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۳

مدیریت شهر چشم و 
گوش بسته است؟

«جی شیر»
تاریک و ترسناک 

۳

چهارباغ پیاده رو می ماند 

انتقال قطعی طالفروشان 

میدان امام علی(ع)

۳

       

پوست انار را
دور نریزید

لغو دستور توقف پروژه بهشت آباد 
۳

پازل 
پزشک خانواده 
تکمیل می شود؟

ناکام ترین طرح نظام سالمت بهترین تعریفى است 
که مى توان از طرحــى داد که از تولــدش با انتظار

 18 ساله براى اجرا روبه رو شد. پزشک خانواده با وجود 
اینکه در ابتداى مطرح شدنش در چند استان به شکل 
پایلوت کلید خورد اما همچنان در خم یک کوچه ماند 
و نتوانست بزرگ شود تا اینکه به تازگى رئیس مرکز 
مدیریت شبکه وزارت بهداشت و درمان از اجراى این 

طرح بعد از حدود دو دهه در کما بودن خبر داده است.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشــت، نبود عزم کافى 
مدیران براى اجراى پزشک خانواده عمده ترین دلیلى 
بوده که باعث شــده این طرح در محاق بماند. اما باز 

شدن بخت این طرح بعد از سال ها...

۳

رأى هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى به مسئوالن استان اصفهان ابالغ شد

رد پای شگفت انگیز رضاییانرد پای شگفت انگیز رضاییان
 در گل های سپاهان در گل های سپاهان

ســتاره خط دفاعى ســپاهان یک عملکرد مثبــت دیگر از 
خودش در لیگ برتر بر جا گذاشت و با ارسال هاى ویرانگرش 

زمینه ساز گلزنى هم تیمى ها شد...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

امتیازهایی که 
شمرده نمی شود

بازی می کندبازی می کند

۵

رهبر رهبر ۳۶۳۶ ساله ذوب  ساله ذوب 
عصای دست تارتار

همه قســمت هاى انار مانند گل، برگ، پوست، 
دانه و ریشه درخت آن مصرف دارویى دارند. در 
این مطلب خاصیت جوشانده پوست انار و روش 
درست کردن آن را مى خوانید.  جوشانده پوست و 

ریشه درخت انار جهت درمان...

آینده ترسناک برای زندگی در ایران
تنها تنها ۵۵ سال فرصت برای جبران ذخایر آبی داریم 

۲

۷

جزییات برنامه تشییع پیکر جزییات برنامه تشییع پیکر 
۱۳۱۳ شهید گُمنام در اصفهان  شهید گُمنام در اصفهان 

۳

افزایش نرخ سودبانکی کلید خورد؟ انهدام باند سارقان ۱۰ میلیاردی شهر اصفهانجهان نما چگونه بفهمیم مودم وایرلس هک شده استاستان نور ناکافى موجب خواب دیر وقت مى شودتکنولوژی سالمت

۳

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000015 به صورت 

الکترونیکى و اقساطى طى 10 قسط به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15 تاریخ انتشار: 1401/10/04    

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/25 تاریخ بازدید: 1401/10/06 الى 1401/10/26  
تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/27 تاریخ بازگشایى: 1401/10/26 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند: مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 

موجود است. 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى، میدان فاطمیه، شهردارى شاهین شهر، تلفن: 031-45225200 

www.shaahinshahr.com
Email:info@shaahinshahr.com

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۱۱۰۷) ۷ قطعه زمین مسکونی سطح شهر به صورت اقساطی (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۲۰۷۷

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

شهردارى گرگاب به استناد مصوبه شماره 463 مورخ 1401/07/24 شوراى محترم اسالمى شهر 
در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربرى مسکونى با ابعاد 186 مترمربع و 200 مترمربع 
با قیمت کارشناسى رسمى دادگسترى، به صورت نقدى و برابر مشخصات مندرج در اسناد آگهى 

تجدید مزایده عمومى اقدام نماید. 
مواعد زمانى: تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/28  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/08  

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/15   زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/10/17
نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شهر گرگاب انتهاى بلوار امام خمینى (ره)، خیابان شهردارى، 
ساختمان شهردارى گرگاب، واحد امالك، مسئول پاسخگو: آقاى بیدرام 

  www.gorgab.ir :شماره تماس شهردارى: 45754545-031، داخلى 5       سایت شهردارى

آگهی مزایده عمومی
 (آگهی تجدید مزایده فروش)فراخوان نوبت سوم 

  م.الف:۱۴۲۸۷۴۷

چاپ دوم

روح اله شاه رجبیان – شهردار گرگاب

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000014 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15 تاریخ انتشار: 1401/10/04    

تاریخ بازدید: 1401/10/06 الى 1401/10/24                                مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/25
تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/27 تاریخ بازگشایى: 1401/10/26 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس 

حاصل نمایند: مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 

موجود است. 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى، میدان فاطمیه، شهردارى شاهین شهر، تلفن: 031-45225200 

www.shaahinshahr.com
Email:info@shaahinshahr.com

 آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 شماره (۲۱۱۰۶) بیست و دو قطعه زمین مسکونی نیایش (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۲۰۷۵

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

۳

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس تشریح کرد؛دفاع مقدس تشریح کرد؛

ری ری ر ریی رر ر ی

زد و بند کودکان کار با سوپرمارکت ها ۷

یه پنیـر بخـر!یه پنیـر بخـر!

 
 

 

انیراننیررانیران
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سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا بــا کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

ساخت منقار برای عقاب هارپی

عبور هواپیما از روی سر گردشگران!

نسل جدید و جذاب المپ های سر!

ترفندی ویژه برای شکوفایی گل خاص!

https://nesfejahan.net/fa/news/262619
https://nesfejahan.net/fa/news/262620
https://nesfejahan.net/fa/news/262623
https://nesfejahan.net/fa/news/262624
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افزایش نرخ سودبانکى
 کلید خورد؟

روش هاى استعالم 
سود سهام عدالت اعالم شد

خبرخوان
 اولین محموله خودرو 

وارد شد
مدیر بنادر و دریانوردى بندر لنگه    ایمنا |
و غرب هرمزگان گفت: شنبه شب 22 دستگاه 
خودرو از برند کیا محصول کره جنوبى به عنوان 
اولین محموله خودروهاى وارداتــى وارد بندر 
لنگه و محموله تخلیه شــد. مرتضى ساالرى 
اظهار کرد: این محموله خودرو 22عددى شامل 
شش نمونه از محصوالت کیا از جمله سراتو، ریو، 
پیکانتو، پگاس، سونت (شاسى بلند) و اسپورتیج 
(شاســى بلند) اســت که در محوطه بندر لنگه 

تخلیه شد.

پیشنهاد کپى کارى!
  روزنامه فرهیختگان |در چند ســال 
اخیر بسیار دیده ایم که ایده برنامه هاى سرگرمى 
تلویزیون از برنامه هاى خارجى برداشته شده و بعد 
هم بومى سازى اى براى آن انجام شده است و 
درنهایت برنامه خوبى ساخته شده و مخاطب هم 
از آن راضى بوده است. کپى از برنامه هاى موفق 
خارجى و تبدیل آنها به نمونه هاى موفق داخلى 
تقریباً از اواخر دهه 80  و اوایل دهه 90 رواج پیدا 
کرد که ایده بدى نبود. حاال که اکثر مخاطبان با 
این بومى سازى یا کپى کردن کنار آمده اند، باید از 
این ظرفیت استفاده شود... زمانى که سلبریتى ها 
در این شرایط به قول خودشان همه چیز را تحریم 
کرده اند و پایشان را در تلویزیون نمى گذارند، زمان 
خوبى است براى اینکه برنامه ها بدون سلبریتى ها 

ساخته شود. 

یک ایموجى
 چند نفر را کشت!

  اعتمادآنالین| یک جوان از اهالى استان 
بابل عراق که ایموجى خندان را به جاى گریان 
در کامنت ذیــل اعالمیه ترحیم یکــى از افراد 
عشیره اش در فیس بوك اســتفاده کرده بود، با 
وجود عذرخواهى صوتى اش باعث کشته شدن 
پدر خود شد. بر اســاس این گزارش، این اقدام، 
خشم شدید خانواده متوفى و حمله مسلحانه به 
خانه او را در پى داشت که منجر به کشته شدن 
پدر خانواده کــه براى باز کــردن در رفته بود و 
زخمى شدن چند نفر دیگر از اعضاى خانواده  شد.

پیش بینى 
گرماى بى سابقه کره زمین  
دانشمندان در آســتانه سال    تسنیم |
2023 میالدى در رابطه با افزایش شدید گرماى 
جهانى در ســال میالدى پیش رو هشدار دادند. 
بر اساس پیش بینى ســاالنه دماى جهانى اداره 
هواشناسى انگلیس، سال 2023 احتماًال یکى از 
گرم ترین سال هاى تاریخ خواهد بود و میانگین 
دما تا 1/2 درجه سانتیگراد باالتر از سطح پیش 
از صنعتى شدن است. تا به حال، گرم ترین سال 
ثبت شــده از زمانى که دانشــمندان شروع به 
پیگیرى دماى جهانى در ســال 1850 کردند، 
سال 2016 بود. نتایج نشــان مى دهد که سال 
2023 ممکن اســت که رکورد ســال 2016 را 
نشکند اما این احتمال وجود دارد که سال آینده 
سال قابل توجه دیگرى از نظر گرمایش جهانى 

باشد.

آمار عجیب سزارین
 در ایران 

رئیــس اداره جوانى جمعیت    تسنیم |
وزارت بهداشــت با اعالم اینکه بیش از نیمى از 
زایمان ها در ایران به روش سزارین است در حالى 
که اســتاندارد جهانى 15درصد است، گفت: به 
مادر گفته نمى شود سزارین درد بیشترى دارد و 
تا زمان کشیدن بخیه ها حدود 14 روز مادر درگیر 
است. در کشور ما تقریباً  52 درصد زایمان ها به 
صورت ســزارین و 48 درصد به صورت طبیعى 

انجام مى شود.

باالخره گام هاى اولیه براى افزایش نرخ ســود بانکى 
برداشته شد؛ آن هم در شرایطى که بانک مرکزى براى 
ایجاد تعادل در اقتصاد، خواهان افزایش نرخ سود بانکى 
اســت و گفته مى شود شــوراى پول و اعتبار نیز با این 
موضوع موافقت کرده است.بر این اساس به نظر مى رسد 
افزایش نرخ سود بانکى با هدف مهار خروج سرمایه از 
بانک ها به بازار سکه و ارز در دستور کار قرار دارد و این 
برنامه با هدف افزایش اقبال سپرده گذاران به حضور در 

حوزه بدون ریسک سرمایه گذارى دنبال مى شود.
در این فضا، مصطفــى قمرى وفا، ســخنگوى بانک 
مرکزى در یادداشتى در فضاى مجازى نوشت: هیئ ت 

عامل بانک مرکزى در مصوبه خود به بانک ها اجازه داد 
اوراق گواهى سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذارى (عام) 

با نرخ 23 درصد منتشر کنند.
این موضوع به این معنى اســت که ســپرده گذارى در 
بانک ها با اوراق مذکور جذاب تر خواهد شــد. در نتیجه 
این چراغ سبز، نرخ سود سپرده هاى بانکى نیز در گام بعد 
افزایش خواهد یافــت. البته بانک مرکزى درخصوص 
نرخ هاى ســود کوتاه مدت صحبتى نکرده است؛ اما با 
این تصمیم باید نرخ سود در بانک ها را 23درصد فرض 
کرد. پیش تر، سقف نرخ سود براى سپرده هاى دوساله، 

18درصد تصویب شده بود. 

روش هاى آگاهى از جزئیات واریز مرحله نخست سود 
سهام عدالت در سال جارى اعالم شد.معاونت فناورى 
و توسعه نوآورى شرکت ســپرده گذارى مرکزى اوراق 
بهادار و تسویه وجوه (ســمات) اعالم کرد: مشموالن 
سجامى ســهام عدالت براى اطالع از مبلغ واریز سود 
سهام سال مالى منتهى به اسفندماه 1400 خود مى توانند 
ddn. به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به نشانى
csdiran.ir مراجعه کنند.در این راستا سهامداران عدالت 

پس از ورود بــه درگاه یکپارچه ذینفعان بازار ســرمایه
 مى توانند با کلیک بر روى گزینه تاریخچه سود سهام 
عدالت مبلغ سود دریافتى خود را مشاهده کنند.همچنین 

سهامدارانى که سجامى نشده اند نیز مى توانند با مراجعه 
به تارنماى   sahamedalat.ir و یا تماس با مرکز تماس 
1569 داخلى یک، نسبت به واریز سود سهام عدالت خود 
مطلع شوند.شایان ذکر است مرحله نخست واریز سود 
سهام عدالت به 43 میلیون و 740 هزار نفر ایرانى از صبح 
روز چهارشنبه گذشته از طریق شبکه بانکى آغاز شده 
است و در این مرحله، سهامدارانى که در پرتفوى سهام 
خود 452، 492 و 532 هزار تومان دارند به ترتیب 510، 
555 و 600 هزار تومان و افرادى که پرتفوى یک میلیون 
تومانى در اختیار دارند، مبلغ یــک میلیون و 128 هزار 

تومان سود على الحساب دریافت مى کنند.

خورشید کیایى
ایران در مرز ورشکســتگى آبى است؛ این جمله را یک 
دهه پیش کارشناسانى عنوان کردند که اکنون معتقدند 
به این مرز رســیده ایم. و حاال حتى بــرف هاى آمده و 
نیامده هم نمى تواند کارى براى سدهاى خالى شده از 

آب و بحران خشکسالى انجام دهد.
کشورمان حاال چنان در سراشیب تند کم آبى قرار گرفته 
که ترسیم آینده ترسناك است و اگر دیر بجنبیم ممکن 
است تا 5 سال آتى بســیارى از استان هاى کشور دیگر 

جایى براى زیست نداشته باشد.
این در حالى است که با وجود بحران هاى شدیدى که 
در زمینه کم آبى به وجود آمده هنوز هم برنامه دقیق و 
مورد اطمینانى براى سیاستگذارى در این رابطه انجام 
نشــده اســت و اگرهم کارى صورت گرفتــه در حد و

 اندازه اى نبوده که بتواند این مشکل را مرتفع و مدیریت 
کند. بنابراین زمانى که هیچ نقشــه راهى براى بحران 
کم آبى در کشور وجود ندارد و برنامه ها موقتى و در حد 
مسکن بوده اســت باید انتظار نابودى منابع آبى مان را 

داشته باشیم.
حاال چشم دوختن به آسمان هم نمى تواند راه مطمئنى 
باشد چرا که به اعتقاد کارشناســان بیشتر استان هاى 
کشور دچار خشکسالى انباشته هســتند و براى جبران 
این خشکسالى ها نیاز به بارش هاى قابل توجهى است.

گرچه بعد از پاییز کم بارانى که داشــتیم حاال در اولین 
روزهاى زمستان شاهد بارش برف در بیشتر استان هاى 
کشور هســتیم اما این میزان برف هم که عمر کوتاهى 
دارد و زود آب مى شــود نمى تواند به عنوان منابع آبى 
و یخچال هاى طبیعى که در گذشــته بــه میزان قابل 
توجهى بود و مى توانست تابستانمان را از بحران نجات 

دهد مطرح باشد.
هم اکنون براســاس برآوردهایى که انجام شده است 
سطح یخچال هاى کشــور کاهش قابل توجهى داشته 
اســت به طورى که اواخر ســال گذشــته وزارت نیرو 
گزارشى را منتشر کرد که براســاس آن مى توان گفت 
یخچال هاى طبیعى کشــور به زودى بــه خاطره بدل 

مى شوند.
آنطور کــه در این گــزارش آمده ســال 92 ســطح 
یخچال هاى کشــور حدود 42 کیلومتر مربــع بود. اما 

در سال 1400 این میزان به 9 کیلومتر مربع کاهش پیدا 
کرده است . این درحالى است که میزان بارش ها امسال 
نیز تاکنون امیدوار کننده نبوده اســت و کارشناسان از 

کاهش حدود 39درصد بارش ها خبر مى دهند.
صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملى پیش بینى و مدیریت 
بحران مخاطرات وضع هوا درباره آخرین برآوردهایى که 
درباره میزان ذخایر برفى کشور انجام شده است، گفته: 
براساس اطالعات به دست آمده مى توان گفت میزان 
ذخایر برفى کشور نسبت به سال گذشته تغییرى نداشته 
است . اگرچه در عمق برف کاهش داشته ایم. او در باره 
کاهش سطح برف نیز عنوان مى کند: میزان سطح برف 
در حوضه هاى آبریز کشور تاکنون نسبت به میانگین 15 

سال گذشته به حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است .
عددها و پیش بینــى ها از وضعیت منابــع آبى نه تنها 
امیدوار کننده نیست بلکه شــرایط یأس آورى را براى 
کشــور ما رقم مى زند. وضعیتى که بــا وجود الگوى 
نادرســت مصرف آب که نتوانسته ایم به شکل درستى 

ساماندهى و مدیریتش کنیم تنها یک نتیجه را به دنبال 
داشته است؛ اینکه ما شبیه هیچ کجاى دنیا نیستیم؛ نه 
از آب هاى خاکسترى اســتفاده مى کنیم و نه الگوى 
کشت ما بر اساس استانداردهاى کم آبى برنامه ریزى 

شده است.
محمدرضا محبوب فر، کارشــناس حوزه محیط زیست 
و عضو انجمن مخاطــرات محیطى و توســعه پایدار 
ایران، از وضعیتى خبر مى دهد که وحشــت آور است. 
این کارشناس محیط زیست انگشــت اشاره اش را رو 
به سازمان محیط زیست مى گیرد و مى گوید: چه چیز 
باعث شده که االن درست بیخ گوش سازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور و ادارات اســتانى اش، طرح ها و 
صنایع آب  بر بتوانند احداث شوند. همین حاال 80 درصد 
منابع آب سطحى کشور، از تاالب ها، رودخانه ها گرفته 
تا دریاچه ها، محو و نابود شده اند و با اینکه در طول سال، 
در پى افزایش سیالب و بارندگى ها ورود آب داشته اند 
اما آسیب دیده و درنهایت خشک خواهند شد. پس اگر 

سازمان حفاظت محیط زیست، وظیفه و مسئولیتش را 
درست انجام داده بود و به صنایع آب بر مجوز نمى دادند و 
کشاورزى را به شکل کنونى توسعه نمى دادند که منجر 
به از دست رفتن آب شود، االن به این نقطه نمى رسیدیم 
که هیچ راه چاره اى نداشته باشیم اال اینکه کشاورزى و 
صنعت را همین حاال به نفع محیط زیست و حفظ منابع 

آبى تعطیل کنیم. 
به گفتــه این کارشــناس اگــر بخواهیــم از بحران 
کمبود و نبــود آب جلوگیرى کنیم تنهــا راهکارى که 
مى توانیم براى این مقوله تعیین کنیم این است که حقابه 
محیط زیست و طبیعت باید برگردد و چاه هاى زیرزمینى 
و منابع آب ســطحى، آبخوان ها و موارد دیگر باید احیا 
شوند تا کشور از این بحران بسیار خطرناك فرونشست 
زمین نجات یابد و بتوانیم بحران آلودگى هوا و ریزگردها 
را حل کنیم. او  تأ کید مى کند که وقت کم است و تنها 
بین 5 تا 10 سال فرصت داریم که آب را به درون طبیعت 

و محیط  زیست بازگردانیم.

