد اما 

پژوهشگران توصیه مى کنند در این ماه بیشتر مراقب سالمت قلب خود باشید.
مطالعات محققین نشان مى دهد، میزان حمالت قلبى در آذرماه به نسبت سایر روزهاى سال به مراتب افزایش پیدا مى کند. 
به گفته دکتر دونالد لوید جونز، استاد دانشکده پزشــکى دانشگاه نورث وسترن فاینبرگ در شیکاگو و متخصص قلب و 
عروق، بنا به دالیل متعددى از جمله استرس، هواى سرد یا ترك عادات خوب از نظر خوردن، خوابیدن و آشامیدن، نرخ 

حمله قلبى در فاصله کریسمس و سال نوى میالدى تا 40 درصد افزایش مى یابد.
او در این رابطه گفت: وقتى در طول سال به آمار جهانى میزان حمله قلبى نگاه مى کنیم، آنچه مى بینیم نرخ هاى نسبتًا 
ثابت هفته به هفته است. در این میان دو استثنا وجود دارد: یکى اینکه در ماه هاى تابستان یک افت گسترده و کم عمق 
در حمالت قلبى وجود دارد و در آذرماه نیز شاهد افزایشى حدود 30 تا 40 درصدى در فاصله زمانى دو هفته آخر سال 

بین کریسمس و سال نو هستیم.
این پزشــک متخصــص تاکید کرد: مهم اســت کــه عالئم حمــالت قلبــى را شــناخته و آنها را دســت کم 

نگیریم.
دکتر لوید جونز در ادامه توضیحاتش گفت: ما دو کلیه و دو ریه داشته اما فقط یک قلب و یک مغز داریم، بنابراین اگر 
شکى در مورد عملکرد این اعضاى حیاتى وجود داشــت، حتما به پزشک مراجعه کنید. در بهترین حالت، معاینه به 
موقع مى تواند باعث ردشدن یک حمله قلبى یا مغزى شود. هر چه زودتر در این مورد کمک بخواهید، امکان نجات 

شما بیشتر خواهد شد.
در طول فصل تعطیالت زمستانى، استرس هاى مختلفى وجود دارد که ممکن است باعث افزایش استرس شود. 
ما اغلب در این روزهاى سال الگوهاى غذاخوردن و خواب خود را تغییر داده و فعالیت بدنى معمولى خود را دنبال 
نمى کنیم و ممکن است برنامه دارویى خود را کنار بگذاریم. در این میان آب وهوا یکى دیگر از مقصران مشکالت 

قلبى زمستانى است.
دکتر لوید جونز در ادامه توضیحاتش گفت: وقتى هواى ســرد تنفس مى کنیم، خون در ریه هاى ما سرد شده و 
این موضوع باعث انقباض رگ هاى خونى مى شــود. اولین رگ هاى خونى پایین دســت از ریه ها، شریان هاى 
کرونر هستند که به  ویژه تحت تأثیر هواى ســرد قرار مى گیرند. انجام فعالیت هایى بدنى در هواى سرد، مانند 
پاروکردن برف نیز ممکن اســت خطرناك باشــد، زیرا این فعالیت ها منجر به ایجاد فشار مضاعف روى قلب 

مى شود.»

قندى که در قندانتان دارید قند مصنوعى نیست و قند 
طبیعى است که از نیشــکر و چغندر گرفته شده است. 
از طرفى قندى که در میوه هایى مانند کشمش، توت 

خشک، خرما و… وجود دارد، قند آزاد است.
برخى افراد مى گویند ما به جاى این قندها، قند طبیعى 
مصرف مى کنیم. مثًال با چایمان توت خشک، خرما، 
کشــمش و موادى از ایــن قبیل 
مى خوریم تا قند خونمان باال 
نرود و بعد هم مى بینیم 
که با یک فنجان چاى 
20 عدد توت خشک 
یا میوه هاى مشــابه 

مى خورند.

در جواب ایــن افراد باید گفت که اتفاقــاً قندى که در 
قندانتان دارید قند مصنوعى نیست و قند طبیعى است 
که از نیشکر و چغندر گرفته شده است. از طرفى قندى 
که در میوه هایى مانند کشمش، توت خشک، خرما و…

وجود دارد، قند آزاد است.
یعنى به راحتــى جذب بدن مى شــود و میزان کالرى 
آن مانند سایر قندهاســت یعنى به ازاى هر یک گرم، 
مصرف آن ها 4 کیلوکالرى انرژى به بدن مى رســد و 

مصرف زیاد این خوراکى هــا مانند مصرف زیاد 
قند هاى معمولى عوارضى دارد.

هر قند چند کالرى ایجاد مى کند؟
هر یــک حبه قنــد حــدود 3 گــرم وزن دارد. با این 

فرض که هــر یک گــرم قند 
4 کیلوکالرى انــرژى تولید کند، 

انرژى دریافتى بدن با خوردن یک 
حبه قنــد معمولــى 12 کیلوکالرى 

است.
 در حالى که بیشتر افرادى که چایشان را با 

تعدادى خرما، کشــمش، توت خشک 
و… مى خورنــد، حدود 

60-50 کیلوکالرى 

انــرژى دریافت 
مى کنند.

یک متخصص تغذیه مصرف ماهى هاى چرب سرشار 
از اســیدهاى چرب امگا3 و پروتئین، روى، منیزیم، 
ســلنیوم، آهن و ید را در کاهش تنگى نفس و اثرات 

زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید دانست.
یک متخصص تغذیه مصرف ماهى هاى چرب سرشار 
از اســیدهاى چرب امگا3 و پروتئین، روى، منیزیم، 
ســلنیوم، آهن و ید را در کاهش تنگى نفس و اثرات 

زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید دانست.
 منصور رضایــى، مصرف ماهى هاى چرب سرشــار 
از اســیدهاى چرب امگا 3 و پروتئین، روى، منیزیم، 
ســلنیوم، آهن و ید را در کاهش تنگى نفس و اثرات 
زیان بار ترکیبات التهاب آور مفید دانست و تاکید کرد: 
سرخ کردن ماهى با شعله مالیم باشد و ترجیحًا ماهى 

به صورت بخارپز، آب پز و یا تنورى 
طبخ شود. افزودن انواع چاشنى ها 

(آب لیمو و آب نارنج) به ماهــى بخارپز، تنورى 
و یا آب پز موجب بهبــود طعم و مزه آن 

مى شود.
به گفته وى، چاى ســبز با داشتن 

مقدار قابل توجه آنتى اکسیدان تأثیر زیادى بر سیستم 
ایمنى دارد و باعث تقویت سیستم ایمنى بدن در مقابل 
بیمارى هاى مختلــف به ویــژه بیمارى هاى فصلى 
مانند ســرماخوردگى و آنفلوانزا در زمستان، اسهال و 
استفراغ در فصل تابستان و حساسیت هاى فصل پاییز 

و آلودگى ها مى شود.
رضایى افزود: نوشــیدن چاى ســبز باعث آرامش و 

رفع التهاب و حساسیت دستگاه تنفس مى شود ولى 
باید توجه داشــت که مصرف بیش از حد آن مى تواند 

مضر باشد.
وى گفت: مصرف روزانه حداقل دو لیوان شیر و مواد 
لبنى کم چرب، مى تواند باعث کاهش عوارض ناشى 

از آلودگى هوا بر بدن و دستگاه گوارش شود.

کرونا اواخر دى ماه دوباره اوج مى گیرد

چرا خطر حمله قلبى در زمستان بیشتر است؟

چاى خوردن با توت به صرفه است یا قند؟

دوچرخه سوارى 
نکنید

 وقتى روى دوچرخه 
مى نشینید طبیعتاً به جلو 
خم مى شوید و همین 
مى تواند باعث شود 
عصب سیاتیکتان بیشتر 
تحت فشار قرار بگیرد. 

استرستان را 
کم کنید

وقتى استرس 
دارید بدنتان درگیر 

واکنش هاى فیزیکى 
مى شود که یکى از آنها 

کاستن از اکسیژنى 
است که عصب هایتان 

دریافت مى کنند. 

سیگار 
نکشید

سیگار ترکیبات سمى 
دارد که وقتى آنها را 
نفس مى کشید اثرات 
مخربى بر سلول هایتان 
مى گذارند و تحلیل رفتن 
دیسک هاى ستون 
فقرات و رگ ها را سرعت 
مى دهند.

تمام روز 
ننشینید

نشستن مى تواند به 
عصب سیاتیک فشار 
وارد کند؛ زیرا فشار 
وارد بر پایین کمر را 
افزایش مى دهد. 