تنها 5 سال فرصت براى جبران ذخایر آبى داریم 

آینده ترسناك براى زندگى در ایران  استقبال از گفتگو با مصر
  میزان |وزیر امور خارجه مى گوید که نخســت 
وزیر عراق در جریان نشست بغداد2 در اردن پیشنهاد 
گفتگوى ایران و مصر را در ســطوح سیاسى و امنیتى 
مطرح کرده است. حسین امیرعبداللهیان اظهار کرد: 
من از این ایده نخســت وزیر عراق اســتقبال کردم. 
امیرعبداللهیان، افزود که آقاى «السودانى» قرار است 
که در این رابطه در هفته   هاى آینده اقداماتى انجام دهد.

1000 کیلو شمش 
راهى بازار مى شود 

مدیر اقتصادى و توسعه سرمایه گذارى    تسنیم|
ایمیدرو گفت: این ســازمان طى روز هاى آتى 1000 
کیلوگرم از موجودى شمش طالى پرعیار تولیدى خود 
را به روش هاى مختلف در بــازار عرضه خواهد کرد. 
امیرصباغ افزود: با مجوز بانک مرکزى، 500 کیلوگرم 
طال از طریق فروش گواهى سپرده کاالیى بر مبناى 
شــمش طال که قرارداد آن با بورس کاال و بانک ملت 
امضا شده، عرضه خواهد شد و الباقى به صورت فیزیکى 

در بورس کاال و بانک کارگشایى به مزایده مى رود.

کنایه به دولت
  روزنامه جمهورى اسالمى | ما مثل 
بعضى ها نیســتیم که پیش پاى یک دولت، ســنگ 
مى گذارند و ماشــین دولــت دیگر را با هــول دادن 
مى خواهند روشن کنند. ما مى خواهیم موفقیت ها چنان 
روز افزون باشد که از این دولت تا آن دولت، گشایش ها 
بیشتر و بیشتر باشد. اما دریغ که گاه ماجرا چنان پیش 
نمى رود که مى خواهیم. مى گویند ســفره مردم را به 
برجام و اف اى تى اف گره نزدیم، درست مى گویند. به 
هیچ جاى دیگر هم گره نزدند. به همین خاطر است که 
نسیم نوزیده، سفره به هر جا مى رود. مثل قایقى که به 

هیچ جا گره نخورده است...

اخراج 3 دانشجو 
3 دانشجوى دانشگاه تبریز به    اعتمادآنالین |
نام هاى نیما سراجیان تبریزى، على کشورى و آروین 
ابراهیمى به دلیل شــرکت در اعتراضات دانشجویى 

مهرماه از این دانشگاه اخراج شدند.

درخواست «کیهان» 
  روزنامه کیهان |مطالبه آحاد ملــت ایران، 
محاکمه و مجازات بخشى از فعالین مدعى اصالحات 
به اتهام «معاونت در جرم» و همچنین «مباشــرت در 
جرم» است. آن هم بدون مماشات و رودربایستى؛ خواه 
آن شخص مدیرمسئول فالن روزنامه باشد، یا نماینده 

سابق مجلس، یا مقام سابق دولتى.

آزادى پس از 8 سال 
  ایرنا|  14 ماهیگیر ایرانى که در اسارت گروهک 
تروریستى الشباب در سومالى بودند با رایزنى و اقدامات 
وزارت امور خارجه آزاد شــدند. این افراد که از اهالى 
چابهار هستند ســال 1394 در آب هاى بین المللى در 
نزدیکى سومالى به اسارت گروهک تروریستى الشباب 

در آمده بودند.

قدرت پول سوریه از ما 
بیشتر است!

  انتخاب|  روح ا... ایزدخواه، نماینده مردم تهران 
در جلسه علنى یک شــنبه مجلس و در جریان بررسى 
سیاســت ها و اقدامات ارزى دولت بیان کرد: در شروع 
دولت ســیزدهم قیمت دالر 26 هزار تومان و امروز 39 
هزار تومان اســت. یعنى قریب بــه 50 درصد، نرخ ارز 
افزایش داشته است. بى دلیل این افزایش را به اغتشاشات 
و یک ماه اخیر حواله ندهید. دستفرمان شما غلط است، 
تقاضا براى تبدیل پول ریالى به ارزى 30 سال است که در 
کشور وجود دارد. واقعیت ها را فرافکنى نکنید. قدرت پول 
ملى کشور جنگ زده سوریه 8 برابر از ما بیشتر است، چرا 

که مى تواند بازار غیر رسمى را مدیریت کند. 

الدن ایرانمنش
ناکام ترین طرح نظام ســالمت بهترین تعریفى است که مى توان 
از طرحى داد که از تولدش با انتظار 18 ساله براى اجرا روبه رو شد. 
پزشک خانواده با وجود اینکه در ابتداى مطرح شدنش در چند استان 
به شــکل پایلوت کلید خورد اما همچنان در خم یک کوچه ماند و 
نتوانست بزرگ شود تا اینکه به تازگى رئیس مرکز مدیریت شبکه 
وزارت بهداشت و درمان از اجراى این طرح بعد از حدود دو دهه در 

کما بودن خبر داده است.
به گفته مسئوالن وزارت بهداشــت، نبود عزم کافى مدیران براى 
اجراى پزشــک خانواده عمده ترین دلیلى بوده که باعث شده این 

طرح در محاق بماند. 
اما باز شدن بخت این طرح بعد از سال ها را وزیر بهداشت و درمان 
همین چند ماه قبل داد؛ اینکه در نیمه دوم امســال طرح پزشــک 
خانواده رنگ اجرا به خود مى بیند. اگرچه طرح پزشک خانواده اى که 
وزیر بهداشت قول اجرایى شــدنش را داده متفاوت از طرح پزشک 
خانواده 18 سال پیش است. بسته هاى خدمتى که در طرح درنظر 
گرفته شده شامل پزشک و مراقبین سالمت در مشاوره تغذیه، روانى، 
معضالت اجتماعى، بهداشــت محیط و مســائل صنعتى مى شود. 
اینطور که به نظر مى رســد عزم جدى براى طرح پزشــک خانواده 
وجود دارد و طلسم طرح در حال شکستن است اما شرط این اتفاق 

تخصیص بودجه است.
از زمانى که این طرح مطرح شــده تا اکنون که قرار اســت بعد از
 سال ها انتظار به اجرا برسد هر مسئولى که بر کرسى نظام سالمت 
نشسته شاخ و برگى به این طرح داده است. پس این انتظار مى رود 
که تغییرات جدى در طرحى که قرار است به اجرا برسد وجود داشته 

باشد؛ تغییراتى که برخى مى گویند از زمین تا آسمان است.
حاال طرح جدید پزشک خانواده متشکل از چند بسته خدماتى است 
و تا دو ماه دیگر در شــهرهاى با جمعیت باالى 20 هزار نفر یعنى 
براى حدود 57 میلیون نفر از جمعیت کشــور اجرایى مى شود. اینها 
را مصطفى رضایى، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت و 
درمان گفته و ذکر کرده که قرار اســت براى هر دو هزار و 500 نفر 
جمعیت، یک پزشک و یک مراقب پیگیر سالمت درنظر گرفته شود.

اما این ختم ماجرا نیست چرا که دست وزارت بهداشت و درمان از 
بسته هاى سالمتى این طرح پر و پیمان است و آنطور که مصطفى 

رضایى گفته اســت، به ازاى هر 30 هزار نفــر جمعیت در منطقه، 
یک کارشناس تغذیه و مشاور روانشــناس خدمات ارائه مى دهند. 
مشاورین صنعتى و بهداشتى هم به فراخور نیاز منطقه اى که طرح 
در آنجا اجرا مى شــود به کار گرفته خواهد شد. تفاوت اصلى طرح 
نسبت به 18 سال قبل هم همین است، اینکه ارائه خدمات با انعطاف 
بیشترى انجام مى شود و قرار است مراقبین سالمت در هر حوزه اى 
که نیاز مردمى در آن زمینه احساس مى شود، به کار گرفته شوند. با 
این توضیحات بعید نیســت به زودى مراقبینى براى فرهنگسازى 
مسائل شــهروندى و مراقبت هاى اجتماعى در نظر گرفته شود. اما 
آنطور که عین الهى پیش از این توضیح داده طرح پزشک خانواده اى 
که در نیمه دوم امسال اجرا مى شود، اجبارى نخواهد بود؛ یعنى هر 
فردى که دوست دارد مى تواند از مشاوره مراقبین سالمت استفاده 
کند و اینطور نیســت که مراجعین مجبور به اســتفاده از خدمات 

پزشکان باشند.
ســخنان پرطمطراق و امیدوار کننده در زمینه وضعیت سالمت و 
بهداشت جامعه با این شکل و شمایل مسئله اى است که به ندرت 
اتفاق افتاده اســت اما گویا این بار قرار اســت بعد از 18 سال نظام 
سالمت کمى تکان بخورد و با طرح هاى استاندارد در زمینه سالمت 

و بهداشت جامعه گام بزرگى را بردارد.
اما به گفته کارشناســان این عــزم جدى نمى توانــد تنها در حد 
شعارهاى زیبا و بامفهوم باشد و نیازمند زیرساخت ها و بودجه هایى 
است که تا کنون باعث شده طرح ابتر بماند. یکى از زیرساخت هاى 
طرح پزشک خانواده اجراى درست و درمان نسخه هاى الکترونیکى 
است که همچنان بعد از حدود 9 ماه از اجرایى شدنش لنگ مى زند 
و هنوز به شکل درست به اجرا نمى رســد. نکته دوم نهایى سازى 
پرونده الکترونیک در کشور است؛ مسئله بعدى بیمه ها هستند که 

باید همکارى الزم را با این مسئ له داشته باشند.
بنابراین به جز وظایفى که وزارت بهداشت در اجراى طرح پزشک 
خانواده دارد ارگان هاى دیگر نیز باید پا پیش بگذارند تا اجراى آن 
به شکل همه جانبه این اتفاق بیافتد. چشــم انداز روشن این است 
که این طرح 18 ساله با تمام نواقصش به اجرا مى رسد و بعد منفى 
آن هم به گفته کارشناســان این اســت که این طرح نمى تواند به 
شــکل ناقص و با زوایاى تکمیل نشده پازل پزشــک خانواده به 

سرانجام برسد.

پازل پزشک خانواده تکمیل مى شود؟

رســول مجیدى از مجریان ویژه 
برنامه هاى جام جهانى تلویزیون 
که اجراى «جام 22» را در شبکه 
ورزش عهده دار بود، در واکنش به 
ُگمانه هاى پرداخت دستمزدهاى 
میلیاردى به برخــى مجریان جام 
جهانى، چنین اظهــار مى کند: به 
طور کل دســتمزدها بسیار پایین 
است حداقل آن چیزى که من در اطرافیان دیدم اینطور بود. در شبکه ورزش واقعًا اینطور 
نبود که بحث دستمزد میلیاردى مطرح باشد. ما هم ممکن است چنین خبرهایى را شنیده 
باشیم اما اگر صحت داشته باشد، یک دلیل این دستمزدهاى باال، به اسپانسر برمى گردد.

وى تصریح مى کند: در تولید یک برنامه اسپانسر نقش بسیارى مهمى دارد وگرنه سازمان 
صداوسیما به کسى میلیاردى دستمزد نمى دهد. حتى اگر آن شخص مهران مدیرى باشد. 
مجرى شبکه ورزش سیما با اشاره به دســتمزدهاى اجرا در شبکه ورزش سیما در ویژه 
برنامه جام جهانى، یادآور مى شــود: طبق اعالم تهیه کننده برنامه «جام 22» و با توجه 
به تجربه اجرا، بیشترین دستمزد باید به جواد خیابانى تعلق بگیرد که فکر نمى کنم بیش 
از 100 میلیون باشد و این دستمزد با توجه به اســتطاعت اسپانسر پرداخت شده است؛ 
بنابراین، اگر اسپانسر نباشد دستمزد مجرى خیلى پایین خواهد بود. اما آنچه شنیده ایم 
اختالفات دســتمزد میان مجریان برنامه هاى جام جهانى فاحش است؛ به عنوان مثال 

شاید کل بودجه ما در شبکه ورزش سیما، به اندازه یک برنامه در شبکه 3  هم نباشد. 

زیرسویه جدید از سویه اومیکرون ویروس کرونا، حاال اروپا و آمریکا را حسابى درگیر کرده 
و از چین و شرق دور هم خبرهایى از شیوع کرونا به گوش مى رسد و همه این اطالعات 

این سئوال مهم را پیش مى آورد که آیا ایران هم درگیر این زیرسویه جدید مى شود؟ 
مینو محرز، متخصص عفونى مى گوید: درگیر شدن کشور چین با زیرسویه جدید و احتمال 
اینکه این زیرسویه به کشور ما هم برســد، یادآور همان اتفاقى است که زمستان سال 
1398 رخ داد. حاال هم چینى هاى ســاکن ایران، اعم از تاجر و دانشجو براى تعطیالت 
سال نو و جشن کریسمس به چین رفته و برمى گردند و احتمال اینکه ویروس جدید وارد 

ایران شود، باال مى رود.
وى گفت: باید در فرودگاه عبور و مرورها به شدت کنترل شود تا از احتمال شیوع مجدد 

کرونا طى زمستان پیش رو پیشگیرى شود.

دستمزدهاى میلیاردى مجریان 
در جام جهانى؟!

 مراقب تکرار زمستان 98 باشید



استاناستان 03034494 سال نوزدهمدوشنبه  5  دى  ماه   1401

انهدام باند سارقان
 10 میلیاردى شهر اصفهان

جانشین فرمانده انتظامى استان از شناسایى و انهدام 
باند4 نفره ســارقان منازل در عملیــات کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان و اعتراف متهمان به سرقت 100 
میلیارد اموال مســروقه خبر داد. سردار محمدرضا 
هاشــمى فر در این باره اظهار داشت: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان ساکن حوزه غرب شهر اصفهان 
کارآگاهان توانستند باند 4 نفره اى از سارقان منزل 
را در ارتباط با این ســرقت ها شناســایى و دستگیر 
کنند. وى تصریح کرد: سارقان در تحقیقات صورت 
صراحتًا به 12 فقره سرقت اموال از منازل مردم اقرار 
کردند که کارشناســان ارزش اموال به سرقت رفته 
توسط متهمان را 100 میلیارد ریال ارزیابى کردند. 
وى در ادامه از کشــف مقادیر قابــل توجهى اموال 
مسروقه شامل طال، ســکه، لوازم خانگى و غیره به 
ارزش 20 میلیارد ریال در بازرسى از مخفیگاه متهمان 
خبر داد و گفت: تحقیقات از این سارقان جهت کشف 

سرقت هاى احتمالى دیگر کماکان ادامه دارد.

قطعات مترو 
هنوز خریدارى نشده است

رئیس شــوراى شــهر اصفهان با بیان اینکه حدود 
100 هزار نفر در روز از مترو استفاده مى کنند، افزود: 
این ناوگان پس از چند سال فعالیت نیاز به تعمیرات 
دوره اى دارد که این موضوع براى اطمینان از امنیت 
تردد قطارهاســت. محمد نورصالحــى ادامه داد: 
شوراى پنجم، مصوبه اى در خصوص خرید قطعات 
مترو داشته است که محقق نشــد، این موضوع در 
دوره جارى شــورا نیز بررسى شــد. به رغم اینکه 
شورا موضوع را مصوب و هیأت انطباق فرماندارى 
آن را تأیید کرد اما نزدیک دو ماه اســت که به رغم 
مکاتبات، هنوز این موضوع عملى نشــده اســت. 
امیدواریم روزى برسد که سالیق شخصى بر روند 
انجام فعالیت ها حاکم نباشد. رئیس شوراى اسالمى 
شهر اصفهان افزود: چند ماه پیش اتفاقى مشابه در 
خصوص اوراق مشــارکت مترو و اتوبوسرانى رخ 
داد، اما زمان گذشــت و ارزش پول کاهش یافت. 
امیدواریم این اتفاق در خصوص تهیه قطعات مترو 
تکرار نشود. وى تصریح کرد: شرکت مترو و سازمان 
قطار شهرى از سال 1396 به دنبال تجهیزات الزم 
براى تعمیرات دوره اى مترو بودند و در صورتى که 
تأمین نشــود خدمات رسانى به شــهروندان دچار 

مشکل مى شود.