موقع 
راه رفتن 
قوز نکنید

وقتى موقع راه رفتن 
پشتتان را قوز 

مى کنید، فشار اضافى 
به میان تنه تان وارد 
مى شود که مى تواند 
بر پایین کمرتان اثر 

گذاشته و فشار سیاتیک 
را افزایش دهد

مدتى پیاده روى 
تند را 

کنار بگذارید

چیزهایى که باعث 
فشار زیاد به 

کمرتان مى شوند، 
مثل قدم هاى مکرر 
روى سطح سخت 

مى توانند عالئم 
سیاتیک را بدتر 

کنند.

به جلو خم 
نشوید

اگر براى برداشتن چیز 
سنگینى به جلو خم 
شوید، فشار بیشترى 
هم به ستون فقراتتان 
وارد مى کنید و درد 
سیاتیکتان بدتر هم 
مى شود.

تمریناتى که 
همسترینگ را 
مى کشند

 انجام ندهید

حرکت ساده 
خم شدن به جلو 

براى رساندن 
دست ها به انگشتان 
پا مى تواند به عصب 
سیاتیک فشار وارد 

کند.

مصرف مى کنیم. مثال با چایمان ت
کشــمش و مو
مى خوریم
نرود
که
20
یا
مى

که در 
ست 
ندى 
 و…

الرى 
 گرم،

ــد و 

ا این 

فرض که هــر یک گــرم قند 
4 کیلوکالرى انــرژى تولید کند، 

انرژى دریافتى بدن با خوردن یک 
2حبه قنــد معمولــى 12 کیلوکالرى 

است.
 در حالى که بیشتر افرادى که چایشان را با 

توتخشک  تعدادى خرما، کشــمش،
مى خورنــد، حدود  م… و

60-50 کیلوکالرى 

انــرژى دریافت 
مى کنند.

 یا قند؟
رى 
ى ها 

ى بخارپز، تنورى 
 مزه آن 

شتن 
أثیر زیادى بر سیستم

اهمیت مصرف امگا3 براى راحت تر نفس کشیدن

همه چیز درباره درمـــان پوکى استخوان

مزدهم4یک شنبه  4 دى  ماه   1401سالمتسالمت سال نو

چیز درباره درمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان پوکى استخوا
بیشترین شکســتگى هاى مربوط به پوکى استخوان، در 
ناحیه لگن، ســتون مهره ها، مچ یا قسمت باالى بازو رخ 
مى دهد. در دنیا در افراد باالى 50 سال، از هر سه زن یک نفر 

و از هر پنج مرد یک نفر به این بیمارى مبتال هستند.
پوکى استخوان نوعى بیمارى است که در آن استخوان هاى 
شما پوك، ضعیف و شکننده مى شــود و در نتیجه، احتمال 

شکستگى هاى خودبه خودى استخوان، باال مى رود.
پوکى اســتخوان یک بیمارى نامرئى بوده و تا زمانى که یک 
استخوان نشکند، عالمتى از خود بروز نمى دهد. در فرد مبتال به 
این بیمارى، یک سقوط ساده از ارتفاع کم، یک چرخش ناگهانى، 
خم و راست شدن ســریع یا حتى افتادن در یک چاله کوچک 

مى تواند باعث شکستگى استخوان شود.
بیشترین شکستگى هاى مربوط به پوکى استخوان، در ناحیه لگن، 
ستون مهره ها، مچ یا قسمت باالى بازو رخ مى دهد. در دنیا در افراد 
باالى 50 سال، از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک نفر به این 

بیمارى مبتال هستند.

یک بیمارى با عواقب جدى
اگر چه پوکى استخوان یک بیمارى بدون درد است، اما شکستگى هاى 
حاصل از آن مى تواند تغییرات جدى در زندگى ایجاد کند. وقتى پوکى 
استخوان بر روى ستون فقرات تاثیر بگذارد، اغلب منجر به درد، کاهش 
وزن و ایجاد قوز در پشت مى شود. درد و رنج ناشى از شکستگى ها مى تواند 
زندگى فرد مبتال را تحت تاثیر قرار دهد. وابستگى به افراد مراقب، کاهش 
فعالیت هاى روزمره و در نهایت افسردگى، شایع ترین این تاثیرات هستند.

در افراد شاغل، شکستگى باعث از دســت رفتن تعداد زیادى از روز هاى 
کارى مى شود و در برخى از حرفه ها، در ادامه کار فرد اختالل ایجاد مى کند. 
33 درصد از بیمارانى که مبتال به شکستگى لگن ناشى از پوکى استخوان 
مى شوند، طى یک سال بعد از آن به طور کامل وابسته شده یا در خانه هاى 
سالمندان مقیم مى شوند و 20 تا 24 درصد از این افراد در همان سال فوت 

مى کنند.
ایجاد یک شکستگى در افراد مبتال به پوکى استخوان مى تواند به صورت پى 

در پى (مانند دومینو) به ایجاد شکستگى هاى متعدد بعدى منجر شود.

چه کسانى بیشتر در خطر پوکى استخوانند؟
افراد باالى 60 سال بیشتر از سایرین در معرض پوکى استخوان قرار دارند. این به 
آن معنى نیست که افراد با سن پایین تر، در خطر ابتال به این بیمارى نیستند. شروع 
یائسگى در خانم ها، آغازگر ضعف در استخوان هاست. به همین دلیل بانوان باید 
از سنین جوانى به فکر حفظ تراکم و سالمت استخوان هاى خود باشند. از آنجا که 
پوکى استخوان عالئم آشکارى ندارد، الزم است در ارتباط با سالمت استخوان ها 

با پزشک تان مشورت کنید.
اصلى ترین عوامل خطر ابتال به پوکى استخوان یا شکســتگى هاى ناشى از آن 

عبارتند از:
- بیمارى هایى مانند روماتیســم مفصلى، دیابت، سرطان پســتان یا پروستات یا 
بیمارى هاى گوارشى- استفاده طوالنى مدت از دارو هاى گلوکوکورتیکوئید مانند 
هیدروکورتیزون- کاهش قد حتى تا چهار سانتى متر- شکستگى استخوان بعد از سن 
50 سالگى- سبک زندگى کم تحرك و بدون فعالیت بدنى- کم وزن بودن (شاخص 
توده بدنى زیر 19)- سیگارکشیدن- یائسگى زودرس- سابقه شکستگى لگن یا ابتال 

به پوکى استخوان در والدین- مصرف کم کلسیم و دورى زیاد از آفتاب.

تشخیص پوکى استخوان
سنجش سالمت استخوان که به طور معمول شــامل میزان خطر شکستگى 
استخوان است، تعیین مى کند که شما تا چه حد در معرض خطر ابتال به پوکى 

استخوان قرار دارید.
بنابر نتایج این سنجش و براساس سن و شرایط شما، پزشک تعیین خواهد کرد که 
آیا نیاز به سنجش تراکم استخوان (BMD) نیز دارید یا خیر. متداول ترین روش 
براى تعیین میزان BMD اسکن تراکم استخوان یا سنجش میزان جذب اشعه 

ایکس است.
در این اسکن ســریع و کمتر تهاجمى، میزان تراکم استخوان در ناحیه لگن و 
ستون فقرات مورد ارزیابى قرار مى گیرد. نتیجه این سنجش نشان مى دهد که 
 BMD شما تا چه حد مبتال یا در معرض ابتال به پوکى استخوان هستید. اگر نتایج
شما پوکى استخوان را نشان مى دهد، به این معناست که در معرض خطر جدى 

شکستگى قرار دارید.

پوکى استخوان درمانپذیر است؟
بیمارانى که در معرض خطر باالى شکســتگى هاى ناشى از پوکى استخوان 

هستند، مى توانند با درمان دارویى مناسب این خطر را کاهش دهند. امروزه گستره 
باالیى از گزینه هاى درمانى براى پوکى استخوان وجود دارد. البته نوع درمان بسته 

به شرایط هر فرد و میزان بیمارى وى متفاوت است.
بر اساس آمار، معالجات مى تواند خطر شکستگى لگن را تا 40 درصد، شکستگى 
مهره ها را بین 30 تا 70 درصد و شکستگى هاى غیرمهره اى را بین 30 تا 40 درصد 
کاهش دهد. پزشک ممکن است براى شما مکمل هاى «کلسیم» یا «ویتامین 
دى» تجویز کند. همچنین ممکن اســت ورزش هاى خاصى با هدف تقویت 

عضالت براى حفظ استخوان ها تجویز شود که در عین حال باعث باال رفتن میزان 
تعادل شما خواهد شد. عالوه بر این ها باید یاد بگیرید که چگونه شرایط خانه تان را 

ایمن کنید که با خطر سقوط مواجه نشوید.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکى تهران، توجه کنید که دارو هاى درمان پوکى 

استخوان هم مانند تمامى دارو ها باید طبق دستور پزشک مصرف شوند.