آغاز خرید
 مرغ مازاد اصفهان

رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از آغاز 
خرید مرغ گوشتى مازاد توســط اتحادیه مرغداران 
استان خبر داد. مهرداد مرادمند افزود: اولین محموله 
گوشت مرغ به وزن 80 تن با نظارت ناظران شرکت 
پشــتیبانى امور دام و اداره کل دامپزشکى استان در 
کشتارگاه مانامرغ اصفهان تولید و به سردخانه منتقل 
شد. به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان، در مرحله اول هزار تن مرغ زنده گوشــتى 
در محدوده وزنى مرغ سایز براى تولید گوشت مرغ 
منجمد در وزن الشــه 1200 تا 1800 گرم توسط 
اتحادیه مرغــداران اصفهان از بازار اســتان جذب 
مى شود. مرادمند ادامه داد: این طرح تا متعادل شدن 

بازار مرغ ادامه مى یابد.

رفع تصرف فورى 
اراضى ملى نیاسر 

فرمانده یگان حفاظت اراضى استان اصفهان گفت: 
با دقت، هوشــیارى و تالش کارکنــان فرماندهى 
یگان حفاظــت ســازمان ملى زمین و مســکن در 
اســتان اصفهان، یک مورد تعرض به اراضى ملى در 
شهرستان کاشــان رفع تصرف فورى شد. سرهنگ 
امیرســعید باقرى افزود: این یگان با اجراى اقدامات 
ویژه، ضمن جلوگیرى از هرگونــه تصرف و تعرض 
به اراضى دولتى و ملى، موفق بــه باز پس گیرى دو 
هزار متر مربع اراضى ملى شــهر نیاسر به ارزش 40 

میلیارد ریال شد.

خبر

مدیر منطقــه 3 شــهردارى اصفهان گفــت: به منظور 
آزادســازى میدان جلوخان مســجد جامع براى انتقال 
طالفروشــان مجتمع هاى تجارى و مغازه هاى محوطه 
مسجد جامع به مجتمع کمر زرین توافقات الزم صورت 

گرفته است.  
محمدباقر کالهــدوزان ادامه داد: مقرر بــود مغازه هاى 
طالفروشى این میدان به مجتمع تجارى خورشید منتقل 
و میدان جلوخان مشــابه شــکل قدیمى خود احیا شود. 
سال گذشــته براى واگذارى 100 واحد در مرکز تجارى 
خورشید(کمر زرین) توافقاتى صورت گرفت و تا کنون با 
مالکان بیش از 60 درصد مجتمع هاى تجارى الزهرا، غدیر، 

مهدیه و سینایى توافقاتى انجام گرفته است.
کالهدوزان اضافه کرد: مجتمع تجارى خورشید تاکنون 
حدود 85 درصد پیشــرفت فیزیکى داشــته اســت که 

امیدواریم تا پایان سال به بهره بردارى برسد.
وى با بیان اینکــه در طرح اولیه پیشــنهادى جابجایى 
طالفروشان میدان امام على (ع) مقرر بود که این مشاغل 
به نزدیک ترین نقطه یعنى بازار قیصریه منتقل شوند، گفت: 
در بررسى فرآیندهاى بعدى این وعده محقق نشد و برخى 
از طالفروشان در همان میدان امام على (ع) جابجا شدند، 
اما عمده کسبه معتقد بودند باید نزدیک به میدان جلوخان 
و نزدیک محل کار فعلى خود مغازه جایگزین داشته باشند.

مدیر بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
اصفهان، برنامه زمان بندى تشــییع پیکرهاى 13 شهید 

ُگمنام در این استان را اعالم کرد.
ســرهنگ پاســدار محمد رضایى با بیان اینکه تشییع 
پیکر شهداى گمنام در اســتان در قالب چهار بازه زمانى 
برنامه ریزى شده است، افزود: عصر روز دوشنبه پنج دى تا 
نماز مغرب و عشاء برنامه موسوم به "وداع با شهدا" در گذر 

فرهنگى چهارباغ اصفهان برگزار خواهد شد.
سرهنگ رضایى به جزیبات مرحله بعدى تشییع شهداى 
گمنام در اصفهان اشــاره و بیان کرد: روز سه شنبه 6 دى 
همزمان با سراسر کشور و ُمقارن با سالروز شهادت حضرت 

فاطمه زهرا(س) پیکرهاى شهداى گمنام در شهر اصفهان 
از ساعت 9 تا 12 ظهر از میدان بزرگمهر به سمت گلستان 

شهدا تشییع خواهد شد.
مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس اصفهان 
ادامه داد: از ظهر سه شنبه تا شامگاه چهارشنبه هفت دى 
مردم شهرستان هاى استان بر اساس برنامه زمان بندى 
میزبان کاروان شهداى گمنام خواهند بود و در روزهاى 15 
و 16 دى همزمان با سالروز رحلت حضرت ام البنین(س) 
که روز "مادران شهدا" نیز نامگذارى شده است، پیکرهاى 
شهداى گمنام در 13 نقطه اســتان تشییع و خاکسپارى 

خواهد شد.

جزییات برنامه تشییع پیکر
 13 شهید ُگمنام در اصفهان 

انتقال قطعى طالفروشان 
میدان امام على(ع)

براى سعید فرقى نمى کند که یک قالب پنیر داشته باشد یا 
یک بسته ماکارونى یا یک روغن. اینکه چیزى دستگیرش 
شود برایش کافى است. چشم هاى ملتمسش را مى دوزد 
توى چشم هاى کسانى که پله هاى سوپرمارکت را پایین 
یا باال مى روند. چشم هاى سعید و لحن ملتمسانه اش کار 
خودش را مى کند و تقریباً اکثر آدم هایى که براى خرید مى 

روند، سعید را از قلم نمى اندازند.
 لباســى که حاال بر تن این کودك و امثال او دوخته شده، 
متفاوت از قبل اســت؛ کودکانى که تا دیــروز آدامس و 
شکالت و فال مى فروختند و حاال سر از سوپرمارکت ها و 
مراکز خرید درآورده اند؛ روشى جدید براى بقا و خرید ترحم.

آنها تقریباً یک گروه را تشکیل مى دهند که در ساعت هاى 
پررفت و آمد هر کدام به نوبت و در فواصل متفاوت نقش 
آفرینى مى کنند. فقط کافى است نیم ساعتى وقت بگذارى 
و در کنار مراکز خرید، چشم بدوزى به کودکانى که از این 
راه کاسبى مى کنند تا کاالهایى که به دستشان مى رسد، 
دوباره با بهایى کمتر از مبلغ خرید توسط سوپرى ها از آنها 

خریدارى شود و در قفسه هاى فروش جا بگیرد.
اکثر ســوپرمارکت هاى شــهر حاال با این کودکان اخت 
شده اند و از این معامله دو سر سود ابایى ندارند. کودکانى 
که تحت رهبرى یــک نفر حاال یــا خانــواده و یا مافیا

 یاد گرفته اند که چطور کاسبى جدیدى را به بهترین شکل 
ممکن راه بیاندازند. حاال آنها را دیگر نه در اتوبوس ها مى 
بینى و نه در پارك ها. شکل متفاوت تکدیگرى آنها باعث 
شــده که روزانه تا چند صد هزار تومان کاسب باشند و به 

واسطه زد و بندهایى که دارند موفق تر عمل کنند.
در حال حاضر اکثر این کودکان متکدیانى هســتند که از 
آنسوى مرزها به اصفهان وارد مى شوند و حاشیه نشینانى 
را تشکیل مى دهند که به دلیل فقر اقتصادى و فرهنگى 
و به اجبار خانواده هایشــان در این چرخه قرار مى گیرند. 
گرچه برخى از این کودکان هم مربــوط به خانواده هاى 

کم درآمدى هستند که از این طریق مى خواهند قدرى از
هزینه هایشــان را تأمین کنند و جالــب اینکه درآمد این 
کودکان بنا به گفته مدیرکل بهزیستى استان اصفهان بیش 
از مستمرى ماهیانه اى است که از طریق بهزیستى یا کمیته 

امداد به این خانواده هاى آسیب پذیر پرداخت مى شود.
چند وقت پیش بود که مدیرکل بهزیستى استان اصفهان با 
اشاره به الینحل ماندن معضل کودك کار و خیابانى، اعالم 
کرد مقابله با کودك کار و خیابان مقابله با معلول اســت، 

درحالى که باید به علت بپردازیم.
ولى ا... نصر در حالى در رابطه با مقابلــه با کودکان کار و 
خیابان صحبت کــرد که به این نکته هم اشــاره کرد که 
مهمترین مشــکل ما تکرار چرخه ورود کودکان کار اتباع 
خارجى به کار و خیابان اســت که ایــن معضل همچنان 

الینحل مانده است.
هم اکنون به طور میانگین  ماهیانــه 420 هزار تومان 
مســتمرى به این خانواده ها پرداخت مى شــود و این 
در حالى اســت که با تورم کنونى این خانواده ها از پس
 هزینه هایشان برنمى آیند و همین وضعیت عاملى مى 
شود براى تولد این پدیده نابهنجار؛ کودکانى که به گفته 
مدیر کل بهزیســتى اصفهان گاهى حتى روزانه درآمد 
یک میلیون به باال دارند وهمین موضوع مشکالت براى 

شناسایى و پوشش کودکان کار را بیشتر مى کند.
جالب اینکه مسئوالن بهزیستى هم از زد و بند هایى که 
میان کودکان  کار و خیابان و برخى مغازه دار ها وجود دارد 
کامًال باخبر هستند اما سود سرشارى که نصیب هر دو 
طرف مى شود کار را براى بهزیستى براى جمع آورى 
این کودکان سخت کرده است. کودکانى که جمع آورى 
مى شوند، مدتى را در مراکز تحت پوشش بهزیستى و یا 
شهردارى سپرى مى کنند و بعد دوباره وارد چرخه اى 

تکرارى مى شوند و دور باطلى را رقم مى زنند.
اتفاقى که سال هاست تکرار مى شود و به گفته مدیر کل 
بهزیستى، تنها این سازمان نیست که در امر جمع آورى 

این کودکان نقش دارد و شهردارى را نیز متولى فراهم 
کردن و تجهیز مکانى براى ســاماندهى کودکان کار

 مى داند. در سوى دیگر قضیه شهردارى هم پاى دیگر 
ارگان ها را وسط مى کشد و این طناب هر بار از یک سو 
کشیده مى شود و هر ارگانى حل این مشکل را بر گردن 

دستگاه دیگرى مى اندازد.
اما شاید جاى خالى نظام جامع رفاه بیش از مقصران قبلى 
نمود داشته باشد؛ سیاه چاله اى که هر روز این کودکان 
و خانواده هایشان را در خود فرو مى کشد تا باز هم آنها 
در خیابان و اطراف شهر پرسه بزنند و با عناوین مختلف 
کاسبى کنند؛ مســئله اى که باعث شده  هر روز شاهد 
شیوه هاى جدید کار این کودکان باشیم؛ فعالیت هایى 

که بیشتر به گدایى شباهت دارد تا کار.
شهرام آذربایجانى، آسیب شناسى است که این موارد 
را تأییــد مى کند و او نیــز مقصر اصلى ایــن پدیده را 
شرایط و وضعیت اقتصادى مى داند؛ وضعیتى که براى 
کالنشهرى مثل اصفهان که شهرى مهاجرپذیراست، 
بیش از شهرهاى کوچک تر نمود داشته است. به گفته 
این آسیب شناس، وقتى شرایط اقتصادى کشور دچار 
چالش مى شــود ظهور و بروز کار کودك به روش هاى 
مختلف، اتفاقى غیرطبیعى نیســت چرا که اوضاع بد 
اقتصادى باعث مى شود کودکان، هم مشهودتر و هم 
روش هایشان متنوع تر شود به طورى که اگر قبًال آنها 
از سر و کول مردم آویزان مى شدند و با لباس هاى ژنده 
و ظاهرى کثیف از آنها کمک مى خواســتند اکنون به 
ســمت رفتار هاى مؤدبانه تر و شــمایل هایى مرتب تر 
رفته اند، چون دریافته اند این کار الزمه کســب درآمد 
اســت. به گفته او بچه هــاى کار و خیابــان از ما مواد 
غذایى مطالبه مى کنند، چون ما به مــردم یاد داده ایم 
به این کودکان پول ندهند، پس آنهــا میانبر مى زنند، 
از مردم کاال تقاضــا مى کنند و آن را بــه پول تبدیل 

مى کنند.

زد و بند کودکان کار با سوپرمارکت ها 

یه پنیر بخر!

«جى شیر»، تاریک و ترسناك
نصف جهان   روشــنایى معابر و میادیــن، یکى از 
عناصر مبلمان شهرى محسوب مى شود و از جایگاه 
ویــژه اى در معمارى و شهرســازى برخــوردار و 
درطراحى شهرى هم بسیار حائز اهمیت است. این 
مسئله نه تنها تزیینى نیست بلکه جزو الزمه هاى 
معابر و خیابان هاى شهر است در حالى که در برخى 
از خیابان ها این موضوع مورد اهمال قرار گرفته و 
با معابر تاریکى روبه رو هســتیم که در شب حادثه 

آفرین مى شوند. 
نمونه این تاریکــى را مى تــوان در محدوده جى 
شــیر در حاشــیه اصفهان دید. در اینجا روشنایى 

به قدرى محدود اســت که خودروهــا مجبورند با 
نور باال حرکت کنند واین نــور باعث کاهش دید 
رانندگانى مى شــود که از روبه رو حرکت مى کنند 
و ممکن است هر لحظه منحرف شده و حادثه اى 
رقم بخورد. متأسفانه مدیریت برق در اصفهان در 
حواشى شهر چندان مناســب نیست و نورپردازى 
ها و حتى نورهاى رنگارنگ و زیبــا تنها به مرکز 
و میادین مهم شهر محدود مى شود. این موضوع 
براى شــهرى مثل اصفهان که مهاجران زیادى 
داشته و حاشیه شهرش در حال توسعه یافتن است

 شایسته نیست.

مریم محسنى
با توجه به محدودیت منابع آبى موجود در حوزه فضاى 
سبز و لزوم مدیریت بهینه این منابع، اقدامات مناسب در 
این زمینه مى تواند به کاهش هدررفت منابع آب کمک 
کند اما این موضوع در اصفهان که در عطش آب در حال 

سوختن است چندان رعایت نمى شود.
نمونه این ادعا آبیارى فضاى سبز در اصفهان است که 
هر بار یک نقطه از اصفهان به دلیل آبیارى بیش از حد 
دچار روان آب هاى ناشى از سرریز آب مى شود. این بار 
نیز شهروندانى که از اتوبان خرازى به سمت باهنر درحال 
حرکت بودند با مشــاهده خیل عظیمى از ســرریز آب 
فضاى سبز این نقطه، دچار نگرانى و مشکل شدند. این 
نقطه از اصفهان شامل پیچى است که براى خودروها 
نقطه کور محسوب مى شــود و این در حالى است که 

جمع شــدن آب در اتوبان که ماشین ها با سرعت از آن
 مى گذرند حکم سرســره مرگبارى را پیدا مى کند که 
باعث سر خوردن خودروها و احمال تصادفات و حوادث 

ناگوار دیگر مى شود. 
این اولین بار نیست که آبیارى فضاى سبز در اصفهان 
به این شکل انجام مى شود و هر بار مى بینیم که به این 
شکل آب به راحتى هدر مى رود در حالى که حتى یک 
قطره از آب در اصفهان حکم طال و کیمیا را دارد و اگر 
بخواهیم به همین شکل بدون مسئولیت آب را هدر دهیم 
معلوم نیست اصفهان تا کى بتواند به زیست خود ادامه 
دهد. آیا مدیریت شهرى در این زمینه گوش و چشم بسته 
است و فعالیت هاى عمرانى اش بیش از هدررفت آب 
برایش در اولویت است که هر بار مى بینیم بخشى از آب 
آبیارى فضاى سبز در کوچه  و خیابان سرریز کرده است؟

مدیریت شهر چشم و گوش بسته است؟

چهارباغ پیاده رو مى ماند
نصف جهان   روزنامه «اخباراصفهان» در شــماره 
چهارم دى ماه خود در مصاحبه اى با مدیر کل میراث 
فرهنگى صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان 
درباره برخى شــایعات با این عنوان که «چهارباغ 
در امان است» نوشته: «ماشــین رو شدن چهارباغ 
شایعه اى بیش نیست نه این اتفاق مى افتد و نه قرار 
است بیافتد؛ این مطلب را علیرضا ایزدى، مدیر کل 
میراث فرهنگى و صنایع دستى و گردشگرى استان 

اصفهان اعالم کرد و گفت: چهارباغ یکى از قدیمى 
ترین تفرجگاه هایى است که به شکل بلوار نه تنها 

در ایران بلکه در خاورمیانه  غرب آسیا قرار دارد.»  
در بخش دیگرى از این مصاحبه آمده اســت: «با 
توجه به اینکه هدف این بود که چهارباغ تبدیل به 
یک پاتوق فرهنگى بشود به هیچ عنوان صحبت از 
ماشین رو شدن آن در میان نیست بلکه توسعه پیاده 

رو شدن ادامه آن مطرح است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

وکیل حق آبه داران زاینده رود گفت: مطابق با راى هیات 
عمومى دیوان عدالت ادارى، دستور توقف پروژه بهشت 
آباد از سوى رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست 
متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و از این رو دولت باید 
ادامه پروژه انتقال آب بهشت آباد را در دستور کار قرار دهد.

عباس مزروعى در گفــت و گو با ایرنا افــزود: در هیات 
عمومى دیوان عدالت ادارى دفاعیات ما پذیرفته شــد و 
در مورخه دوازدهم مهر ماه امسال طى یک راى عمومى 
اعالم شد که دستورتوقف پروژه بهشت آباد که در فروردین 
سال گذشته از سوى رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
مطرح شده اســت، الزم االجرا نیســت و در نتیجه این 

دستورالعمل بى اعتبار است.
مزروعى در این رابطه یادآور شد: عیسى کالنترى رییس 

وقت سازمان حفاظت محیط زیست، در تاریخ فروردین 
1400 در نامه اى به رییس جمهور، پروژه بهشت آباد را با 
ذکر این دیدگاه که انتقال آب از طریق تونل بهشت آباد از 
نظر مسائل زیست محیطى ایراد دارد، متوقف کرد که در 
رابطه با لغو این دستورالعمل و نتایج کارشناسى به دیوان 

عدالت ادارى شکایت کردیم.
به گفته مزروعى، راى هیات عمومى دیوان عدالت ادارى 
یک ماه پیش براى استاندار، نمایندگان ارسال شده است 
تا براى جذب بودجه و ادامه پروژه انتقال آب بهشت آباد 
تالش کنند. وى افزود: قضات و مسوولین هیات عمومى 
دیوان عدالت ادارى 30 نفر هستند و راى این هیات معادل 

قانون و در موارد مشابه حاکم است.
«طرح انتقال آب بهشت آباد عنوانى است که براى طرح 

انتقال آب از سرشاخه هاى کارون به فالت مرکزى ایران 
به کار برده مى شود؛ طبق برآوردهاى انجام شده، قرار بود 
با اجراى این طرح، ساالنه حدود 600 میلیون مترمکعب 

آب به فالت مرکزى ایران منتقل شود.
پیشتر مدیر وقت حفاظت و مدیریت زیست محیطى آب 
و خاك سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرده بود که 
طرح تونل بهشت آباد 60 کیلومتر در نظر گرفته شده است 
و قسمت ابتدایى تونل از محل سد بهشت آباد تا حدود 12 
کیلومتر مســیر انتقال در نظر گرفته شده، حساس ترین 
جاى مسیر در این طرح اســت و بنابراین سازمان محیط 
زیســت به هیچ عنوان با احداث تونل موافقت نمى کند 
و باید مجرى طرح به فکر انتقــال آب از طریق خط لوله

 باشد.

لغو دستور توقف پروژه بهشت آباد 

تصویب طرح جامع آستان هالل بن على(ع)
نصف جهان   شــهردار آران و بیــدگل گفت: طرح 
جامع آستان مقدس حضرت محمد هالل بن على 
علیه السالم در کمیسیون ماده 5 شوراى معمارى و 

شهرسازى به تصویب رسید.
محســن صانعى افزود: با توجه به اهمیت تکمیل 
شبکه ترافیک شهرى بر اساس الزامات طرح جامع 
شهر آران و بیدگل، با تصویب این طرح 15 هکتار از 
محدوده شهر در خصوص وضعیت کاربرى و شبکه 

معابر تعیین تکلیف شد.

وى بیان کرد: با اجراى طرح یاد شده عمده نیازهاى 
شــهرى در حوزه پارکینگ عمومى، بهبود عبور و 
مرور و ساماندهى پیرامونى آستان محمد هالل بن 

على(ع) تأمین مى شود.
صانعى با اشاره به کاربرى مذهبى، فرهنگى، اقامتى، 
پذیرایى، تجارى و... این طرح افزود: طرح یاد شده 
متناسب با نیازهاى شهر پیشنهاد شده که عملیاتى 
شدن آن باعث یک حرکت توسعه زا در شهر آران و 

بیدگل خواهد شد.

توجه ویژه به پروژه هاى محله محور در نجف آباد
نصــف جهــان   هاشــم حســینى، مدیــر منطقه 
4 شــهرى شــهردارى نجف آباد با بیان اینکه در 
بحــث عمرانى توجــه ویــژه و خاصى بــر روى 
پروژه هاى محله محور داریم، گفت: 33 پروژه براى 
امسال تعریف شــد که در پایان شش ماهه نخست 
سال جارى شــش پروژه به درخواســت مردم و بر 
اساس نیازســنجى صورت گرفته در منطقه به آنها 

اضافه شد.
وى افزود: در ردیف پروژه هــاى محله محور 100 

میلیارد ریال جهت آســفالت 80 هــزار مترمربع از 
معابر منطقــه اختصاص یافــت و از دیگر اقدامات
 مى توان به ساماندهى 300 مترمربع از بلوار مطهرى 
به ارزش هفت میلیارد ریال، اصالح هندسى میدان 
شهید نورمحمد گوگونانى با پیشرفت 80 درصدى، 
لکه گیرى آســفالت معابــر بــه ارزش 14 میلیارد 
ریال، حفر چاه هاى جذبى به تعداد شــش حلقه با 
هزینــه اى بالغ بــر دو میلیارد ریال و ســاماندهى 

بلوارشاهد با هزینه هفت میلیارد ریال اشاره کرد.

مدارس محروم بویین میاندشت نیازمند توجه
نصف جهــان    فرماندار شهرستان بویین میاندشت 
گفت: نیازمند حضور و توجه ویژه مسئوالن استانى و 
خیرین جهت کمک به دانش آموزان محروم، تجهیز 
مدارس روستایى و شهرى و رفع مشکالت مدارس 

شبانه روزى هستیم.
رضا على معصومى افزود: شهرستان بویین میاندشت 

یکى از مناطق محروم و کمتر برخوردار استان است 
که به برکت نظام جمهورى اســالمى بسیارى از 
زیرساخت ها در شهرستان فراهم شده ولى با وجود 
تمام پیشرفت هاى مطلوب در برخى عرصه ها، با 
محرومیت همراه است که این عرصه نیازمند توجه 

ویژه مسئوالن استانى است.
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چگونه بفهمیم مودم وایرلس هک شده است
استفاده یک شخص دیگر از شبکه واى فاى شما هرچه قدر هم بى خطر به نظر 
برسد باز هم کار درستى نیست. اتصال شما با هر دستگاهى که به شبکه اضافه 

مى شود کندتر مى شود.
تا حاال سرعت واى فاى تان کم شــده؟ یا به این مشکوك شده اید که هکر یا 

همسایه تان از واى فاى شما استفاده مى کند؟
 وصل شدن هرکس به شبکه شما مى تواند تهدید بزرگى براى خودتان و حریم 
خصوصى تان باشد حتى اگر همسایه تان قرضى از واى فاى تان استفاده کند. 
در ادامه به این که چگونه بفهمیم واى فاى مان هک شده و روش هاى مقابله 

با آن خواهیم پرداخت.

سوء استفاده از ارتباط اینترنتى شما چه خطراتى را به همراه 
خواهد داشت؟

استفاده یک شخص دیگر از شبکه واى فاى شما هرچه قدر هم بى خطر به نظر 
برسد باز هم کار درستى نیست.

اتصال شما با هر دستگاهى که به شبکه اضافه مى شود کندتر مى شود. اگر کسى 
براى پخش زنده یا بازى کردن یا به طور کلى هر فعالیتى که داده زیادى مصرف 
کند به شبکه شما وصل شود، سرعت تان کند تر هم مى شود. با وصل شدن به 
شبکه شما این امکان وجود دارد که دیگران به تمام فایل هاى ذخیره شده در 
دستگاه هاى متصل به شبکه دسترسى پیدا کنند. هکر هاى با تجربه تر مى توانند 
دسترسى کامل به دستگاه هاى متصل به شبکه پیدا کنند؛ و این یعنى اطالعات 

شخصى شما دیگر امن نیست.

اگر کسى واى فاى تان را هک کند شما پول تان را هم براى یک اتصال واى 
فاى هدر داده اید.براى جلوگیرى از تمام مشکالت باال حتما بررسى کنید که آیا 

کسى به شبکه واى فاى شما متصل است یا خیر.
اگر دستگاه هاى زیادى به روتر واى فاى شما وصل نباشند روش زیر به خوبى 
کار خواهد کرد. اگر 5 دستگاه یا کمتر به واى فاى شما وصل هستند این روش 
خوبى است. این مراحل را با دستگاه هاى بیشتر هم مى توانید انجام دهید، اما 
هرچه قدر دستگاه هاى بیشترى متصل باشند زمان بیشترى طول خواهد کشید 

تا بعد از تکمیل این مراحل دوباره به شبکه واى فاى خود متصل شوید.
1) بعد از قطع کردن اتصال همه دستگاه ها، مودم وایرلس خود را بررسى کنید

ابتدا واى فاى را در تمام دستگاه ها مثل موبایل، تبلت یا کامپیوتر خاموش کنید 
تا از اتصالشان به شبکه اینترنت جلوگیرى کنید. اگر هم چنان روترتان مشغول 

کار بود احتماال کسى از شبکه شما استفاده مى کند.

2) به حساب کاربرى مودم وارد شوید و فعالیت ها را بررسى کنید
با وارد شدن به اپلیکشن مودم مى توانید ببینید چه دستگاه هایى متصل هستند. 
اگر دستگاهى غیر دستگاه هاى خودتان بود یا آن را نمى شناختید، آن را از شبکه 

حذف کنید.
3) از اپلیکشن براى شناسایى دستگاه هاى متصل استفاده کنید

شما مى توانید با استفاده از برنامه هاى موجود لیست کامل دستگاه هاى متصل 
به شبکه خود را بررسى کنید. این برنامه ها با اسکن شبکه واى فاى دستگاه هاى 

متصل به آن را نشان مى دهد.
اگر بعد از استفاده از روش هاى باال هنوز نتوانســتیم از شر این افراد خالص 

شویم، براى بیرون کردن آن ها چه کنیم؟

بالك، بن یا حذف کردن تمام کاربران ناشناس
با دنبال کردن مراحل باال شما مى توانید تمام دستگاه هاى ناشناس را از شبکه 

واى فاى خود بالك، بن یا حداقل حذف کنید.

نام یا رمز روتر خود را تغییر دهید
شبکه واى فاى شما هیچ وقت نباید بدون رمز باشد پس حتما اسم و رمز عبور 
قوى انتخاب کنید تا دیگران نتوانند به راحتى اطالعات ورود شــما را حدس 
بزنند.بعد از اینکه اسم و رمز واى فاى خود را عوض کردید باید تمام دستگاه ها 
را دوباره متصل کنید، پس هر کسى که اطالعات جدید را نداشته باشد به راحتى 

نمى تواند دوباره وارد شود.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان اینکه استفاده از فیلترشکن ها 
باعث ُکندى سرعت اینترنت مى شود، گفت: قابلیت هاى پلتفرم هاى 
داخلى قابل دفاع است و اکنون این پلتفرم ها قابلیت تماس صوتى 
دارند. «عیسى زارع پور» در یک برنامه تلویزیونى شایعه قطع اینترنت 
را تکذیب کرد و اظهار داشت: ُکندى اینترنت به دلیل استفاده کاربران 

از فیلترشکن ها است.
وى افزود: ما طیف مختلفى از خدمات را به مردم ارائه مى دهیم، از 
فیبرهاى نورى ته دریا گرفته تا مدار 36 هزار کیلومترى فضا؛ اما مردم 
بیشتر وزارت ارتباطات را با اینترنت و سرعت آن مى شناسند که نتایج 
این خدمت تنها 2 درصد از حجم وظایف ما را در برمى گیرد، البته تهیه 

زیرساخت هاى آن جز عمده تکالیف ما است.

مشکالت حوزه ارتباطى کاربران را بررسى مى کنم
وزیر ارتباطات گفت: سعى مى کنم به صورت حضورى و در شبکه هاى 
اجتماعى مشکالت حوزه ارتباطى کاربران را بررسى مى کنم. فارغ از 
گزارش هاى روزانه، شخصاً و بى واســطه هر زمان فرصت کنم به 

صورت حضورى و مجازى در کنار مردم هستم.
وى درباره پنجره ملى خدمات هوشمند دولت بیان کرد: ایجاد این 
پنجره یک آرزو در کشــور بود و اولین قدم بزرگى بود که امســال 
برداشته شد و اکنون بیش از 90 درصد دستگاه ها به اینترنت متصل 
شده اند و دستگاه هاى باقیمانده نیز تا پایان دى ماه امسال متصل 

مى شوند.

استفاده از هوش مصنوعى در دولت هوشمند
زارع پور با اشــاره به اینکه پنجره ملى خدمات دولت هوشــمند با 
همکارى سازمان امور ادارى و استخدامى کشــور راه اندازى شده 
است، تصریح کرد: امسال هر دستگاهى باید حداقل یک خدمتش 

را هوشمند کند و این فرایندى است که در نهایت منجر به چابکى 
دولت مى شــود. در قدم بعدى تالش داریــم از هوش مصنوعى و 
داده هاى دستگاه هاى دیگر بدون مراجعه حضورى و مداخله انسانى 

به دستگاه ها بهره ببریم.
وى دربــاره مقاومت هایــى که در برخــى دســتگاه ها در مقابل 
هوشمندسازى خدمات وجود دارد، بیان کرد: یکى از دالیل عمده 
آنها مسئله امنیت داده ها است، البته دستگاه ها متولى امنیت داده هاى 

خود هستند و قرار نیست پنجره واحد، جایگزین سیستم آنها باشد.
زارع پور درباره حمایت از کسب و کارهاى دیجیتال افزود: دولت بهمن 
ماه سال قبل کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل را داد و هدف این بود 
که موانع سر راه توسعه کسب و کارهاى دیجیتال برداشته شد. وظیفه 
ما حمایت از پلتفرم هایى است که اکنون بسیارى از کارهاى روزمره 
مردم با سکوهایى که داخل کشور توسط نخبگان کشور راه اندازى 

شده است، انجام مى شود.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در جلسات کارگروه به دنبال مزیت بخشى 
براى پلتفرم هاى بومى خصوصًا پیام رسان و شبکه هاى اجتماعى 

بودیم و 2 کار انجام دادیم تا بتوانند با نسخه هاى خارجى برابر کنند.

مزیت بخشى و مزیت سازى براى پیام رسان هاى 
داخلى

وى افزود: نخستین گام این بود که بتوانند قابلیت هاى خود را ارتقا 
بدهند و در کارکرد پیام رسانى با نســخه هاى خارجى رقابت کند. 
همچنین مزیت هایى بسازیم که در نسخه هاى خارجى وجود ندارد. 
تا اگر روزى این محدودیت ها برداشته شــد بتوانند با نسخه هاى 
خارجى رقابت کنند. معافیت مالیاتى، استقرار در پارك هاى علمى 
و فناورى و مجموعه حمایت ها از کســب وکارهایى که قرار است 
روى این سکوها فعالیت کنند از جمله تسهیالتى است که در قالب 

این آیین نامه برایشان مهیا شده اســت. وزیر ارتباطات تاکید کرد: 
در حوزه خرید و فروش اینترنتى، اعتماد مقوله بسیار مهمى است. 
ممکن است خریدى انجام شود، اما جنسى ارسال نشود. بسیار مهم 
اســت که کاربران و خریداران فضاى مجازى بدانند که چه فردى 
پشت اکانت حضور دارد و در صورت بروز مشکل بتوانند این مسئله 

را پیگیرى کنند. 
وى با تاکید بر اینکه محدودیت ناخواسته اینترنت در اثر تصمیم برخى 
نهادها بوده و تصمیمات دیگر را نیز خودشان باید ابالغ کنند و وزارت 
ارتباطات مجرى است، تاکید کرد: تالش ما در وزارت ارتباطات در 
این مدت این بود که فعالیت مردم دچار اختالل نشود. سال 97 زمانى 
که تلگرام فیلتر شد، مردم وارد پیام رسان هاى داخلى شدند، اما آن ها 
پاسخگوى نیاز مردم نبودند. در این مدت شخصاً و حتى در روزهاى 
تعطیل پیگیر رفع مشکالت و ارائه زیرساخت مناسب براى فعالیت 

پلتفرم هاى داخلى بودم.

قابلیت هاى پلتفرم هاى داخلى 
قابل دفاع است

زارع پور تصریح کرد: در شرایط ناخواسته اى 
قــرار گرفتیــم و مى توانســتیم بگوییم 

پیام رســان ها پاســخگو بودند که هستند، 
اگر چنین نبود مردم ســراغ پلتفرم دیگرى 
مى رفتم اما بنده و همکارانم تمام قد در کنار این 

پلتفرم ها ایستادیم و به آن ها کمک کردیم تا 
بتوانند پیشرفت کنند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: تالش کردیم 
در این ســه ماه که محدودیت ها به 
وجود آمده، ســازوکارى ایجاد کنیم 

که کسب وکار مردم تسهیل شود. اختالل هایى در پلتفرم هایى مانند 
اینستاگرام و واتساپ نیز در گذشته داشتیم، اما روند کلى و قابلیت هاى 
پلتفرم هاى داخلى قابل دفاع است. اکنون پلتفرم هاى داخلى قابلیت 

تماس صوتى دارند که در سفرهاى خارجى نیز از آن استفاده کردم.
وى با بیان اینکه تنوع پیام رســان ها و تهدیــد و فرصت را در کنار 
یکدیگر دارد، افزود: واتساپ جزو ضعیف ترین پیام رسان هاست و 
محدودیت هاى زیادى دارد. تعدد پیام رسان هاى داخلى فرصت است، 
چرا که تنوع دارد و هر کسى مى تواند با سلیقه خود انتخاب کند؛ اما 
تهدیدش این است که پیشرفت آن منوط به حضور تمام مردم است. 