خودمراقبتى براى افراد دچار پوکى استخوان
افرادى که دچار پوکى استخوان هستند، باید نکات خودمراقبتى را رعایت کنند:

- از مصرف سیگار و نوشیدن الکل پرهیز کنید.
- همواره تالش کنید در رژیم غذایى تان به میزان کافى کلسیم و پروتئین وجود 

داشته باشد.
- ســه بار در هفته و هر بار به مدت 30 تا 40 دقیقه فعالیت بدنى مناسب نظیر 
پیاده روى داشــته باشــید. تمرین با وزنه و تمرینات هوازى هم مى تواند مفید

 باشد.
- در کنار مصرف مکمل هاى «ویتامین دى» تالش کنید تا زمان بیشترى را در 

خارج از خانه و در معرض تابش خورشید بمانید.

ت پذیرى این زیرســویه زیاد اســت و اکثر بیمارا
خواهند شد.

Vاو ادامه داد: بیمارى تنفســى RSV یکب

سرماخوردگى اســت که در اکثر موارد به
تب و لرز است. آزمایشگاه هاى زیادىمج

ویروس هستند.
عشرتى افزود: بررسى ها نشان مى دهند
کودکان به سینه پهلو و نوع شــد
خواهند شــد و به طور ک

 ندارد.
او گفت: در حال حاض
هاى تنفسى مانند
کاهش است و
این خصو

عضو هیاتع
امریکاى شم
 حمید عشرتى، اپیدم
افزایش موارد ابتال به بیمارى

گفته وى ســبببببببببببببــه 
سرایت است.

کرونا اواخ

است. سرایت

www.nesfejahan.net

اگر سیاتیک دارید 
این 8 کار را انجام ندهید
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006009757 تاریخ ارســال نامه: 1401/09/28 – ورثه خانم 
عصمت شفیعى خوزانى فرزند على با تســلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن 
سند مالکیت تحریرى دفترچه اى دو سهم و یک ششم سهم مشاع از بیست و دو سهم و نیم 
ششدانگ پالك 114/99 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده 
در صفحه 372 دفتر 536 به شماره ثبت 11560 و شماره چاپى سند 0374795 ثبت و تسلیم 
گردیده و متقاضى اظهار نموده که ســند مالکیت در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى 
صدور سند مالکیت المثنى نموده اســت؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/10/04 - م الف: 1430786 - سید 
محمدحسن مصطفوى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/10/102

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006009609 تاریخ ارســال نامه: 1401/09/24 – ورثه احمد 
شفیعى خوزانى فرزند رحیم به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است که هفت جلد ســند مالکیت در مجموع به میزان ششدانگ 
پالك شــماره 633 فرعى از 114 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
بصورت ســند دفترچه اى در دفتر 132 صفحات 148 و 151 و 154 و 157 و 160 و 163 و 
166 امالك ذیل ثبت 34805 به نام احمد شفیعى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
انتقال قطعى 50260 مورخ 1369/10/04 دفترخانه اســناد رسمى شماره 59 شهر خمینى 
شهر استان اصفهان یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/04 - م الف: 1430716- سید 
محمدحسن مصطفوى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر– از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/10/103

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

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 8769 مورخ 1401/09/02 به شــماره کالسه 1621 مالکیت آقاى/ خانم 
نرجس حاجیان فروشانى به شناسنامه شماره 14028 کدملى 1142355012 صادره فرزند 
محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,40مترمربع پالك 
شماره 232 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب ســند وکالت 207464 مورخ 1390/7/21 دفترخانه 73 و قولنامه عادى و مالحظه 

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

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 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. بدیحى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/19- م 
الف: 1430611 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/104

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى منصور شریفیان با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره 644537 به شماره صفحه 17 دفتر 295 به میزان شش دانگ پالك 437/4304واقع 
در بخش 16 ثبتى اصفهان شاهین شهراظهار داشــته که سند مالکیت مرقوم به علت جابه 
جایى از بین رفته درخواست صدور سند المثنى ،گردیده که فاقد رهنى و بازداشتى مى.باشد 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به 
این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد .گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/04 – م الف 

:1430783 - سیدامیرحسین حسن زاده سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر/10/106  

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم شیما عرب شــیخ غیبى فرزند پرویز با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به شماره چاپى 678334 د/91 یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك 
301/73015 واقع در بخش 16 که در صفحه 515 دفتر 843 تســلیم گردیده و به موجب 
تفکیک 92/21208/26 مورخ1392/12/26 ثبت شاهین شــهر به نام وى ثبت گردیده و 
سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایى از بین 
رفته و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/10/04 -  م الف:1430558 - سید امیرحسین حسن زاده 

سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهراز طرف زهره زرگرى/10/107 

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى على عرب شیخ عیســى به وکالت مع الواســطه از مالک خانم شیما عرب شیخ غیبى 
باستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفتر خانه 26 شاهین شهر 
رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 678339 سرى د 91 را که بمیزان 
یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 301/73017واقع در بخش 16 حوزه 
ى ثبتى اصفهان شاهین شهر که در صفحه 533 دفتر 843 ذیل شماره 190586 بنام خانم 
شیما عرب شیخ غیبى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب تفکیک شماره92/21208/26 
مورخ1392/12/26 اداره ثبت شــاهین شــهر در مالکیت مالک فوق الذکر در آمده است و 
معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه ى گم شــدن جابجایى اعالم شده چون درخواست 
صدور سند المثنى ،گردیده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد 
که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا 
10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سندبه ارائه کننده مســترد .گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/10/04 – م الف:1430623 - سید امیرحسین حسن زاده سرپرست حوزه ثبت 

ملک شاهین شهر از طرف زهره زرگرى/10/108  

آگهى اخطار اجرائى
مشــخصات محکوم علیه :نام: ایمان نام خانوادگى : آب ساالن نام پدر :شغل : نشانى محل 
اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : على نام خانوادگى: شا نظرى گرگابى 
نام پدر: نشانى محل اقامت : شاهین شهر خیابان دهخدا فرعى 1 شرقى پالك 122محکوم 
به :به موجب رأى غیابى شماره 89 تاریخ 1401/04/15 از حوزه هفتم حقوقى  شوراى حل 
اختالف شهرستان شاهین شهر  به موجب  این راى قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به :پرداخت مبلغ صد و چهل و هفت میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسى و با احتساب تاخیر 
تادیه از تاریخ ارائه دادخواست (1401/3/16) تا زمان پرداخت درحق محکوم له ماده 34 قانون 
اجراى احکام :همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالى ندارد ، صریحاً اعالم نماید . تاریخ انتشار:1401/10/04 – م الف:1430532 - 

غالمرضا شکوهى قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف شاهین شهر/10/109 

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 مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

 راى شــماره 5025 مورخ 1401/07/27 آقاى وحید معزى  فرزند اســماعیل  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 122/42 متر مربع قسمتى از پالك شــماره 45اصلى واقع در قطعه 
9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1401/10/4 - تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/10/19 – م الف: 1429790 - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/10/110 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602030009512 تاریخ ارسال نامه: 1401/07/14 – سازمان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با نمایندگى آقاى محمدصادق جهاندیده طبق درخواست وارده به 
شماره 140121702030019803 مورخ 1401/06/22 و به استناد دو برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یکهزار و 
چهارصد و چهل و نه سهم مشاع از شش هزار و سیصد سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 
1984 فرعى از 391 اصلى مفروز و مجزى شده از 356 واقع در بخش 9 ثبت اصفهان که 
در صفحه 314 دفتر 24 امالك ذیل ثبت 7487 بنام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 0079667 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشى مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 

تاریخ انتشــار این آگهى تا ده (10) روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/10/04-م الف:1429996- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/10/112  

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

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

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 4375  مورخ 1401/07/11 آقاى امیرفیضى  فرزند  جواد  ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 118/26  متر مربع قسمتى از پالك شماره 517 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین صحرائى حاجى 
آبادى. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/19 – م 
الف: 1430679 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/10/113 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602030013917 تاریخ ارسال نامه: 1401/09/29 – آقاى على 
حرى فرزند عباس طبق درخواست وارده به شــماره 140121702030030563 مورخ 
1401/09/23 و به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى که ویت و امضاء شهود رسماض 
گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یک حبه و چهارهزار و چهارصد و چهل و پنج 
ده هزارم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره 198 اصلى واقع در 
قطعه 10 نجف آباد بخــش 11 ثبت اصفهان که در صفحه و دفتر الکترونیک به شــماره 
139920302030016347 بنــام آقاى على حرى فرزند عباس ثبت و ســند مالکیت به 
شماره چاپى 714840 الف 99 صادر و تسلیم گردیده است و سپس به موجب دستور شماره 
140105802133001494 مورخ 1401/08/23 واحد اجراى اسناد رسمى نجف آباد به نفع 
خانم مریم قلعه سفیدى بابت مهریه توقیف گردیده است و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن: در اثر اسباب کشى مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده (10) روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/10/04-م 
الف:1431242- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/10/115 

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

شــماره: 140160302026014664- تاریــخ: 1401/09/12- برابــر راى شــماره 
140160302026012673 مــورخ 1401/08/09 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم مریم اکبرى 
نسیانى به شناســنامه شــماره 201 کدملى 1286945526 صادره اصفهان فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137,27 مربع پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مالک رسمى خانم بانواشرف 
مسعود صدرى به موجب سند 2338- 1324/08/24 دفترخانه 67 اصفهان بوده که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شــده و تعدادى از شهود آن 
را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162561- 1401/08/09 دفتر 82 اصفهان توســط متقاضى 

تنظیم شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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: 1401/09/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422903 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/261

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

شــماره: 140160302026014809- تاریــخ: 1401/09/15- برابــر راى شــماره 
140160302026012678 مــورخ 1401/08/10 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم باقر حاتم زاده 
اصفهانى به شناسنامه شــماره 3 کدملى 1291350381 صادره فرزند علیجان نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 126,27 مترمربع پالك شماره 80 فرعى از 14874 

اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى کاظم ترکان موضوع سند انتقال 93112 مورخه 1373/10/26 

دفتر 36 اصفهان ثبت در صفحه 552 دفتر 30 خروجى 
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 
انتشــار 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، دادخواســت 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: 1401/09/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422854 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/263

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4579 مورخ 1401/06/26 به شماره کالسه 0119 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا محمدى جوآبادى به شناسنامه شماره 1130128822 کدملى 1130128822 صادره 
فرزند امیر تمامت یکباب خانه دو طبقه به مساحت 81,80 مترمربع پالك شماره 28 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل سند قطعى 
شماره 44488 مورخ 1400/12/8 دفترخانه 300 دفتر 381 صفحه 167 و دفتر 381 صفحه 

170 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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. 
بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/04- م الف: 1422448 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/266

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6246 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1055 مالکیت آقاى/ خانم 
تاج محمد شریفى به شناسنامه شماره 1909 کدملى 4170968115 صادره فرزند نورمحمد 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,88 مترمربع پالك شماره 636 فرعى از 111 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار 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. 
بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/10/04- م الف: 1422189 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/268

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
بــر راى شــماره  1401- برا /09 شــماره: 140160302026014418- 08/
140160302026012432 مورخ 1401/08/07 موضــوع قانون تعین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم نور محمد شیخى 
جونقانى به شناسنامه شماره 279 کدملى 4679563974 صادره فرزند جانمحمد نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106,12 مترمربع پالك شماره 15173 اصلى 
واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى 
نعمت اله خان برومند موضوع سند تقسیم نامه 13781ـ  1336/09/17 دفتر 65 اصفهان 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار 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، دادخواســت 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: 1401/09/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04 - م الف: 1423855 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/270

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابرراى شــماره 8086 مورخ 1401/08/28 به شماره کالســه 0726 مالکیت آقاي / 
خانم شوکت دهقانى مدیســه به شناسنامه شــماره 555 کدملی 1828929514 صادره 
فرزند رمضان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,41 متر مربع پالك شماره 1038 
فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر 
الکترونیکى 140120302006002806 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 

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 نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشــار 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:1401/09/19 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422964- رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – سید 

محمد حسن مصطفوى/9/275

تاسیس 
شرکت سهامى خاص آذین نیروى شاهین درتاریخ 1401/09/24 به شماره ثبت 1700 به شناسه ملى 14011765074 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پیمانکارى ،طراحى، نظارت و کنترل پروژه و انجام عملیات تاسیسات برقى-شبکه و پست 
هاى تولید، انتقال و توزیع نیروـ  روشنایى معابر، پل ها وجاده ها اعم از پایه هاى فلزى بتونى و کامپوزیت ،تولید، تامین ونگهدارى آن- تولید و تامین یراق آالت شبکه- 
اتوماسیون شبکه -هوشمند سازى ساختمانها و ادارات - مخابرات و تاسیسات الکتریکى -ابزار دقیق-اجراى پروژه هاى عمرانى ،راه وشهرسازى و سازه اى و تعمیر 
نیروگاههاى خورشیدى –انرژى پاك سیستم حمل و نقل درون شهرى-اعالم و اطفاء حریق -تعمیر ونگهدارى از  و نگهدارى آن -نصب انواع ماشین آالت صنعتىـ 
شبکه هاى تولید انتقال وتوزیع نیرو-تامین نیرو انسانى موقت ماهر ،کارگر و متخصص در ارگانها و ادارات -صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه 
کاالهاى مجازبازرگانى -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى-اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى معتبر داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت-ترخیص کاال از گمرکات کشورى -اخذ و اعطاى نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى-بازاریابى غیرهرمى و غیر شبکه اى-انجام امور 
مربوط به تجارت الکترونیک-شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان فریدن، بخش مرکزى، شهر داران، 17 شهریور، خیابان 17 شهریور، خیابان رسالت، پالك 
5، طبقه همکف کدپستى 8561693768 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 
1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 401200 مورخ 1401/09/17 نزد بانک ملى ایران شعبه بازار شاهین 
شهر با کد 3069 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فریبا صالحى نجف آبادى به شماره ملى 1090252846 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمید محمودى به شماره ملى 1150061987 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید احمدى 
به شماره ملى 1150071877 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ریحانه على بابائى به شماره ملى 1159903220 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى مهدى مظاهرى 
به شماره ملى 6219967178 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1428371)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فناوران فراز صنعت رهام درتاریخ 1401/09/21 به شماره ثبت 72874 به شناسه ملى 14011752670 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تولید و ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتى و ماشین آالت صنعتى و معدنى- طراحى 
تجهیز و راه اندازى خطوط تولید قطعات صنعتى و معدنى. اتوماسیون ، تامین ، صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و مواد اولیه ماشین آالت صنعتى و معدنى و صنایع 
تبدیلى. نصب ، تعمیر و نگهدارى ماشین آالت صنعتى ، معدنى - تامین و تعمیر قطعات صنعتى و لوازم یدکى ماشین االت صنعتى و معدنى -بازسازى و نوسازى کلیه 
ماشین آالت معدنى و راهسازى و نیز مشاوره طراحى ساخت، بازسازى، نصب و نوسازى کلیه ماشین آالت معدنى و راهسازى - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى 
– اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت -گشایش اعتبارات اسنادى وال سى نزد بانکها و موسسات جهت شرکت – شرکت 
در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ( به جز فرهنگى و هنرى ) - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص موقت در راستاى 
تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان برخوار، 
بخش حبیب آباد، روستاى شهرك صنعتى دولت آباد، شهرك صنعتى دولت آباد، خیابان حبیب آباد، خیابان فارابى، پالك 10، طبقه همکف کدپستى 8341655166 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال 
توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 18/6950/144 مورخ 1401/09/10 نزد بانک تجارت شعبه استاد فالطورى با کد 6950 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا مهرابى به شماره ملى 1270605879 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى وطن 
خواهان اصفهانى به شماره ملى 1272404315 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سعید عالم حبیب آبادى 
به شماره ملى 1293325181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم منیژه حقیقى اشنى به شماره ملى 1281690473 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى غالمحسین رضائى به 
شماره ملى 4172427618 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1427481)
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نشــریه «الرایه» قطر خبــر داد دولت تونــس از همتاى 
قطرى اش درخواست کرد تا ورزشــگاه 974 میزبان جام 
جهانى2022 قطر را به آنها بفروشــد. ورزشــگاه 974 از 
کانتینرهایى به این تعداد ساخته شــده و از اول بناى این 
استادیوم به این شــکل بود که تنها میزبان مسابقات جام 
جهانى باشــد و بعد از آن از هم جدا شود و ورزشگاه ناپدید 
شود. اما دولت تونس خواستار خرید این تکنولوژى شد که 
ورزشگاه میزبان جام جهانى را در کشور مستقر کند و از آن 

به ورزشگاه فوتبال در لیگ کشورش استفاده کند.