رقابت با پیام رسان هاى خارجى
زارع پور اضافه کرد: اتحادیه اروپا قانون خدمــات دیجیتال و بازار 
دیجیتال را تصویب کرده و از ابتداى ژانویه 2024 در اروپا اجبارى 
مى شود که هر پلتفرم فعالى که 40 هزار کاربر و 100 هزار کسب و 
کار دارد، این امکان را داشته باشد تا به پلتفرم هایى مانند فیس بوك و 
اینستاگرام متصل شوند. جهت گیرى دنیا به این سمت است و ما نیز 
آن را دنبال مى کنیم. آرزوى بنده این است که ظرفیت هاى داخلى ما 
زمانى این قدر پیشرفت کند که اگر یک پیام رسان قوى نیز وارد کشور 

شد بتوان با آن رقابت کنند.
وى در خصوص استفاده از فیلترشکن ها و تمایل مردم براى استفاده 
از پیام رسان ها و شبکه هاى اجتماعى داخلى گفت: تعدادى از کاربران 
تمام فعالیت هاى خود را به سمت پیام رســان هاى داخلى هدایت 
کردند، برخى در هر 2 شبکه داخلى و خارجى حضور دارند و تصمیم 
محدودیت ها شفاف نیست که چه اتفاقى رخ نداده است و عده اى از 
مردم دل نکنده اند تالش ما این است که با ایجاد مزیت هاى خارجى 
اگر محدودیت ها برداشته شد به پلتفرم هاى داخلى مهاجرت کنند. 
برنامه ما در وزارت ارتباطات از ابتدا همین بــوده و اکنون به دلیل 

محدودیت ها سرعت گرفته است.

استقرار شبکه ملى به معناى قطع اینترنت نیست
زارع پور درباره شبکه ملى اطالعات گفت: برخى استقرار شبکه ملى 
اطالعات را به معناى قطع اینترنت مى دانند که بارها اعالم کرده ام 
چنین موضوعى صحت ندارد. این شبکه پرسرعت، با کیفیت و در 
گستره جغرافیایى جمهورى اسالمى ایران است که در آن خدمات با 
کیفیتى ارائه مى شود. هرچقدر سرعت این شبکه بیشتر باشد، اینترنت 

نیز با کیفیت بیشتر ارائه مى شود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: اگر خدمتى را در داخل کشور مى توانیم به 
مردم بدهیم، لزومى ندارد از ترافیک بین الملل استفاده و هزینه زیادى 
پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتى و خدمات پرکاربرد دولتى در 

داخل کشور میزبانى مى شود و سرعت افزایش پیدا مى کند.
وى درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این ایام برخى از هموطنان 
از سرعت اینترنت گالیه دارند که بخشــى از آن به دلیل استفاده از 
فیلترشکن ها است. اثرى که آنها روى دستگاه خود دارند ُکندى 
سرعت اینترنت است، چرا که با واســطه اطالعات را ارسال 
مى کند. استفاده از فیلترشــکن ها امنیت را نیز به مخاطره 
مى اندازد، گاهى از این طریق ممکن است باج افزارهایى روى 

تلفن همراه نصب شود و مشکالتى را ایجاد کند.
وى درباره ســرعت اینترنت گفت: رتبه اینترنت ایران 
بر اساس رتبه بندى سایت اسپیدتست در یک سال 
گذشــته 34 پله ارتقا پیدا کرده و در این ماه نیز 2 

پله افت داشتیم.

اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که گوشى تاشو OPPO Find N۲ با قیمت 
پایه 1145 دالر در چین عرضه مى  شود. شــرکت اوپو به تازگى دو گوشى 
هوشمند تاشو به نام OPPO Find N۲ و Flip Find N۲ را معرفى کرد؛ اخیراً 
نیز گوشــى OPPO Find N۲ وارد بازار چین کرده اســت. نسخه پایه این 
محصول با 12 گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه ذخیره ســازى 
داخلى با قیمت 1145 و نســخه دیگر آن با 16 گیگابایت حافظه رم و 512 
گیگابایت حافظه ذخیره سازى داخلى با قیمت 1288 دالر به فروش مى رسد.

وشى هوشمند OPPO Find N۲ داراى نمایشگر 7.1 اینچى 120 هرتزى 
LTPO AMOLED با رزولوشن 1792 * 1920 پیکسل است، در حالى که 

 Full+ با رزولوشن AMOLED پنل بیرونى آن داراى نمایشگر 5.54 اینچى
 Gen1SoC+Snapdragon8 است. این محصول به تراشه کوالکام HD

مجهز شده است و با 12 یا 16 گیگابایت حافظه رم و 256 یا 512 گیگابایت 
حافظه ذخیره سازى داخلى همراه شده اســت.یک دوربین سه گانه در پنل 
پشتى گوشى تاشو OPPO Find N۲ تعبیه شده اســت که شامل دوربین 
اصلى 50 مگاپیکسلى Sony IMX۸۹۰، دوربین فوق عریض 48 مگاپیکسلى 
و دوربین تله فوتوى 32 مگاپیکســلى با زوم اپتیکال ۲x مى شود. به منظور 
گرفتن تصاویر ســلفى و برقرارى تماس ویدئویى، یک دوربین سلفى 32 
مگاپیکســلى نیز روى نمایشگر داخلى آن تعبیه شــده است. گوشى تاشو 
OPPO Find N۲ بــا اســتفاده از رابط کاربــرى ColorOS 13 مبتنى بر 

سیستم عامل Android۱۳ اجرا مى  شــود. انرژى مورد نیاز این محصول با 
استفاده از یک باترى 4520 میلى آمپر ســاعتى تأمین مى شود و از فناورى 

شارژ سریع 67 واتى بهره مى برد.

گوشى تاشو 
 OPPO Find N۲

در چین عرضه 
مى  شود

وزیر ارتباطات:کندى اینترنت بخاطر فیلترشکن است با به روزرسانى آینده برنامه Find My Device گوگل، امکان ردیابى 
موقعیت مکانى گوشــى، بدون نیاز به اتصال اینترنت براى کاربران 

فراهم خواهد شد.
برنامه ”Find My Device“ گوگل به زودى یک به روزرسانى بزرگ را 
دریافت خواهد کرد. به لطف این آپدیت، حتى اگر گوشى هوشمند شما 
به اینترنت متصل نباشد نیز این غول فناورى مى تواند موقعیت مکانى 
 iOS دستگاه را ردیابى کند. این ویژگى براى هر دو پلتفرم اندروید و

قابل دریافت و استفاده خواهد بود.
با اســتفاده از برنامه Find My Device، مى توان گوشى اندرویدى 
خود را در صورت گم یا دزدیده شدن، پیدا کرد. عالوه بر آن، در شرایط 
مذکور امکان قفل کردن گوشى یا حتى ریست از راه دور نیز به وسیله 
این برنامه فراهم است. بااین حال، در حال حاضر تنها در صورت اتصال 
به اینترنت مى توان از قابلیت هاى نام برده اســتفاده کرد که البته این 

وضعیت به زودى تغییر خواهد کرد.

ردیابى موقعیت گوشى بدون اینترنت
در یادداشت ضمیمه شده به روزرســانى اخیر Find My Device در 

دسامبر 2022 آمده است:
برنامــه Find My Device اکنون آخرین گــزارش موقعیت مکانى 
رمزنگارى شــده را براى دســتگاه هاى اندرویدى، با استفاده از یک 

چارچوب جدید متمرکز بر حریم خصوصى ارائه مى دهد.
به لطف این عملکرد جدید، حتى زمانى که گوشى به اینترنت متصل 
نیست نیز مى توان موقعیت مکانى آن را ردیابى کرد. به طور مشخص، 
با این ویژگى، حتى زمانى که گوشى شما فاقد اتصال اینترنت باشد نیز 
از طریق دســتگاه هاى مجهز به بلوتوث که در مجاورت قرار دارند، 
امکان ردیابى موقعیت مکانى دستگاه فراهم خواهد شد. هم چنین تمام 
داده هاى رمزنگارى مى شوند و به جز گوگل، تلفن هاى مورد استفاده 
در این شبکه از موقعیت گوشى هوشمند اندرویدى مطلع نخواهد شد.

در حال حاضر هنوز مشــخص نیســت که این ویژگى چه  زمانى در 
دســترس خواهد بود، زیرا گوگل به انتشار هیچ به روزرسانى دیگرى 
اشــاره نکرده اســت. هم چنین طبق برخى گمانه زنى ها، این آپدیت 
ممکن است در قالب یک قابلیت جدید براى اندروید 14، در اواخر سال 

2023 منتشر شود.

هدیه شگفت انگیز گوگل 
به کاربران اعالم شد

نامه یکى از اپراتورهاى تلفن همراه نشان مى دهد که این اپراتور درخواست 
کرده است قیمت اینترنت افزایش پیدا کند.

 یکى از اپراتورهاى تلفن همراه در نامه اى به رییس سازمان تنظیم مقررات 
رادیویى با اشاره به این که نیمى از ظرفیت شبکه این اپراتور کاهش پیدا 
کرده است خواستار این شده که با بازنگرى و افزایش تعرفه هاى ارتباطى 
به ویژه خدمات دیتا و افزایش تعرفه ترافیک داخلى خسارت این اپراتور 
کمتر شود. این نامه بدان معناســت که در صورت قبول این درخواست 
توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویى اینترنت داخلى نیز به زودى گران 

خواهد شد.

م
ا ش

تعرفه اینترنت داخلى هم
 به زودى گران مى شود؟

 برخى از کاربران آیفون 14 از مشاهده خطوط افقى 
و رنگى بر روى نمایشگر گوشى خود خبر دادند که 

ظاهرا یک باگ نرم افزارى عجیب است.
برخى از کاربران آیفون 14، پس از روشن کردن 
نمایشگر دســتگاه خود، با خطوط افقى عجیبى 
مواجه شــدند که به گفته اپل جاى نگرانى ندارد و 
مشکل سخت افزارى نیســت. ایراد جدید آیفون 
14 که به نظر مى رســد مدل پرو مکس را بیش تر 
تحت تاثیر قرار داده، ظاهــرا یک باگ نرم افزارى 
 ،iOS است و کاربران تا دریافت به روزرسانى بعدى

چاره اى جز تحمل آن ندارند.
شــمارى از کاربران، باگ جدید آیفــون 14 را در 
شبکه هاى اجتماعى مختلف از جمله ردیت گزارش 
کرده اند. جالب اینکه هر شــخص تعداد خطوط و 
رنگ خاصى را اعالم کرده است! به گفته اپل، این 
مشکل نقص ســخت افزارى نیست و صرفا باگ 

نرم افزارى iOS است. 
به نظر مى رسد تا زمانى که اپل یک آپدیت جدید 
را براى رفع این مشکل منتشر نکند، هیچ راه حل 

مشخصى وجود ندارد.
بااین حال، طبق گزارش ها، برخى از راه  حل ها مانند 
 ،Always On Display غیرفعال کردن قابلیــت
خاموش کردن تلفن به صورت دســتى و ریست 
گوشــى، به طور موقت در حذف خطــوط افقى 
نمایشگر موثر هستند. از ســوى دیگر، برخى از 
کاربران معتقدند که باگ جدیــد آیفون 14، تنها 
بر روى پنل هاى LG مشــاهده شده و نمونه هاى 
ساخت سامسونگ چنین مشکلى ندارند. هم چنین 
تعدادى دیگــر نیز به وجود باگ در نســخه بتاى 

iOS16,2 مشکوك هستند.

باگ جدید آیفون 14
کاربران را تا سرحد مرگ ترساند

ابلیت هاى پلتفرم هاى داخلى 
فاع است

تصریح کرد: در شرایط ناخواسته اى 
گرفتیــم و مى توانســتیم بگوییم

ـان ها پاســخگو بودند که هستند، 
ســراغ پلتفرم دیگرى ن نبود مردم
اما بنده و همکارانمتمام قد در کناراین
ا ایستادیم و به آن ها کمک کردیم تا 

یشرفت کنند.
ممممممممممممدیم اطات ادامه داد: تالش کر
ســه ماه که محدودیت ها به
ده، ســازوکارى ایجاد کنیم 

پرداخت کنیم. اکنون تمام خدمات دولتى وخد
داخل کشور میزبانى مى شود و سرعت افزایش
وى درباره سرعت اینترنت اظهار داشت: در این
از سرعت اینترنت گالیه دارند که بخشــى
فیلترشکن ها است. اثرى که آنها روى دس
سرعت اینترنت است، چرا که با واســط
مى کند. استفاده از فیلترشــکن ها ام
مىاندازد،گاهى از این طریق ممکنا
تلفن همراه نصب شود ومشکالتى
وى درباره ســرعت اینترنت گف
بر اساس رتبه بندى سایت اس
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دیابت نیاز به درمان دارد، زیرا سطوح قند خون کنترل نشده مى تواند بر اندام هاى حیاتى مانند قلب و کلیه ها تأثیر 
بگذارد و حتى مى تواند منجر به مرگ شود. برخى از عالئم اولیه دیابت وجود دارد که باید مراقب آن ها باشید.

 زمانى که به دلیل کمبود انسولین کافى میزان قند در خون زیاد باشد، فرد به دیابت مبتال خواهد شد. دیابت نیاز به 
درمان دارد، زیرا سطوح قند خون کنترل نشده مى تواند بر اندام هاى حیاتى مانند قلب و کلیه ها تأثیر بگذارد و حتى 

مى تواند منجر به مرگ شود. برخى از عالئم اولیه دیابت وجود دارد که باید مراقب آن ها باشید.
کاهش وزن با وجود گرسنگى مکرر

بدن ما انرژى خود را از گلوکز دریافت مى کند. این قند ساده زمانى تولید مى شود که سیستم گوارشى بدن غذا را 
تجزیه مى کند. اما زمانى که شما دیابتى هستید، مقاومت بدن به انسولین مانع از ورود گلوکز به عضله و تامین 
انرژى مى شود. بنابراین، صرف نظر از اینکه چه زمانى و چه چیزى مى خورید، همچنان احساس گرسنگى خواهید 
کرد. در نتیجه این روند وقتى بدن سوخت خود را از گلوکز دریافت نمى کند، ماهیچه ها و چربى ها را براى انرژى 

تجزیه مى کند و در نتیجه منجر به کاهش وزن ناسالم مى شود.
 مدام احساس خستگى مى کنید

تکرر ادرار در شب مى تواند باعث اختالل در خواب و همچنین کم آبى بدن شود. 
همچنین، بدن شما انرژى کمى دارد، زیرا قادر به دریافت سوخت مورد نظر از 

گلوکز نیست؛ بنابراین ممکن است دائماً احساس خستگى کنید. این احساس 
خستگى مى تواند بر کیفیت زندگى شــما و نحوه انجام وظایف روزانه شما تأثیر 

بگذارد.
تارى دید

قند خون باال بر سایر اندام ها مانند کلیه ها و چشم ها تأثیر مى گذارد. هنگامى که سطح گلوکز در 
خون بسیار باال باشد، مى تواند به عروق خونى چشم آسیب برساند و منجر به تارى دید شود. همچنین مى تواند 
منجر به تورم چشم شما شود که در نتیجه آن تارى دید به وجود مى آید. بدون مراقبت مناسب و عدم درمان 

ممکن است در طوالنى مدت منجر به از دست دادن بینایى شود.
 بریدگى ها و زخم ها به کندى بهبود مى یابند

اگر سطح گلوکز خون به طور مداوم باال باشــد، اعصاب و عروق خونى بدن ما آسیب مى ببینند. این مساله 
مى تواند بر گردش خون تأثیر منفى بگذارد؛ بنابراین حتى کوچکترین بریدگى ها و زخم ها نیز مدت زیادى طول 

مى کشد تا بهبود یابد. این نشانه بسیار بارز دیابت است. این امر به ویژه در پا ها مشاهده مى شود.
 احساس گزگز یا بى حسى در پا ها یا دست ها

همانطور که قبال ذکر شد، دیابت به اعصابى که بر گردش خون تاثیر مى گذارد آسیب مى رساند؛ بنابراین این 
امر مى تواند منجر به احساس سوزن سوزن شدن یا بى حسى در پا یا دست در بیماران دیابت نوع 2 شود.

 تغییر رنگ پوست
مقاومت به انسولین مى تواند باعث این شود که پوست گردن، زیر بغل و باالى بند انگشت تیره شود و این 

یکى از نشانه هاى دیابت است. این تکه هاى تیره مى توانند مخملى به نظر برسند.

همه قسمت هاى انار مانند گل، برگ، پوست، دانه و ریشه درخت آن مصرف دارویى دارند. در این 
مطلب خاصیت جوشانده پوست انار و روش درست کردن آن را مى خوانید.