تونس به دنبال 
ورزشگاه 479

02

روزنامه ال رپوبلیکا ایتالیا اعالم کــرد که تیم ملى فوتبال 
برزیل به همراه پرتغال به جذب ژوزه مورینیو عالقه دارند. 
به نظر مى رســد که احتمال جدایى مورینیو از رم با وجود  
آنکه با تیم قرارداد دارد زیاد اســت. گزینه جدى مورینیو 
پرتغال است به طورى که این مربى سرشناس گزینه اصلى 
براى جایگزینى فرناندو سانتوس به شمار مى آید و رئیس 
فدراسیون فوتبال پرتغال هم مذاکرات خود را باشگاه رم آغاز 
کرده است اما گزینه غیر منتظر براى جذب مورینیو طبق 
اعالم روزنامه الرپوبلیکا ایتالیا تیم ملى فوتبال برزیل است 
که با تیته در جام جهانى 2022 نتوانست انتظارات را برآورده 
کند، البته این مربى سرشناس تا سال 2024 با رم قرارداد 
دارد و باشگاه اعالم کرده که اجازه جدایى را به او نمى دهد.

مشترى غیرمنتظره 
براى مورینیو

باشگاه پرسپولیس همچنان در تالش براى بستن 
قرارداد با مهاجم مورد نظر سرمربى این تیم است اما 

اختالف نظر چند میلیارد تومان است!
عیسى آل کثیر به دلیل تأخیر چند ماهه در 

عمل جراحى زانوى پاى خود نتوانست 
در نیم فصــل اول رقابت هاى لیگ برتر 
با تیمى قرارداد ببنــدد اما عالقه یحیى 

گل محمدى به این مهاجم سبب شد 
تا مجوز حضور در تمرینات را 

پیدا کند.
بــا این حــال باشــگاه 
پرســپولیس بــا وجود 
اعالم چند باره سرمربى 
خود مبنى بر بســتن 
قرارداد با آل کثیر از این 
موضوع ســر باز زد تا 
مهاجم محبوب یحیى 
گل محمــدى ســراغ 

پیشنهاداتى از جمله تراکتور و گل گهر سیرجان برود.
جدایى ناگهانى یورگــن لوکادیا و ترك ایران باعث 
شد تا مدیران باشگاه بار دیگر سراغ آل کثیر رفته و 
حاال خواستار بستن قرارداد با این بازیکن شوند اما آل 
کثیر براى بستن قرارداد یک سال و نیم با پرسپولیس 
اختالف رقم دو میلیارد تومانى دارد که رضا درویش 
مدیرعامل سرخپوشان هنوز زیر بار آن نرفته است. 
آل کثیر سقف قراردادهاى فصل 
جارى باشــگاه با بازیکنان را 
مى خواهد اما درویش هنوز 
با آن موافقــت نکرده 

است.
مدیــر برنامه هاى آل 
کثیر قرار است جلسه اى 
را با درویش برگزار کند تا به نقطه نظر 
مالى مشــترك براى بســتن قرارداد 
برســند و این بازیکن بتوانــد براى 

پرسپولیس بازى کند.

اختالف نظر چند میلیاردى آل کثیر و 
پرسپولیس

در تازه ترین اظهارات مهاجم 27 ساله تیم ملى عنوان 
شده که او با ســرمربى تیم آ اس رم هم مذاکراتى 

انجام داده بود اما فعال در بوندس لیگاست.
سردار آزمون مهاجم 27 ساله باشگاه لورکوزن که 
از ژانویه سال 2022 به این تیم پیوست در تازه ترین 
اظهاراتش عنوان کرده که پیش از انتقال به لورکوزن، 
بین پیشنهاداتى که داشته در یک نوبت با سرمربى 

تیم آ اس رم ایتالیا نیز صحبت کرده است.
مهاجم گنبدى تیم ملى کشورمان گفته که به صورت 
تصویرى مکالمه اى با خوزه مورینیو سرمربى فعلى 
تیم آ اس رم داشــته و صحبت هایــى در ارتباط با 
انتقالش به این باشگاه مطرح شده است. گرچه سردار 
آزمون در حال حاضر تا تابستان سال 2027 با باشگاه 
لورکوزن قرار دارد اما این شایعه مطرح شده که شاید 
به صورت قرضى و در مدت چهار ساله باقى مانده (از 
قرارداد 5 ساله اش) به تیم دیگرى منتقل شود و این 

احتمال وجود دارد تیم بعدى او رم ایتالیا باشد.
نگاهى به وضعیت رم در جدول رده بندى ســرى آ 
ایتالیا مشخص مى کند تیم مورینیو با ضعف گلزنى 
مواجه است. تیمى که در حال حاضر با 27 امتیاز در 
مکان هفتم قرار گرفته اســت. مربى پرتغالى تیم آ 

اس رم در فصل جارى هنوز نتوانسته نتیجه دلخواه 
هواداران این تیم بزرگ را کســب کند و شاید براى 
تقویت خط حملــه این تیم بدنبــال جذب بازیکن 

قرضى باشد.
با در نظر گرفتن وضعیت قرارداد ســردار آزمون که 
تا سى ام ژوئن سال 2027 با لورکوزن قرارداد دارد او 
اگر بخواهد تا پایان قراردادش صبر کند و سپس از 
این تیم جدا شود تا آن زمان یک فوتبالیست 31 ساله 
است که بعید به نظر مى رسد تیم هاى اروپایى چنین 
شرایطى را براى جذب این بازیکن در نظر نگیرند! 
اما اگر در این مدت به صورت قرضى از بوندس لیگا 
جدا شود مى تواند در فصل نقل و انتقاالت زمستانى 
2023 و یا تابســتان ســال آینده تیم بعدى اش را 

مشخص کند.
از سوى دیگر در حال حاضر سایت ترانسفر مارکت 
ارزش سردار آزمون را 12 میلیون یورو تخمین زده 
که نسبت به قیمت زمانى که به لورکوزن رفت 13 
میلیون یورو افت قیمت داشــته است. در این مدت 
آزمون هم در باشــگاهش اثرگذار نبود و هم در تیم 
ملى تأثیر ســابقش را نداشــت تا با کاهش ارزش 

یورویى مواجه شود.

ستاره ایرانى لورکوزن
04 شاگرد مورینیو مى شود؟

کریم بنزما پس از مصدومیت در اردوى تیم ملى فرانسه، 
جام جهانى 2022 قطر را از دست داد. پس از جام جهانى و 
قهرمان نشدن خروس ها در این رقابت ها، بنزما که متوجه 
شده بود دیدیه دشان قصد کناره گیرى از تیم ملى را ندارد، 
از تیم ملــى خداحافظى کرد. خداحافظى او باعث شــد تا 
رسانه ها بر اختالف شدید ستاره رئال با دشان دامن بزنند. 
حاال دارنده توپ طالى جهان به جز 5 نفر از هم تیمى هاى 
خود، بقیه بازیکنان تیم ملى فرانسه را آنفالو کرده تا شایعه 
اختالف او با بازیکنان نیز مطرح شــود. ادواردو کاماوینگا، 
اورلین شــوآمنى، رافائل واران، کیلیان امباپه و مارکوس 
تورام بازیکنانى هســتند که توسط بنزما آنفالو 
نشــده اند. این بازیکن 
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وقتى فرشاد فرجى در واپسین دقایق دربى به عنوان بازیکن 
تعویضى به زمین رفت، گئورگى ولسیانى توانست گل دوم 
خودش و پرسپولیس را بزند تا یحیى گل محمدى از یک 
شکســت حتمى فرار کند. فرجى در شروع لیگ و به دلیل 
مشکالت مرتضى پورعلى گنجى با باشگاه چینى به عنوان 
مدافع فیکس در ترکیب اصلى پرســپولیس کنار ولسیانى 
بازى کرد. او به همراه ولســیانى ، علیرضا بیرانوند و سایر 
بازیکنان پرســپولیس اجازه نداد در 3 بازى نخست دروازه 
تیمش باز شود اما از هفته چهارم و با رفع مشکل پورعلى 
گنجى دیگر این بازیکن جانشــین فرجى شد. مدافع قائم 
شهرى دیگر نتوانست به ترکیب اصلى باز گردد و تیم ملى را 
نیز از دست داد. حاال خبر مى رسد یک تیم صنعتى به فرجى 
پیشنهاد داده است که در قبال مبلغ 20 میلیارد تومان نیم 

فصل از پرسپولیس جدا شود!

مدافع سرخ ها وسوسه شد

مدیرعامل استقالل طى پیغامى به مربى سابق ایتالیایى 
استقالل از او خواسته در بحث مالى شرایط این باشگاه 

را درك کند.
از 23 مــرداد مــاه که حکــم نهایى پرونده شــکایت 
آندره آ استراماچونى از اســتقالل صادر و مشخص شد 
استقاللى ها باید مبلغ یک میلیون و 350 هزار یورو به این 
مربى ایتالیایى بپردازند تا االن هیچ اقدامى براى پرداخت 

پول به او صورت نگرفته است.
پرداخت نشدن پول به استراماچونى سبب شده تا پنجره 
نقل و انتقاالتى اســتقالل بســته بماند. حاال مدیران 
استقالل در تالش هستند تا پول تامین کنند و به مربى 
ســابق خود بدهند اما مشــکالت مالى تا االن چنین

 اجازه اى را به آنها نداده است.

على فتح ا...  زاده مدیرعامل اســتقالل درباره وضعیت 
پرداخت پول به استراماچونى گفته است: «تا کنون پولى 
به حساب استراماچونى واریز نشــده؛ از یکى از دوستان 
خواهش کردیم شرایط ما را به این مربى بگوید. او مربى 
ما بوده و دوستش داشتم واقعا هم مى خواهیم کار راه بیفتد 

باید بدهى خود را بدهیم.»
فتــح ا...  زاده درباره اضافه شــدن مبلغى کــه باید به 
استراماچونى بدهند، تاکید کرد: «یکى از دوستان را مأمور 
کردم تا در صورت موافقت استراماچونى در سه قسط پول 
او را بدهیم. متأسفانه قیمت دالر هم باال رفته و جاى 50 
میلیارد باید 57 میلیارد بدهیم که پول بســیار سنگینى 
است. در صورت توافق با استراماچونى از هفته آینده در دو 

تا سه قسط مطالباتش را پرداخت خواهیم کرد.»

استراماچونى قسطى پولش را مى گیرد؟

مهاجم ایرانى تیم فوتبال هال ســیتى پس از پشت 
سر گذاشــتن چهار ماه مصدومیت، آماده بازى براى 

این تیم شد.
تیم فوتبال هال سیتى روز دوشنبه در چارچوب هفته 
بیســت و چهارم رقابت هاى چمپیونشیپ انگلیس به 

مصاف بلک پول مى رود.
«لیام روسنیور» سرمربى تیم هال سیتى در آستانه این 
مسابقه تایید کرد که اللهیار صیادمنش براى بازى با 

بلک پول در دسترس خواهد بود.
مهاجم 21 ساله ایران بیش از چهار ماه پیش و در بازى 

مقابل برنلى از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد 
و این آسیب دیدگى باعث دورى بلندمدت او ازمیادین 
شــد. با این حال صیادمنش حاال آماده بازگشــت و 

بازى است.
سرمربى هال ســیتى با ابراز خوشــحالى از شرایط 
صیادمنش گفت: آلى (اللهیار) بازگشته است که براى 
من فوق العاده است. بعد از اینکه دیمى (دیمیتریوس 
پلکاس) از لیســت خارج شــد، صیادمنش مى تواند 
بخشى از تیم باشد. این امتیاز بزرگى است و من واقعًا 

مشتاقانه منتظر همکارى با آلى هستم.

بازگشت صیادمنش بعد از مصدومیت طوالنى

سرمربى پرســپولیس از همین االن دست به کار 
شده اســت تا جانشــین یورگن لوکادیا را پیدا و 

جذب کند.
در همین راستا شنیده شــده یحیى گل محمدى 
روى دو گزینه دست گذاشــته و اصرار دارد یکى 
از این دو در نقل و انتقاالت زمســتانى سرخپوش 
شود. یکى شهریار مغانلوســت که در 17 اسفند 

1399 با قراردادى قرضى به مدت شش ماه، به تیم 
فوتبال پرسپولیس پیوست. او در اوایل حضورش با 
عنوان بازیکن پرسپولیس در لیگ برتر امار خوبى 
نداشت ولى در لیگ قهرمانان آسیا آمار درخشانى 

از خود نشان داد.
با این وجود این مهاجم سرزن در تاریخ 3 شهریور 
1400 با قراردادى 3 ساله به ســپاهان پیوست. 

درواقع باشگاه هاى ســپاهان و سانتاکالرا درپى 
توافقى، محمد محبى را با شهریار مغانلو معاوضه 
کردند. این بازیکن هرگز نتوانســت در سپاهان 
بدرخشــد و حاال بدش نمى آید دوباره قرمزپوش 
شود. هر چند بسیار بعید است سپاهان این مهاجم 

را به رقیب خودش بدهد!
همچنین دیگر گزینه یحیــى گل محمدى یک 

لژیونر است. شهاب زاهدى که در سال 2019 به 
باشــگاه اوکراینى المپیک دونتسک پیوست و دو 
سال براى این تیم به میدان رفت. زاهدى در سال 

2021 به باشگاه زوریا لوهانسک انتقال یافت.
او به دلیل جنگ اوکراین به پوشکاش مجارستان 
پیوست اما یحیى گل محمدى تصور مى کند مى 

توان این مهاجم را خرید!

بازى با برزیلى هاى ایران مى تواند به روز 
شانس دو سپاهانى سابق تبدیل شود؟ دو 
بازیکنى که روزگارى قلب دفاع و نوك حمله 
طالیى پوشان اصفهان را به نام خود سند زده 
بودند اما در فصل جارى طلسم شده اند. یکى 
به نیمکت دوخته شده و حتى براى یک ثانیه 
هم فرصت عرض اندام پیدا نکرده و دیگرى 
هم 299 دقیقه شانس حضور در مستطیل 
سبز را داشته اما پایش به گل باز نشده است. 
همین موضوع باعث شده که این روزها نه 
نامى از سیاوش یزدانى که روزگارى با پیراهن 
طالیى سپاهان در میادین مى درخشید، به 
گوش برسد و نه اسمى از سجاد شهباززاده، 
آقاى گل لیگ بیستم در میان گلزنان برتر 
دیده شود. این دو ستاره سابق در فصل جارى 
به سرنوشت یکسانى دچار شده اند و ورق 
علیه آنها برگشته است. با این تفاوت که یکى 
علیرغم آمادگى کامل و به دالیل انضباطى تا 
کنون موفق نشده در لیست سرمربى پرتغالى 
آبى ها قرار بگیرد و دیگرى با اینکه در ابتداى 
فصل در ترکیب اصلى آبى ها قرار مى گرفت 
اما موفق نشد آنچنان که باید و شاید اعتماد 
ریکاردو ساپینتو را جلب کند و حاال به نیمکت 

تبعید شده است.  

عالوه بر همه اینها وضعیت شهباززاده که 
پیوستنش به آبى هاى پایتخت به بمب نقل 
و انتقاالتى تابستانه تبدیل شد از یزدانى که 
در لیگ نوزدهم از اصفهان راهى تهران 

شده قرمزتر است. برترین گلزن لیگ بیستم 
به درب خروج از استقالل نزدیک شده اما 
ماجراى جدایى احتمالى یزدانى با او فرق 
دارد. مهره دفاعى مورد عالقه سرمربى سابق

 آبى ها در فصل جارى مورد غضب ریکاردو 
قرار گرفته و اگر امروز هم از لیست سیاه این 
مربى پرتغالى در نیاید امکان دارد در آینده 

راهش را از تیم مورد عالقه اش جدا کند. 