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

غرغره جوشانده جوشــانده پوســت انار موجب بهبودى زخم هاى داخلى دهان و گلودرد مى شود. 
شستشوى محل هاى درد با این جوشــانده براى برطرف کردن خارش کاربرد دارد و براى درمان 

بواسیر مورد استفاده قرار مى گیرد.
روش تهیه جوشانده پوست انار: مقدارى از پوست و ریشه درخت انار به مقدار 10 الى 15 گرم را داخل 

یک لیتر آب مخلوط کنید و پس از 10 دقیقه جوشاندن مى توانید آن را مصرف کنید.
براى استفاده از پماد ضد سوختگى گل هاى انار: ابتدا گل هاى انار را له و با روغن کنجد مخلوط کنید. 

سپس آن را روى سطح سوختگى قرار دهید.
نکته مهم: مصرف جوشانده پوست انار در برخى افراد موجب سردرد، سرگیجه و استفراغ مى شود.

اگر در طول روز به انــدازه کافى در معرض نور قرار 
نگیرید، ساعت بدن شما به تعویق مى افتد و شروع خواب 

شبانه را به عقب مى اندازد.
محققان دانشگاه واشــنگتن با مطالعه الگو هاى خواب 
دانشجویان دریافتند که دانشجویان این دانشگاه شب ها 
دیرتر به خواب مى روند و در زمســتان دیرتر صبح ها از 

خواب بیدار مى شوند.
علت دقیقاً مشخص نبود، اما محققان این نظریه را مطرح 
کردند که دلیل آن این است که دانشجویان در طول روز 

کمتر در معرض نور قرار مى گرفتند. 
هوراسیو دى ال ایگلسیا، نویسنده ارشد مطالعه، مى گوید: 
بدن ما یک ساعت شــبانه روزى طبیعى دارد که به ما 
مى گوید چه زمانى در شب بخوابیم. اگر در طول روز که 
خورشید بیرون مى آید به اندازه کافى در معرض نور قرار 
نگیرید، ساعت بدن شما به تعویق مى افتد و شروع خواب 

شبانه را به عقب مى اندازد.
براى تحقیق در این مورد، این مطالعه از کنترل کننده هاى 
مچ دســت براى اندازه گیرى الگو هاى خــواب و قرار 
گرفتن در معرض نور براى بیش از 500 دانشجوى مقطع 

کارشناسى از سال 2015 تا 2018 استفاده کرد.
دانشجویان بدون توجه به فصل تقریباً هر شب به همان 

میزان مى خوابیدند. با این حال، در روز هاى زمستانى، آن ها 
به طور متوسط 35 دقیقه دیرتر به رختخواب مى رفتند و 
حدود 27 دقیقه دیرتر از روز هاى تابستانى بیدار مى شدند.

این تیم بر نور به عنوان توضیحى بالقوه براى اینکه چرا 
چرخه هاى شبانه روزى دانشجویان تا 40 دقیقه دیرتر در 
زمستان در مقایسه با تابستان اجرا مى شود، تمرکز کردند. 
محققان توضیح دادند که چرخه شبانه روزى ذاتى بر زمانى 
که ما بیدار و خواب هستیم حاکم است. این فرایند حدود 24 
ساعت و 20 دقیقه طول مى کشد و هر روز خود را بر اساس 

ورودى خارجى تنظیم مى کند.
ایگلســیا در دامه مى افزاید: نور در طــول روز- به ویژه 
صبح- ساعت شما را به جلو مى برد، بنابراین در شب زودتر 
خسته مى شوید، اما قرار گرفتن در معرض نور در اواخر روز 

یا اوایل شب ساعت شما را به تأخیر مى اندازد و زمانى که 
احساس خستگى مى کنید را به عقب مى اندازد. در نهایت، 
زمانى که به خواب مى روید، نتیجه فشــار و کشش بین 
این اثرات متضاد قرار گرفتن در معرض نور در ســاعات 

مختلف روز است.
این مطالعه نشان داد قرار گرفتن در معرض نور در روز تأثیر 

بیشترى نسبت به نور عصر بر دانشجویان داشت.
هر ساعت از نور روز، فاز هاى شــبانه روزى دانشجویان 
را 30 دقیقه باال مى برد. این اتفاق حتى اگر هوا ابرى هم 

باشد، مى افتد.
هر ساعت نور عصر از منابع داخلى مانند المپ ها و صفحه 
نمایش کامپیوتر، فاز هاى شبانه روزى را به طور متوسط 

15 دقیقه به تأخیر مى اندازد.
ایگلســیا تاکید مى کند: بســیارى از ما در شــهر ها و 
شهرك هایى با نور مصنوعى زیاد زندگى مى کنیم و سبک 
زندگى اى داریم که ما را در طول روز در خانه نگه مى دارد. 
آنچه این مطالعه نشان مى دهد این است که ما باید، حتى 
براى مدت کوتاهى و به خصوص صبح ها، بیرون برویم تا 
در معرض نور طبیعى قرار بگیریم. در غروب، مدت زمان 
نمایشگر و نور مصنوعى را به حداقل برسانیم تا بتوانیم 

زودتر به خواب برویم.

به طور کلى براى حفظ ســالمت اســتخوان ها و متابولیســم طبیعى 
کلسیم، افراد بین یک تا 70 ســاله باید روزانه 600 واحد بین المللى (یا 
15 میکروگرم) از غذاها، مکمل ها یا هر دو، این ویتامین را دریافت کنند. 
همچنین افراد باالى 70 سال باید 800 واحد بین المللى از این ویتامین را 

دریافت کنند (20 میکروگرم).
با مایل شدن نور خورشید در فصل زمستان و گذراندن زمان بیشترى در 

خانه، میزان نیاز به ویتامین D افزایش مى یابد.
 اکثر افراد سالم با پوست روشن معموًال مى توانند ویتامین D کافى را در 

طول تابستان با قرار دادن روزانه صورت، دست ها و پا هاى خود در معرض 
نور خورشید به مدت پنج تا 10 دقیقه و چندین بار در هفته، تامین کنند.

نور خورشید در زمستان به اندازه کافى اشعه UVB که براى سنتز ویتامین 
D ضرورى است، ندارد. با این حال، این بدان معنا نیست که نمى توانید 

نیاز به ویتامین D را در ماه هاى سردتر تامین کنید.
ویتامین D براى جذب کلسیم و حفظ استخوان هاى قوى و سالم بسیار 
مهم اســت. کمبود این ویتامین باعث نرمى، ضعیف و شکننده شدن 
استخوان ها مى شــود. ویتامین D همچنین مى تواند بر سایر جنبه هاى 

سالمت از جمله التهاب، خطر بیمارى خودایمنى، سالمت قلب و عملکرد 
شناختى نیز نقش داشته باشد.

در مورد میزان ویتامین D که براى ســالمتى باید در خون وجود داشته 
باشد، بحث و جدل هاى زیادى وجود دارد. بااین حال، به طور کلى براى 
حفظ سالمت استخوان ها و متابولیسم طبیعى کلسیم، افراد بین یک تا 
70 ســاله باید روزانه 600 واحد بین المللى (یا 15 میکروگرم) از غذاها، 
مکمل ها یا هر دو، این ویتامیــن را دریافت کنند. همچنین افراد باالى 
70 ســال باید 800 واحد بین المللى از این ویتامین را دریافت کنند (20 

میکروگرم).
با این حال اگر نگران کمبود ویتامین D هستید، در معرض خطر پوکى 
استخوان قرار دارید یا شرایطى دارید که بر نحوه جذب مواد مغذى تأثیر 

مى گذارد، با پزشک در مورد آزمایش سطح ویتامین D مشورت کنید.
 ویتامین D را بیشتر از آنچه پزشک توصیه کرده، مصرف نکنید. ویتامین 
D بیش از حد مى تواند در بدن انباشــته و منجر به مســمومیت شود و 
عالئمى مانند خستگى، ضعف، گیجى، استفراغ، کم آبى، یبوست و درد 

به همراه داشته باشد.

نوع انتخاب غذا، عامل اصلى چاقى اســت. رشد، طول 
عمر، تندرستى، آرامش اعصاب، خلق و خو و رفتار، همه 
به نوعى وام دار تغذیه سالم هستند، اما بسیارى افراد با 
انتخاب هاى اشتباه غذایى به اضافه وزن و چاقى دچار 

مى شوند.
یک متخصص تغذیه گفت: مشکالت جسمى دانش -

آموزان در مدرسه با تغذیه آن ها ارتباط نزدیکى دارد، براى 
تغذیه سالم آن ها باید به دو اصل مهم یعنى تعادل و تنوع 

در مصرف مواد غذایى توجه شود.
سمیرا مرادى، با اشــاره به این که آمار چاقى در جهان، 
روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: اکثر مردم 
به دنبال راه هاى ســریع براى کاهش وزن هستند تا در 

کمترین مدت زمان به وزن ایده آل خود برسند.
وى با اشــاره به این که نوع انتخاب غــذا، عامل اصلى 
چاقى اســت، بیان کرد: رشــد، طول عمر، تندرستى، 
آرامش اعصاب، خلق و خو و رفتار، همه به نوعى وام دار 
تغذیه سالم 

هستند، اما بسیارى افراد با انتخاب هاى اشتباه غذایى به 
اضافه وزن و چاقى دچار مى شوند.

مرادى با بیان این که متأسفانه چاقى و اضافه وزن، منجر 
به بیمارى هاى خطرناك ترى مى شوند، عنوان کرد: این 

مسئله در نوجوانان نیز اهمیت زیادى دارد.
این متخصص تغذیه با اشاره به این که سالمت و ادامه 
حیات ما به نوع غذایى که مى خوریم بستگى دارد، ادامه 
داد: اگر دائماً از غذاى ناسالم و فرآورى شده استفاده کنیم، 
نه تنها سالمت خود بلکه سالمت فرزندان و اطرافیانمان 

را نیز به خطر مى اندازیم.
وى عنوان کرد: به  راحتى مى توان با انتخاب هاى درست 
و سبک زندگى ســالم از چاقى و اضافه وزن پیشگیرى 
کرد، اگر فرزندتان اضافه وزن دارد اولین قدم در اصالح 
عادات غذایى دانش آموزان باید توسط والدین و خانواده ها 
برداشته شود چرا که عادات غذایى خانواده تأثیر زیادى بر 

تغذیه کودکان و نوجوانان دارد.
مرادى تصریح کرد: از آنجا که کودکان در ســن رشد 
هستند، ایجاد اختالل در تغذیه آن ها منجر به کوتاهى قد، 
کاهش قدرت یادگیرى، کاهش قدرت تمرکز و حافظه و 

در نتیجه اُفت تحصیلى آن ها مى شود.
این متخصص تغذیه بیان کرد: مشکالت جسمى دانش -
آموزان در مدرسه با تغذیه آن ها ارتباط نزدیکى دارد، براى 
تغذیه سالم آن ها باید به دو اصل مهم یعنى تعادل و تنوع 

در مصرف مواد غذایى توجه شود.
وى تصریح کرد: تنوع تغذیه سالم دانش  آموزان شامل 

مصرف تمام گروه هاى غذایى؛ نان و غالت مانند برنج و 
موادغذایى نشاسته اى، ویتامین ها، مواد معدنى و فیبر، باید 
توجه داشت که گروه میوه و سبزیجات در عین حال که 
تأمین کننده  فیبر هستند، منبع بسیار خوبى از ویتامین ها 
و مواد معدنى محسوب مى شوند، پروتئین مانند گوشت 
قرمز، مرغ و ماهى، تخم مرغ، کره، بادام زمینى و حبوبات، 
تأمین کننده پروتئین موردنیاز بدن هستند، لبنیات و مواد 
لبنى مانند شــیر و ماســت که عالوه بر تأمین انرژى و 
پروتئین، منبع بسیار خوبى از کلسیم و ویتامین D براى 
رشد و اســتحکام اســتخوان هاى دانش آموزان است، 
چربى ها که این گروه نیز تأمین کننده انرژى و اسید هاى 
چرب بوده که استفاده کافى از آن ها براى تأمین انرژى 

بدن الزم است.
مرادى با تأکید بر این که همواره باید تعادل را در مصرف 
مواد غذایى مختلف، رعایت کرد، افزود: به عنوان مثال 
مصرف بیش از حد گروه چربى ها خطرات جانبى زیادى 
به همراه دارد، تعادل یعنى از تمام گروه هاى غذایى به 

اندازه  نیاز استفاده شود.
این متخصص تغذیه بیان کرد: توجه به دو اصل «تنوع 
و تعادل» در برنامه غذایى دانش آموزان، عالوه بر رفع 
نیاز هاى تغذیه اى، ریزمغذى هایــى نظیر روى، آهن، 
کلسیم و ید که نقش مهمى در رشــد و یادگیرى آن ها 

دارند را نیز تأمین مى کند.
وى تصریح کرد: دانش آموزان هر 1.5 تا 2 ساعت یک بار 
به میان  وعده ســالم نیاز دارند تا دچار افت قند خون و 

کاهش یادگیرى نشوند، بهترین خوراکى ها براى میان  
وعده  آن ها عبارتند از لقمه نان و پنیــر و گردو یا نان و 
خیار و گوجه، میوه هاى خشــک مثل کشمش، انجیر و 
برگه  خشک، انواع مغزیجات مانند پسته، فندق، بادام، 
نخودچى و غیره، چند عدد بیســکویت و خرما، شــیر، 
میوه هاى تازه مثل ســیب، پرتقال، آب میوه هاى تازه و 
طبیعى به جاى آبمیوه هاى صنعتى که باید به این نکته 

توجه کرد.
مرادى عنوان کرد: خوراکى هاى غیرمفید و تغذیه سالم 
براى دانش آموزان تأثیر زیادى در یادگیرى آن ها دارد، 
بنابراین خانواده باید به این موضوع توجه ویژه اى داشته 
باشــند تا دانش آموز با انرژى کافــى در کالس حضور 

پیدا کند.
این متخصص تغذیه افزود: اگر دانش آموز تغذیه سالمى 
در مدرسه نداشته باشد، از ساعت 10 صبح به بعد تمرکز 

خود را ازدست مى دهد.
وى بیان کرد: خوراکى هایى مانند چیپس، پفک و امثال 
آن ها نوشیدنى هاى گازدار مثل نوشابه و دلستر ترکیبات 
غذایى کافئین دار مثل شکالت، کاکائو فست فود مانند 
پیتزا، ژامبون و سوسیس نوشیدنى هاى سرد و مضر براى 

دانش آموزان ممنوع است.
مرادى ادامه داد: عوامل مهم در کاهش یادگیرى دانش -
آموزان عدم مصرف کافى لبنیــات و نیز مصرف مواد 
غذایى مضر، باعــث کاهش تمرکــز و اُفت تحصیلى 

دانش  آموزان مى شود.

براى مراقبت از دســتان خود نیازى به محصوالت 
گران قیمت ندارید. بیشتر افراد معموال بهترین مواد 
طبیعى را براى رفع خشکى پوســت، در خانه دارند. 
به طور مثال اســتفاده از روغن هاى طبیعى یکى از 
بهترین راه هاســت. چربى هاى طبیعى به پوست در 
حفظ رطوبت کمــک و آن را از تأثیرات محیطى و 

باکترى ها محافظت مى کند.
هواى سرد و خشک، شستن مکرر دست ها و استفاده 
از مواد ضدعفونى کننده اغلــب باعث ترك خوردن 
دست ها ناشى از خشکى پوست مى شود. وقتى هوا 
سرد است، غدد چربى پوســت، چربى کمترى تولید 

مى کنند.
بسیارى از محصوالت مراقبتى حاوى مواد افزودنى 
هســتند که همیشــه نمى توانند این خشــکى را 
برطرف کنند. براى مراقبت از دستان خود نیازى به 
محصوالت گران قیمت ندارید. بیشتر افراد معموال 
بهترین مواد طبیعى را براى رفع خشــکى پوســت، 
در خانه دارند. به طور مثال اســتفاده از روغن هاى 
طبیعى یکى از بهترین راه هاست. چربى هاى طبیعى 
به پوســت در حفظ رطوبت کمک و آن را از تأثیرات 

محیطى و باکترى ها محافظت مى کند.

روغن زیتون، نارگیل یا بادام بهترین هستند و احتماًال 
برخى از آن ها را در خانه دارید. دستان خود را با روغن 
انتخابى ماساژ دهید. بهتر است روغن را درست قبل 
از خواب بمالید. همچنین اســتفاده از دستکش هاى 

نخى نازك براى بهبود جذب روغن توصیه مى شود.

حمام روغن
در موارد شدیدتر خشکى پوست، دستان خود را براى 
چند دقیقه در حجم زیادى از روغن خیس کنید. براى 
این کار باید حداقل 5 دقیقه وقــت بگذارید. روغن 
زیتون یک گزینه مناسب است. روغن باید کمى گرم 
باشد. سپس باقى مانده روغن را به مدت 5 دقیقه دیگر 
روى پوست بگذارید و دستان خود را نشویید، فقط با 

دستمال به آرامى آن ها را خشک کنید.

ماسک بلغور جو دوسر
 B بلغور جو دوسر حاوى بســیارى از ویتامین هاى
است که مى تواند به داشتن پوستى زیبا و سالم کمک 
کند. یک خمیر غلیظ را مى توان از حدود یک فنجان 
بلغور جو دوسر و کمى آب ولرم تهیه کرد. این خمیر را 
به صورت ضخیم روى پوست ترك خورده دستان خود 
بمالید و دستان خود را با یک پارچه بپوشانید. ماسک 

دست باید 10 دقیقه باقى بماند. 

کرم آووکادو
آووکادو حــاوى ویتامین هــاى زیادى اســت که 
به تســریع بازســازى ســلولى کمــک مى کند. 
عالوه بر ایــن، محتواى چربى بــاالى آووکادو، از 
پوســت محافظت مى کند. با کمــى روغن زیتون، 
از آووکادو یــک خمیر خامه اى تهیــه و آن را روى 
دســتان خود پخش کنید. این ماســک باید حدود 
15 دقیقه روى پوســت بماند و سپس بدون صابون

 شسته شود.