خطرى که هم مدافع و هم مهاجم ناکام این 
فصل آبى ها را تهدید مى کند هم سن باالى 
این دو بازیکن است. این دو ستاره سابق که 
این روزها شایعه جدایى اجبارى یا اختیارى آنها 

از جمع آبى پوشان تهران شنیده مى شود پیش 
از این مشترى هاى زیادى داشتند اما حاال 
اوضاع براى آنها با گذشته از زمین تا آسمان 
فرق کرده است. شهباززاده ماه دیگر شمع 
تولد 33 سالگى اش را فوت مى کند و یزدانى 
هم فقط دو ماه تا گذر از 30 سالگى فرصت 
دارد. پا به سن گذاشتن این دو مهره آبى ها 
در کنار اینکه این روزها نامشان از سرزبان ها 
افتاده، نشان دهنده آن است که این بار به جاى 
بمب نقل و انتقاالتى این طنین آژیر خطر است 

که در حال هشدار دادن به آنهاست.
با همه اینها فوتبال است و هر چرخش توپ در 
مستطیل سبز مى تواند زمانه را به نفع یا علیه 
تیم، بازیکن و مربى بگرداند. این دو ستاره 
سابق سپاهان براى اثبات توانایى هاى خود 
به ساپینتو و بازگشت به دوران اوج فرصت 
زیادى ندارند، آنها باید اول اعتماد این سکاندار 
پرتغالى آبى پوشان را به دست آورند تا از لیست 
مازاد و فهرست مغضوبین او خارج شوند و در 
گام دوم باید با عملکرد درخشان در میدان، 
نشان دهند هنوز مى توان روى آنها براى 
سد شدن در برابر حمالت تیم حریف یا فرو 
ریختن سنگر رقیب حساب باز کرد. چه بسا 
امشب، آبادان و مصاف با برزیلى هاى این دیار 

به برگ برنده سجاد و سیاوش تبدیل شود.

پرسپولیس به دنبال جذب ستاره سپاهان

آخرین شانس براى 2 ستاره سابق سپاهان

روز سرنوشت ساز سجاد و سیاوش
مرضیه غفاریان

ز ب و ى زی ب م ور
نشــده اند. این بازیکن
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رئیس اتحادیه فوتبال روسیه از تمایل تمام باشگاههاى 
فوتبال این کشور با انتقال به آسیا خبر داد.

تصمیم نهایى در خصوص انتقــال احتمالى اتحادیه 
فوتبــال روســیه از اتحادیه فوتبــال اروپــا (یوفا) به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا (اى اف ســى) روز سه شنبه 
آینده اتخاذ خواهد شد. الکساندر دیوکوف بعد از نشست 
کمیته اجرایى اتحادیه فوتبال روسیه (RFU) این خبر 

را اعالم کرد. 
اسفند سال گذشته بود که فدراســیون جهانى فوتبال 
(فیفا) و اتحادیه فوتبال اروپا تمامــى تیم هاى ملى و 
باشگاهى روسیه را به خاطر موضوع اوکراین از شرکت 
در مســابقات بین المللى محروم کرد. تیم ملى فوتبال 
بزرگساالن روسیه طى این محرومیت از مرحله پلى آف 

جام جهانى 2022 و قرعه کشى مرحله مقدماتى یورو 
2024 کنار گذاشته شد. دیوکوف در تاریخ ششم آذر به 
کمیته اجرایى RFU پیشــنهاد داد تا موضوع انتقال به 

AFC را مورد بررسى قرار دهد.

این بیزینس من  روس که در حال حاضر ریاست اتحادیه 
فوتبال روسیه را به عهده دارد در نشست خبرى اخیر خود 
از حمایت تمام باشگاههاى لیگ برتر روسیه از انتقال به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد.
دیاکوف  افزود: ما اکنون در حال بررسى نهایى هستیم. 
تا 31 دسامبر یک هفته فرصت داریم از مقدماتى جام 
جهانى 2026 اروپا انصراف دهیم. اگر اکنون این کار را 
نکنیم، هیچ شانسى نخواهیم داشت. چشم انداز ورود ما 
به مسابقات اروپایى در بازى سال 2027 خواهد بود. به 

همین خاطر اکثر قریب به اتفاق باشگاهها از انتقال به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا استقبال مى کنند. به هر حال 

بازى کردن بهتر از بازى نکردن است!
مسئوالن فوتبال روسیه نگرانى هاى زیادى بابت دورى 
طوالنى مدت از رقابت هاى بیــن المللى دارند. رئیس 
اتحادیه فوتبال روسیه در بخش دیگرى از صحبت هاى 
خود با اشاره به این موضوع گفت: بسیار از هواداران کم 
کم درك مى کنند که بازیکنان زیادى به دلیل نداشتن 
امکان حضور در مسابقات رسمى بین المللى مى توانند 
تابعیت خود را تغییر دهند. فدراسیون بعضى از کشورها 
با آنها وارد مذاکره شده و مى تواند پیشنهاد تغییر تابعیت 
بدهد. این یک داستان مهم بوده و باید درك کنیم که 

وضعیت در حال تغییر است.

فوتبال روسیه یک هفته دیگر آسیایى مى شود!

بدهد. این یک داستان مهم بوده و باید درك کنیم که 
وضعیت در حال تغییر است.

میلیارد تومان است!
 دلیل تأخیر چند ماهه در 

ى پاى خود نتوانست 
ل رقابت هاى لیگ برتر 
ــدد اما عالقه یحیى 

ن مهاجم سبب شد 
 تمرینات را 

شــگاه 
 وجود 
مربى
ــتن 
ز این 
 زد تا 
حیى 
ــراغ 

شد تا مدیران باشگاه بار دیگر سر
حاال خواستار بستن قرارداد با این
کثیر براى بستن قرارداد یک سال
اختالف رقم دو میلیارد تومانى د
مدیرعامل سرخپوشان هنوز زیر
آل کثیر سقف
جارى باشـ
مى خواه
با آن
است
مدیـ
کثیر قر
ک را با درویش برگزار
مالى مشــترك برا
برســند و این بازی
پرسپولیس بازى کند
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مدیر عامل آبفاى اصفهان از نیاز 12 هزار میلیارد تومان 
اعتبار براى بازسازى و اصالح شبکه فرسوده فاضالب 

شهر اصفهان خبر داد.
حسین اکبریان در نشست بررســى تامین منابع مالى 
طرح هاى آب و فاضالب در ســطح استان اصفهان با 
حضور رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
و جمعى از معاونان و مسئوالن آبفاى استان اصفهان با 
بیان این که ادبیات بازسازى شبکه فاضالب از 8 سال 
گذشته با فرسودگى شبکه فاضالب شهر اصفهان وارد 
صنعت آب و فاضالب کشور شده است، خاطرنشان کرد: 
شبکه فاضالب اصفهان قدمتى 61 ســاله دارد که در 

حدود 55 سال از نصب نخستین انشعاب آن مى گذرد.
وى با بیان این که طول شبکه و خطوط انتقال فاضالب 
شــهر اصفهان بیش از 3900 کیلومتر است، گفت: در 
حدود 500 کیلومتر از این شــبکه فرســوده است که 
تا کنــون 193 کیلومتر از آن در طى ســال هاى اخیر 
بازسازى شده و 307 کیلومتر دیگر نیز نیازمند بازسازى 

است.
مدیرعامــل آبفاى اســتان اصفهان دربــاره اقدامات 

اصالحى بــه منظور بازســازى شــبکه فاضالب در 
سال هاى گذشته گفت: مجوز فاینانس جهت بازسازى 
فاضالب محور جنوب اصفهان از خیابان نظر غربى تا 
پل غدیر در قطرهاى 1200 تا 1400 و محور شــمال 

و بازسازى شــبکه فاضالب در شــهر اصفهان از سال 
1386 الى 1401 به طول 193 کیلومتــر از جمله این 

اقدامات است .
اکبریان به آسیب هاى وارد شده به شبکه فاضالب شهر 

اصفهان در طى سال هاى اخیر اشاره کرد و افزود: این 
آسیب ها عمدتا ناشــى از عواملى همچون عمر باالى 
شبکه، جنس بتنى لوله ها که 77 درصد از شبکه را شامل 
مى شود، گســترش شهر، رســوبات و باالبودن سطح 
آب هاى زیرزمینى در حواشــى رودخانه هستند. وى با 
بیان این که عوامل شیمیایى، بیولوژیکى و فیزیکى در 
تخریب لوله هاى بتنى شــبکه فاضالب موثر هستند، 
اظهار داشت: در چند سال گذشــته خوردگى و ریزش 
شبکه فاضالب شــهر اصفهان به میزان چشم گیرى 
افزایش پیدا کرده اســت و در حال حاضر در حدود 50 
کیلومتر نقاط فوق بحرانى براى اصالح در سطح شهر 

وجود دارد.
مدیرعامــل آبفــاى اســتان اصفهان بــه تخصیص 
اعتبــارات الزم از طریق کمیســیون مــاده 23 براى 
پروژه هاى ســطح اســتان تاکید کرد و اظهار داشت: 
امیدواریــم بــا اولویت بنــدى و برنامه ریــزى هاى 
انجام شــده، ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
همکارى هاى الزم در این زمینه را با شرکت آبفا انجام 

دهد.