درمان هاى خانگى براى رفع خشکى دست نور ناکافى موجب خواب دیر وقت مى شود

در طول زمستان چقدر ویتامین D نیاز داریم؟

تغذیه دانش آموزان 
باید چگونه باشد

پوست انار را دور نریزید

چطور بفهمیم به قند خون مبتال شدیم؟

آرامش اعصاب، خلق و خو و رفتار، همه به نوعى وام دار 
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نکته مهم: مصرف جوشانده پوست انار در برخى افراد موجب سردرد، سرگیجه و استفراغ مى شود.
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فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003726 تاریخ ارسال نامه: 1401/10/03 – نظر به اینکه سند 
مالکیت به شماره چاپى 0031910 نسبت به تمامیت یکصد سهم مشاع از یکهزار و هفتصد 
و سى و پنج و دوـ  دهم سهم ششدانگ پالك ثبتى 171 فرعى از 1 اصلى ثبت دفتر امالك 
به شماره 475 صفحه 31 بنام روح اله یزدانى ثبت و سند صادر گردیده است سپس طى یک 
سلسله نقل و انتقاالت طى سند انتقال شماره 6331 مورخ 97/4/20 دفتر 347 شهرضا به خانم 
طیبه صدوق فرزند سیف اله انتقال رسمى گردیده است. هم اکنون خانم: طیبه صدوق با ارائه 
درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008014864 مورخ 1401/10/03 به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 23853 مورخ 1401/09/27 توسط 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 247 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند 
مالکیت به دلیل جابجایى سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق 
را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/10/05 - م الف: 1431470- مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  مرتضى قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى/10/116

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006383 مــورخ 1401/06/30 ملیحه قضاوى فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 8633 صادره از خوراسگان بشماره ملى 1283788209 در ششدانگ 
یکباب قطعه زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از 
اصلى 5987 که سابقا پالك باقیمانده بوده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24,55 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/05 – تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/10/20- م الف: 1431263- کفیل منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان – سیدمجتبى موسى کاظمى محمدى/10/117

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 8858 مورخ 1401/09/02 به شماره کالســه مالکیت آقاى/ خانم بیگم 
علیرضایى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12840 کدملى 1140127111 صادره فرزند 
کریم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 336,50 مترمربع پالك شماره 89 فرعى از 120 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 57478 مورخ 
72/4/15 دفترخانه 59 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20- م الف: 
1430977 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/119

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

 راى شــماره 5119 مورخ 1401/08/04  آقاى اسماعیل حشمتى فرزند فتحعلى ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 194/96  متر مربع قســمتى از پالك شماره 858 اصلى واقع در قطعه 
4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار 
نوبــت اول : 1401/10/5 تاریخ انتشــار نوبــت دوم : 1401/10/20 – م الف:1431253 
-حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/10/121 

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027010205 مورخ 1401/09/15 مهرالسادات حسینى فرزند 
سیدمحمد بشماره شناسنامه 5347 صادره از اصفهان بشماره ملى 5418673483 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/10/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20- م الف: 1431292- کفیل منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان – سیدمجتبى موسى کاظمى محمدى/10/123

فقدان سند مالکیت
 شــماره: 140185602030013987-خانم مهین صادقى دیرکانى فرزند اسماعیل طبق 
درخواست  وارده به شــماره 140121702030031214 مورخ 1401/09/27  و  باستناد دو  
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 8160 فرعى از  87  اصلى واقع در بخش 12 ثبت اصفهان که 
درصفحه و دفتر الکترونیک بشــماره 139520302030010124  بنام خانم مهین صادقى 
دیرکانى فرزند اسماعیل  ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپى 478434 د 94 صادر و تسلیم 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده اســت. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل 
انگارى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/10/5 – م 
الف: 1430790- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/10/125
 

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حسین مرادپور ارانى و خانم زهره افتابى ارانى به استناد 4  برگ  استشهادیه محلى که 
امضاى شهود رســما گواهى گردیده که مدعى است سندمالکیت ششدانگ زمین بمساحت 
146,3 مترمربع بشماره پالك 8326 فرعى از 2637 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران 
و بیدگل بنام حسین مرادپور ارانى و خانم زهره افتابى ارانى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 
634932 و 634933 ج 94 صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابه جایى مفقود و  تاکنون 
پیدا نگردیده است و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/10/05 – م الف:  1430556-رییس 

ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/10/126 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9160 مورخ 1401/09/05 به شماره کالســه 0497 مالکیت آقاى/ خانم 
محمدجواد رحمتى به شناسنامه شماره 19 کدملى 1141671697 صادره فرزند رجبعلى در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157,74 مترمربع پالك شماره 167 فرعى از 107 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند 79922 
مورخ 1399/5/8 دفتر 172 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05- م الف: 
1423723 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/277

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6228 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 0722 مالکیت آقاى/ خانم نازنین 
کریمى به شناسنامه شماره 14332 کدملى 1140142070 صادره فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 175,01 مترمربع پالك شماره 38 فرعى از 173 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 419 دفتر 283 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05- م الف: 
1423576 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن 

مصطفوى/9/279

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7332 مورخ 1401/08/24 به شماره کالسه 0217 مالکیت آقاى/ خانم سید 

مرتضى ابطحى به شناسنامه شماره 10933 کدملى 1140485563 صادره فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200,54 مترمربع پالك شماره 457 فرعى از 107 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 43627 مورخ 1401/2/10 

دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05- م الف: 1423735 – 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/281

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8230 مورخ 1401/08/29 به شماره کالسه 0812 مالکیت آقاى/ خانم ریحانه 
حاجیان به شناسنامه شماره 1741003814 کدملى 1741003814 صادره فرزند عباس در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 38,20 مترمربع پالك شماره 579 فرعى از 122 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 1423 به موجب صفحه 145 و 151 و 157 
دفتر 115 و سند وکالت 34821 مورخ 99/3/20 دفتر 322 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 شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/05- م الف: 1423749 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر– سیدمحمدحسن مصطفوى/9/283

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف 
 برابر راى شماره9701 مورخ 1401/09/09  به شماره کالســه 1137 مالکیت  آقاى / خانم 
مهدى قدیرى به شناســنامه شــماره 1130238512 کدملى 1130238512 صادره فرزند 
قدمعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 
319 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
سند 16462 مورخ 94،10،1 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره9699 مورخ 1401/09/09  به شماره کالسه 1135مالکیت  آقاى / خانم رسول 
قدیرى به شناسنامه شماره 1130398994 کدملى 1130398994 صادره فرزند قدمعلى در نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 319 فرعى از 
82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 16462 مورخ 
94،10،1 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9700 مورخ 1401/09/09  به شماره کالسه 1136 مالکیت  آقاى / خانم زهرا 
فاتحى خوزانى به شناسنامه شماره 1130503895 کدملى 1130503895 صادره فرزند جعفر 
در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137،14مترمربع پالك شماره 
319 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
16462 مورخ 94،10،1 دفتر 322 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 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 دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهدشد.تاریخ انتشارنوبت اول:1401/09/20-تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/10/05-م 
الف: 1423764 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر-سید محمد حسن 

مصطفوى/9/285

تاسیس  
شرکت سهامى خاص صنایع نوین پلیمر جاودان درتاریخ 1401/09/24 به شماره ثبت 2942 به شناسه ملى 14011765152 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :الف ) طراحى , تولید , مونتاژ , بسته بندى و فروش اسباب بازى هاى مختلف و اسباب بازى هاى الکتریکى و الکترونیکى 
, بازى هاى هدف دار , سرگرمى هاى فکرى و ابزار هاى آموزشى و کمک آموزشى براى کلیه سنین و همچنین لوازم و تجهیزات شهر بازى ها , پارك ها. تفریحات سالم، تحقیق و پژوهش در زمینه موضوع شرکت، ایجاد دفاتر فروش , فروشگاه هاى ثابت و سیار , نمایندگى ها و فروشگاه هاى زنجیره اى داخل و خارج از کشور با اخذ مجوز، ایجاد آزمایشگاه اختصاصى 
با اخذ مجوز، برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى به جز نمایشگاه هاى فرهنگى هنرى، اخذ نمایندگى از شرکتهاى خارجى جهت تولید , مونتاژ و بسته بندى و عرضه در بازار داخلى و خارجى، طراحى ساخت اجرا و تجهیز شهربازى ها و مهدهاى کودك , مدارس مراکز آموزشى , پارك هاى بازى، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذى صالح خرید و 
فروش، بسته بندى، تهیه و توزیع کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، عقد قراردادها با سایر شرکت ها اعم از حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى جهت شرکت، اخذ نمایندگى از داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و انجام کلیه فعالیتها پس از کسب مجوز هاى الزم خرید، فروش، تولید، طراحى انواع اسباب 
بازى و لوازم کودك، اسباب بازى هاى الکترونیکى و اسباب بازى هاى هدف دار، سرگرمى و آموزشى و فکرى، انواع عروسکهاى پولیشى و پالستیکى و چینى، انواع ظروف پالستیکى و ماشینهاى شارژى و کنترل از راه دور، کالسکه و کمد، پازل، ساعت و عناصر دکوراتیو اتاق کودك، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى هاى داخلى و خارجى، شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولتى و بخش خصوصى، ترخیص کاال از گمرکات کشور، حضور در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ، انجام موضوعات پس از اخذ مجوز بنا به ضرورت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط ب ) انجام کلیه فعالیت هاى مطالعاتى ، خدمات فنى مهندسى مشاوره اى ، طراحى ، اجرایى ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرح هاى عمرانى و 
مشارکت و سرمایه گذارى در ساخت و تجهیز واحدهاى تجارى ، مسکونى و زراعى ، کشاورزى ، همچنین صدور خدمات فنى مهندسى به خارج از کشور در همه زمینه ها مشتمل بر : رشته آب ( در بر گیرنده امور مربوط به بندها ، سدها ، ساختمان نیروگاه آبى ، سازه هاى هیدرولیکى و تونلهاى آب ، مخازن و شبکه هاى توزیع آب ، شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب 
، کانالهاى انتقال آب و شبکه هاى آبیارى و زهکشى ، سازه هاى دریایى و ساحلى عملیات ساختمانى (سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب) . رشته حمل و نقل ( در برگیرنده امور مربوط به ساخت راهها ، نظیر جاده هاى اصلى و فرعى ، بزرگراهها ، راههاى ریلى ، باند فرودگاه ، تونلها ، پلها ، راههاى زیرزمینى و سیستم هاى حمل و نقل ، عملیات آسفالتى) . رشته 
تاسیسات و تجهیزات ( در برگیرنده امور مربوط به خطوط انتقال « آب ، نفت ، گاز » شبکه گاز رسانى ، تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى ، سیستم هاى سرد کننده ساختمان تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب ، گاز ، برق ، فاضالب ) و انتقال زباله و تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب ، وسایل انتقال ( آسانسور ، پله برقى ) سیستم هاى خبر و 
هشدار دهنده _ رشته کشاورزى ( در برگیرنده امور مربوط در زمینه آبیارى ، بهسازى و اصالح اراضى ، عملیات مربوط در امور دامپرورى ). � رشته ساختمان ( در برگیرنده امور مربوط به سرمایه گذارى ، مشارکت در طراحى ، ساخت ، راه اندازى ، ، بهره بردارى ، تجهیز ، آماده سازى واحداى ادارى ، تجارى ، مسکونى ، صنعتى و اماکن ورزشى ) . رشته صنعت و معدن 
( در برگیرنده امور مربوط به پیمانکارى تاسیسات و تجهیزات صنایع ، استخراج ، فرآورى ، ذخیره و تبدیل مواد خام معدنى ) به جز اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز و پتروشیمى . پ ) اجاره و استیجاره ماشین آالت و تحصیل و ارائه نمایندگیهاى مختلف داخلى و خارجى جهت تهیه ، تامین و صدور انواع تجهیزات و ماشین آالت و قطعات یدکى و ملزومات مورد 
نیاز آنها در ارتباط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه . ج ) مبادرت به کلیه معامالت و فعالیتهاى بازرگانى و کلیه معامالت و عملیاتى که مستقیم و غیر مستقیم مربوط به تمام یا هر یک از موضوعات مذکور باشد در داخل یا خارج از کشور از قبیل اجاره و خرید و فروش مصالح د ) ایجاد تعمیرگاه هاى تخصصى ماشین آالت و ارائه خدمات تعمیرگاهى . 
ه ) شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتى و خصوصى در داخل یا خارج از کشور ، شرکت در نمایشگاههاى داخلى و خارجى ، اخذ تسهیالت بانکى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى سراسر کشور جهت تحقق اهداف شرکت ، مشارکت و سرمایه گذارى با اشخاص حقیقى و حقوقى در موضوع فعالیت شرکت خ) انجام فعالیت هاى مطالعاتى مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل در حوزه آب و انرژى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، حافظ، کوچه کوهى، خیابان حافظ غربى، پالك 0، طبقه همکف، واحد 1 کدپستى 8419660025 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن بى نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 114012129445 مورخ 1401/08/19 نزد بانک سپه شعبه مرکزى خمینى شهر با کد 107 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى حمید قیصرى ملک آبادى به شماره ملى 1091773531 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن جعفرى هرستانى به شماره ملى 1140834843 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید فاضل به شماره ملى 1142378748 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و 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 و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
صبا وطنخواه ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130605590 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى سید شهاب پدیدار جهرمى به شماره ملى 1141306352 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 خمینى شهر (1428860)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع رنگ سپاهان پارسیان بشناسه ملى 10260339297 و بشماره ثبت 12909 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه مورخ 1401/04/29 امیر اکوچکیان بشماره ملى 1270093371 - مهناز فرقدانى چهار سوقى بشماره ملى 1280300477 - مرتضى 
اکوچکیان بشماره ملى 1286477530 - نوید اکوچکیان بشــماره ملى 1289177041 - سعید اکوچکیان بشماره ملى 1289642036 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/29 انتخاب گردیدند . حسین اسالمى ورنامخواستى بشماره ملى 1280299411 بسمت بازرس 
اصلى - سیدرضا حسینى بشماره ملى 1290249849 بســمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1428341)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص سما سازان سپاهان به شناسه ملى 10260365073 و به شــماره ثبت 15538 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سید مسعود ضیاء به شماره ملى 1285575865 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
آقاى مجید سالمتیان به شماره ملى 1287998267 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى سید حبیب اله علوى حجازى به شماره 
ملى 1290807892 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1430878)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فن آوران سیستم نوین ارقام به شناسه ملى 14005741076 و به شماره ثبت 55922 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى حسین باقرپوروالشانى به شماره ملى 1142473414 به 
سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى وموسسه حسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود وزیان وسایر 
صورت هاى مالى منتهى به 29 /12 /1400 به تصویب رسید . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1430145)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سما سازان سپاهان به شناسه ملى 10260365073 و به شــماره ثبت 15538 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/06/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سید مسعود ضیاء به شماره ملى 1285575865 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مجید 
سالمتیان به شماره ملى 1287998267 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى سید حبیب اله علوى حجازى به شماره ملى 1290807892 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم مریم پور سینا به شماره ملى 1270231308 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
آقاى غالمعلى نیکخواه بروجنى به شماره ملى 4650122740 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 

آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان  (1430883)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع رنگ سپاهان پارسیان بشناسه ملى 10260339297 و 
بشماره ثبت 12909 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/25 و تفویض 
اختیار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده 1401/04/29 سرمایه شرکت از محل مطالبات 
حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 60000000 ریال به مبلغ 1800000000 ریال 
افزایش یافت که تماما پرداخت شد وماده5اساسنامه بشرح زیر اصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ 1800000000 ریال نقدى است که به 180000 سهم 10000 ریالى بانام 
عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1428343)

آگهى تغییرات 
شــرکت با مســئولیت محدود تجهیــز صنعــت رهنما به شناســه ملى 
10260676574 و به شــماره ثبت 49332 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/09/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اسماعیل اسدیان به شماره ملى 1110808542 و سمیه کریمى قطب آبادى 
به شماره ملى 2471607365 به سمت اعضاى هیئت مدیره شرکت براى مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1427486)

آگهى تغییرات  
شرکت با مسئولیت محدود تجهیز صنعت رهنما به شناسه ملى 10260676574 و به 
شماره ثبت 49332 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/09/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى اسماعیل اسدیان به شماره ملى 1110808542 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود خانم سمیه کریمى قطب آبادى به شماره ملى 2471607365 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آکلیه اسناد و مدارك و اوراق بهاء 
دار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1427485)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فنى و مهندســى بهپویان آژند پارتاك به شناسه ملى 
14007277815 و شماره ثبت 59713 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا در 
ســمت اعضاى هیئت مدیره تغییرى حاصل نگردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1427335)
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حسین پاشــایى در نشســت خبرى پس از بازى با فوالد 
که با تساوى یک بر یک به پایان رســید، اظهار کرد: باید 
از بازیکنان باشــرف و باغیرت ذوب آهن تشکر کنم. آنها 
نشان دادند از نظر فنى و تاکتیکى جزو بهترین هاى ایران 
هستند. وى ادامه داد: بازیکنانمان یک بازى بسیار خوب و 
فکورانه انجام دادند و با توجه به اتفاقاتى که در بازى افتاد 
و از دقیقه 20 به بعد 10 نفره شدیم، 70 دقیقه عالى بازى 
کردیم. مربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: درست است توپ 
و میدان را به فوالد داده بودیم که این شرایط عادى بود زیرا 
باید فضاها را مى بستیم. خدا را شکر مى کنیم که یک امتیاز 
از این بازى کسب کردیم و به بازى هاى آینده و کسب امتیاز 

و قرارگرفتن جزو باالنشین هاى لیگ امیدواریم.