بازسازى شبکه فاضالب شهر اصفهان
 در گرو 12 هزار میلیارد تومان اعتبار 

تفکر و راهبرد بومى ســازى حداکثرى تجهیزات در گروه فوالد مبارکه هر 
بار با ساخت داخل یکى از تجهیزات حساس و مهم خطوط تولید، همچون 
حلقه هاى زنجیرى محکم در حال متصل شدن به هم است تا در این شرایط 
سخت اقتصادى، نویدبخش خودباورى و امید براى صنعت فوالد و اقتصاد 

کشور باشد.
 کارشناسان متخصص و بلندهمت فوالد مبارکه در گامى دیگر با همکارى 
شرکت هاى ســازنده داخلى موفق شدند کمپرسور ســیل گس واحد احیا 
مستقیم را بومى سازى کنند تا با این اقدام، کشور ایران چهارمین سازنده این 

تجهیز بسیار حساس باشد.
در پى کســب این موفقیت ارزشــمند، آرش منافى، سرپرســت تعمیرات 
آهن ســازى ســبا گفت:با توجه به حساســیت و نقش مهم و استراتژیک 
کمپرسور سیل گس در واحدهاى تولیدى آهن اسفنجى مخصوصًا در واحد 
احیا مستقیم سبا به دلیل عدم امکان استفاده از نیتروژن و همچنین با توجه به 
تحریم و انحصار ساخت این تجهیزات، جهت جلوگیرى از توقفات خط تولید، 
جلسات متعدد فنى با واحدهاى مختلف جهت ساخت داخل و بومى سازى 
این تجهیز خاص برگزار شد و نهایتا بر آن شدیم تا براى اولین بار در کشور 

ساخت کمپرسور سیل گس را بومى سازى کنیم.
کمپرسور سیل گس دور باال در ســال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» 
ساخته شــد و هم زمان با توقف خط تولید به دلیل آسیب دیدگى کمپرسور 
آلمانى، در اواخر تیرماه 1401 کمپرســور ســاخت داخل با نظارت شرکت 
سازنده در سایت آهن سازى مجتمع فوالد ســبا نصب و با موفقیت در مدار 
تولید قرار گرفت. کمپرسور نصب شده تاکنون عملکرد مناسبى در تأمین ِدبى 
و فشار خروجى داشته و سایر موارد فنى نیز تاکنون مورد تأیید کارشناسان 

این واحد قرار گرفته است. 

یک بومى سازى مهم در فوالد مبارکه

نشست « اصفهان در آیینه شعر کمال» برگزار مى شود 

تشکیل جلسه شوراى اقامه نماز اداره کل تأمین اجتماعى 

مدیر مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل از برگزارى 
نشست « اصفهان در آیینه شعر کمال» خبر داد.

محمد عیدى اظهار کرد: کمال الدین اسماعیل بن 
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانى ملقب و مشــهور 
به (خالق المعانى) شاعر ایرانى نیمه نخست قرن 
هفتم هجرى و آخرین قصیده سراى بزرگ ایران در 
زمان ایلغار مغوالن بوده است که خود نیز به خنجر 
خونریزاین رزم توزان ژکاره کشته شد و آرامگاهش 

اینک در اصفهان برجاى است.
وى افزود: شــعر کمال در کنــار ارزش ادبى واجد 
اهمیتى تاریخى دارد زیرا که راوى بزرگ اصفهان 
در ایامى که مى زیســته که هم هنــگام با دوران 

پرآشوب مغوالن است.
مدیر مرکز اصفهان شناســى و خانه ملل سازمان 
فرهنگــى، اجتماعــى و ورزشــى شــهردارى 
اصفهان تصریح کرد: در سلســله نشســت هاى 
مرکز اصفهان شناســى و روز کمال قرار است که 
رضا ضیا اصفهان، دکتــراى تاریخ و کمال پژوه به 
بررسى زندگانى این شخصیت تاریخى و اشعار وى 
خواهد پرداخت.وى اضافه کرد: این نشســت روز 
چهارشنبه هفتم دى ماه ســاعت 16:30 در مرکز 
اصفهان شناســى و خانه ملل ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان واقع در 

خیابان استاندارى برگزار خواهد شد.

سومین جلسه شــوراى اقامه نماز اداره کل تأمین 
اجتماعى استان اصفهان با حضور مدیرکل استان و 

دیگر اعضا تشکیل شد
به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل 
تأمین اجتماعى استان اصفهان،  روز سه شنبه 29 
آذرماه جلسه شــوراى اقامه نماز اداره کل استان 
با هدف تجهیــز نمازخانه شــعب، برگزارى دوره 
آموزشى ویژه کارکنان و شیوه هاى دعوت به نماز 
و همچنین نحوه تشویق و ترغیب فرزندان به اقامه 

نماز و جشن تکلیف فرزندان همکاران برگزار شد.
در ابتداى این جلســه جواد کریمیان دبیر شوراى 
اقامه نماز اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان 
ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور اعضا نامه هاى 
وصولى از ســتاد اقامه نماز و همچنین برنامه ها و 
اقدامات صورت گرفته در زمینه توســعه و ترویج 
فرهنگ نماز بین کارکنــان و خانواده هاى آنان را 
تشــریح کرد و افزود این اقدامات سبب شده است 
که اداره کل استان در سال1400 جایگاه مطلوبى 
درزمینه اقامه نماز (رتبه برتر در بین دســتگاه ها )

کسب کند.
اکبر محمد هاشمى معاون تعهدات بیمه اى استان 
هم در زمینه ترویج وتوســعه فرهنگى اقامه نماز 
اظهار کرد: برنامه ریزى، نظارت و ارزیابى اقدامات 
صورت گرفته از وظایف شوراى اقامه نماز است و 
به صورت مستمر باید پیگیرى گردد. وى همچنین 
تمهید،تجهیز،تبلیغ  و تعلیم همــکاران و خانواده 
هاى آن ها پیرامون موضوعات نماز را از مســائل 
مهم دانســت. درادامه مرتضى حاجــى کاظمى 
مدیر کل تامین اجتماعى اســتان ضمن تشــکر 
از انعقاد جلسه با اشــاره به ضرورت ترویج نماز و 
بیان راهکارهاى عملى و پرهیز از تشکیل جلسات 
کلیشــه اى و اظهار نظرها از سر رفع تکلیف اظهار 
داشت: مباحثى مثل نماز را نباید به نظامات ادارى 
گره بزنیم؛ باید همت بر این امر باشد و تاکید کرد 
این جلســات از مهمترین جلسات اداره کل استان 
است و زمینه اى براى ترویج و توسعه نماز و مسائل 
دینى و معنوى در میان همکاران خواهد بود و باید 

به صورت مستمر برگزار گردد.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

چگونگــی شــارژ باتــری گوشــی از مهمترین 
مسائلی است که باید اطالعات کافی درباره 

آن داشته باشید.

در چیــن مــردی در اتفاقــی عجیــب از کــف 
شیشه ای طبقه پنجم ساختمانی سقوط کرد 

و جان خود را از دست داد.

پژوهشگران ربات های نرم پوشیدنی درست 
کردند که وقتی یک نفر آن را بپوشــد درکش 

از درد و ترس تغییر می کند.

قدرت خریــد واقعــی ٣٠ هزار تومان در ســال 
١٣٨٤ بــا چندهــزار تومــان در شــرایط کنونــی 

برابری می کند؟ 

هر دردی در دست چپ که با فعالیت تشدید 
شــود را باید از حیث خطر مشکل قلبی مورد 

بررسی قرار داد.

فوتبالیســت های زیادی ملیت خود را عوض 
کرده اند و برای تیم ملی کشوری غیر از محل 

تولد خود به میدان رفته اند. 

بایدها و نبایدهای شارژ باتری گوشی

سقوط وحشتناک از طبقه پنجم!

ربات هایی برای کاهش درد و ترس! 

ارزش ٣٠ هزار تومان در سال ۸۴!

دردهای دست چپ نشانه بیماری 
قلبی اند؟

فوتبالیست هایی که ملیتشان را
عوض کردند 

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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