ذوبى ها 
جزو بهترین هاى ایرانند

03

حامد نورمحمدى یکى از بهترین فصــول فوتبال خود را 
پشت سر مى گذارد. این مدافع سبزپوش باتجربه باال و در 
نقش یک رهبر واقعى در قلب خط دفاع ذوب آهن، نمایش 
خوبى را مقابل فوالد ایفا کرد. نورمحمدى در کنار محمد 
قریشــى در قلب خط دفاع ذوب آهن با این عملکرد که از 
خود به نمایش گذاشتند، اجازه ندادند جاى خالى هم تیمى 
اخراجى خود احساس شود و تا آخرین دقایق و به خصوص 
روى ارسال هاى هوایى، مطمئن عمل کردند. نکته جالب 
اینکه نورمحمدى در 36 سالگى این نمایش را ارائه کرده و 
با تجربه خود، تبدیل به یک مدافع کارآمد براى تیم تارتار 

شده است.

رهبر 63 ساله ذوب
عصاى دست تارتار

02

نشریه پرتغالى به برد بزرگ سپاهان با هدایت ژوزه مورایس 
در لیگ برتر ایران پرداخت. تیم فوتبال سپاهان روزشنبه 
در هفته ســیزدهم لیگ برتر ایران به مصاف نفت مسجد 
سلیمان رفت و با نتیجه پرگل 4 بر صفر به پیروزى رسید. 
پیروزى بزرگ این سرمربى پرتغالى با سپاهان بعد از جام 
جهانى 2022 قطر توجه رسانه هاى پرتغال را به خود جلب 
کرد. نشــریه «اوجوگو» پرتغال نوشت: سپاهان با هدایت 

ژوزه مورایس با نتیجه 4 بر صفر نفت را درهم کوبید.

قدرت نمایى مورایس
 جهانى شد

04

با توجه به برنامه ریزى ســازمان لیگ براى مســابقات 
هفته هاى آینده کادر فنى استقالل در ایام تعطیالت سال 
نو میالدى هم مشغول به فعالیت هستند. ریکاردو ساپینتو 
سرمربى تیم استقالل با تهیه بلیت براى همسر و دو فرزند 
دخترش شرایط حضور خانواده اش در تهران را فراهم کرده 
است تا همراه با خانواده اش در تهران زندگى کند. با توجه 
به فرا رسیدن ایام تعطیالت سال نو میالدى قرار بود دیروز 
خانواده ساپینتو وارد تهران شده تا تعطیالت شان را سپرى 
کنند. البته با توجه به ســفر اســتقاللى ها به آبادان براى 
دیدار با صنعت نفت به احتمال زیاد ساپینتو در زمان ورود

 خانواده اش به تهران قادر به استقبال از آن ها در فرودگاه 
نیست.

زمان ورود 
خانواده ساپینتو به تهران

پاس گل وینگر سپاهان زمینه ساز از هم پاشیدن تیم 
نفت مسجد ســلیمان و از راه رسیدن گل هاى بعدى 

این تیم شد.
آن دسته از عالقمندان به فوتبال که دیدار سپاهان و 
نفت مسجد سلیمان را ندیده اند، احتماال فکر مى کنند 
پیروزى 4 بر صفر براى طالیى  پوشــان اصفهانى در 
ورزشگاه نقش جهان به ســادگى رقم خورده است، 
اما تا پیش از گل اول مســابقه ماجرا اصال اینطور به 

نظر نمى آمد.
ابراهیم اشکش تیمش را با تفکرى کامال تدافعى براى 
کسب تساوى بدون گل به میدان فرستاده بود ولى با 
گل شهریار مغانلو که روى ارسال بسیار خوب فرشاد 
احمدزاده به دست آمد تیم نفت مسجد سلیمان از هم 

پاشیده شد و به مرور گل هاى بعدى از راه رسیدند.
پیش از گل اول مسابقه فرشــاد احمدزاده در دقایق 
ابتدایى کار را به عنوان وینگــر چپ آغاز کرد ولى در 
ادامه ژوزه مورایس جاى او را با محمد على نژاد عوض 
کرد. سرمربى سپاهان با این تصمیم سعى کرد از قدرت 

پا به توپ و تکنیک احمــدزاده براى باز کردن خط 
دفاعى چند الیه نفت مسجد سلیمان استفاده کند. 
این تصمیم مورایس سبب شد تا گل اول سپاهان 
که به ثمر رسیدن آن اهمیت بسزایى براى بازى 
با آرامش سپاهان در ادامه مسابقه داشت با پاس 

موج دار احمدزاده به داخل محوطه جریمه 
حریف شکل بگیرد. 

احمدزاده پس از گل اول ســپاهان با 
اعتماد به نفس بیشــترى توانست از 
توانایى هایش اســتفاده کند و در یک 
صحنه کنترل زیبــاى او در کنار خط 
طولــى روى یــک پاس قطــرى با 
روى پاى راســت یکــى از زیباترین 

صحنه هاى مسابقه را رقم زد.
البته که در جریان پیــروزى 4 گله برابر 

نفت مسجد سلیمان تمام تقریبا مى توان 
گفت اکثریــت قریب به اتفــاق بازیکنان 

سپاهان عملکرد بســیار خوبى داشتند ولى 

احمــدزاده را بــا آن حرکت هــاى 
درعرض و در طولى که داشــت و 
مدافعان حریف را سردرگم و کالفه 
کرد مى توان جزو بهترین هاى تیم 

قرار داد.

فرشاد، کلید مورایس براى گشودن قفل

ستاره خط دفاعى سپاهان یک عملکرد مثبت دیگر از خودش در لیگ برتر بر 
جا گذاشت و با ارسال هاى ویرانگرش زمینه ساز گلزنى هم تیمى ها شد.

گلزنى در جام جهانى براى هر بازیکن ایرانى ممکن است به اشباع از 
درخشش در فوتبال داخلى ختم شود اما رامین رضاییان کماکان 
با انگیزه اى مثال زدنى در حال تاثیرگذارى در گل هاى سپاهان 

است.
مدافع راست تیم ملى در جام جهانى که با گل تماشایى مقابل ولز، 

لذت پیروزى برابر این حریف اروپایى را دوچندان کرد، در بازگشت به لیگ 
ایران در بازى برابر ملوان هم عملکرد خوبى داشت و یک پاس منجربه گل 
هم به شهریار مغانلو داد اما پرچم کمک داور خوشحالى مغانلو و رامین را 

نافرجام گذاشت.
با این حال رضاییان در بازى برابر نفت مسجدســلیمان هم گل کاشت و بار 

دیگر با ارسال هاى ویرانگرش زمینه ساز گلزنى هم تیمى ها شد.
رضاییان که پاس ماقبل گل (پرى اسیســت) اول سپاهان را هم با ارسال 
خودش داده بــود، درحالى که تیمش براى ثبت گل دوم لحظه شــمارى 

مى کرد، با یک ارسال فوق العاده به دهانه دروازه محمد دانشگر را در موقعیت 
گلزنى قرار داد تا ستاره بوشهرى سپاهان نخستین گل خودش با لباس طالیى 

را روى پاس زیباى این ستاره خط دفاعى تیم ملى به ثمر رسانده باشد.
رامین که در بازى هاى این فصل ســپاهان تا هفته ســیزدهم 

سه گل به ثمر رســانده بود، با این پاس گل در جدول 
برترین پاسورهاى لیگ هم سه تایى شد تا در مجموع 

با تاثیرگذارى روى شــش گل، نقشى فراتر از انتظارات 
براى تیمش ایفا کرده و در ســى درصد گل هاى تیمش 

سهیم باشد.

رد پاى شگفت انگیز رضاییان
 در گل هاى سپاهان

مدافع-هافبک سپاهان پس از روزهاى سختى که به 
دلیل حاضر نبودن در جام جهانى پشت سر گذاشت 

سرانجام توانست لبخند بزند.
امید نورافکن یکى از بازیکنانى به شمار مى رود که 
اگر کارلوس کى روش سرمربى تیم ملى فوتبال ایران 
نشده بود حتما حضور در جام جهانى 2022 را تجربه 
مى کرد. البته با حضور کى روش هم خط خوردن این 
بازیکن که در مســیر صعود به جام جهانى یکى از 
بازیکنان موثر تیم ملى در پست دفاع چپ بود چندان 
قابل تصور نبود ولى به هر حال این تصمیم از سوى 
کادر فنى گرفته شــد تا بازیکن سپاهان به یکباره با 

وضعیت روحى دشوارى روبرو شود.
با این حال نورافکن ســعى کرد پس از جاماندن از 
لیست بار دیگر تالش کند و احتماال رویاى حضور در 

جام جهانى 2026 را در سر مى پروراند.
نکته مهم دیگر درباره نورافکن اینکه او پس از جام 
جهانى از پست دفاع چپ به پســت هافبک میانى 

منتقل شده تا ژوزه مورایس توانایى هاى او را در پست 
جدید مورد آزمایش قرار بدهد.

البته این بازیکن 25 ساله در بازى اول مقابل ملوان 
چندان خوش شانس نبود و دوبار ضربات محکم او در 
ورزشگاه سیروس قایقران به تیرك دروازه برخورد 
کرد. این سرنوشــت در بازى مقابل نفت مســجد 
ســلیمان براى نورافکن در حال تکرار بود و در نیمه 
اول تالش هاى مکرر او براى باز کردن دروازه حریف 
چندین مرتبه ناکام ماند تا بار دیگر در آســتانه تمام 

کردن بازى بدون گلزنى باشد.
با این حال در دقیقه 88 به خوبى از پاسى که جالل 
على محمدى به او رسانده بود استفاده کرد و توانست 
گل چهارم تیمش را با شوتى محکم از پشت محوطه 
جریمه وارد دروازه نفت مسجد سلیمان کند. این گل 
بى شک براى نورافکن پس از سپرى کردن روزهاى 
ســخت و تعویض پســت از اهمیت فوق العاده اى 

برخوردار است.

نورافکن، بدشانسى را با امید کنار زد

زور فوالد هم به ذوب آهن نرسید. سربازان 
جوان، ناشناخته و کم تجربه تارتار در فصل 
جارى به غیر از دو شکستى که برابر استقالل 
و شــاگردان ژنرال متحمل شــدند تاکنون 
در مقابل هیچ حریفى ســر تســلیم فرود
 نیاورده اند و جانانه در برابر لشکر رقباى تا بن 
دندان مسلح خود ایستادگى کرده اند. جالب 
آنجاست که آنها در نخستین گام و در مصاف 
با ارتش پرستاره پرسپولیس و در دیدار اخیر 
در نبرد با قشــون نکونام نیز با وجود یک یار 
کمتر حاضر نشدند نتیجه را به این دو حریف 

مدعى واگذار کنند.
ذوب آهن در پایان هفته سیزدهم با 3 برد، 8 
تساوى و 2 باخت در حالى در جایگاه هفتم 
لیگ ایســتاده که شنبه شــب مى توانست 
با کســب 2 امتیاز دیگر خود را تا رده پنجم 
جدول هم باال بکشد و در همسایگى مدعیان 
قهرمانى جا خوش کند. شــاید در نگاه اول 
کســب 17 امتیاز از 13 بازى براى این تیم 
پرافتخار اصفهانى که زمانى براى تصاحب 
جام مى جنگید چندان جالب به نظر نرســد 
اما نباید از این نکته غافل شــد که شکست 
ناپذیرى در 11 بازى براى تیمى که در بین 
مهره هایش حتى یک ستاره نامى هم ندارد 

عین شگفتى است. 
شــاید هواداران گاندوها حق داشته باشند از 
بازى هاى دفاعى و نه چندان جذاب تیمشان 
که در سال هاى نه چندان دور بى پروا به قلب 
حریفان مى تاخت و یکى پس از دیگرى آنها 
را از پیش رو بر مى داشــت آنچنان که باید 
و شاید رضایت نداشته باشــند اما آنها نباید 
فراموش کنند که این تیم باریشه دو سه سالى 
بود که از آن ذوب آهن مقتدر فاصله گرفته و 
حتى تا مرز سقوط به دسته یک هم پیش رفته 
بود. با همه اینها گاندوها هرطور بود دوباره قد 
علم کرده اند. سبزوســفیدهاى اصفهانى از 
سال گذشته با تغییر و تحوالت زیاد در ترکیب 

تیم، خود را تا رده هفتم جدول باال کشیدند و 
در فصل جارى هم تا کنون همین جایگاه را با 

چنگ و دندان حفظ کرده اند. 
اینکه بــا بازیکنانى جــوان و مهره هایى 
ناشــناخته به نبرد تیم هاى پرستاره بروى 
و در برابر آنها ســرخم نکنى، اینکه ده نفره 
موفق شوى نایب قهرمان فصل گذشته را در 
قدم اول متوقف کرده و در هفته دوم تراکتور 
مدعى را در خانه زمینگیر کنى، اینکه امتیاز 
شــهرآورد نصف جهان را با همشهرى ات 
سپاهان که به اندازه بازیکنانى که در میدان 
دارد مهــره هاى کارآمــد و باکیفیت روى 
نیمکتش دارد تقسیم کنى و اینکه دیگر تیم 
مدعى یعنى فوالد را هــم در اهواز با وجود 
یک بازیکن کمتر تا مرز شکست پیش ببرى 

و در نهایت غنیمت یک امتیازى از این نبرد 
نابرابر به خانه ســوغات آورى، همه و همه 
ثابت مى کند که شاگردان مهدى تارتار در 
فصل جارى  دست به کارى بزرگ زده اند. 
این نتایج درخشان حاصل تالش و تمرین 
گاندوهاســت. نتیجه یکدلى و اتحاد تیمى 
اســت. این به هیچ عنوان اسمش معجزه، 
شــانس، بخت و چیزهایــى از این قبیل

 نمى تواند باشد.
ذوبى هــا لیگ 22 را با شــعار «کار، تالش 
ســخت و تعهد، در کنار هم شکست ناپذیر 
هستیم» آغاز کرده اند و اگر مسابقات این تیم 
بى ســتاره را از ابتداى فصل جارى تا کنون 
دنبال کرده باشید به خوبى متوجه مى شوید 
که در تحقق این شعار محکم هم گام برداشته 

و به موفقیت نیز رســیده اند. حتى با وجود 
شکستن طلسم شکست ناپذیرى آنها توسط 
استقالل و متحمل شدن دومین باخت برابر 
دیگر سرمربى اســتقاللى لیگ در سیرجان 
بازهم مى توان مدعى شد که گاندوها فعل 

خواستن را به خوبى صرف کرده اند.
 بر هیچکس پوشیده نیســت که ذوبى ها 
در فصل نقل و انتقاالت تابستانى همچون 
فصل گذشته خرید دندانگیرى انجام ندادند 
و ســکاندار جوان گاندوها بازیکن باتجربه 
چندانى هم در ترکیب تیمش ندارد. با همه 
اینها جوانان و مهره هاى ناشــناخته ذوب 
آهن پابه پاى مدعیان لیگ با آن همه دبدبه و 

کبکبه شان پیش آمده اند. 
این تیم اصفهانى تا به اینجاى کار 17 امتیاز 

اندوخته است، 2 امتیاز بیشتر از فوالد مدعى 
و  6 امتیاز کمتر از همشهرى اش سپاهان. 

این معجزه نیســت، این نتایج حاصل نشده 
مگر با سنگربانى مطمئن حبیب فرعباسى 
که حتى پنالتى آقاى گل لیگ گذشته را هم 
مهار مى کند. با جنگندگى، دفاع مقتدرانه و 
سد مستحکم مدافعان باتجربه اى چون حامد 
نورمحمدى، محمد قریشى، آرمان قاسمى 
در کنار ســتاره هاى جوان ترى چون آرمان 
اکوان، امیرحسین صدقى، امیرحسین جدى 
و حتى نادر محمدى که کارت قرمز را به جان 
مى خرد تا مبادا ســنگر تیمش فرو ریزد. با 
میان دارى و دوندگى بى امان هافبک هاى 
سبزپوش چه در مرکز زمین و چه در کناره ها، 
ستاره هایى چون صادق بابااحمدى، محمد 

سلطانى مهر، محمدامین درویشى و سجاد 
جعفرى کــه هم توپ را خــوب در زمین به 
چرخش در مى آورند، هم خوب در قلب دفاع 
حریفان نفوذ مى کنند و هم تأثیر چشمگیرى 
در گشودن ســنگر رقبا چه با گلزنى و چه با 

پاس گل ایفا مى کنند.
و در آخــر هم با مهره هــاى هجومى خود، 
بازیکنان جوان جویاى نامــى که اگرچه در 
گل کردن موقعیت هاى خلق شده آنچنان که 
انتظار مى رود موفق نبوده اند اما در هرحال 
نمى توان از نقش آنها در امتیازات کسب شده 
هم چشم پوشید؛ ســتاره هاى جوانى چون 
سجاد آشورى، شهرام ساالرى، محمدرضا 
سلیمانى و محمد حسین اســماعیلى، آنها 
با توجه به تجربه کمشــان هرچه در چنته 
داشته اند روکرده اند و اگر در بازى هاى بعدى 
کمى دقت بیشتر چاشنى کارشان کنند بدون 
شک ذوبى ها با گلزنى آنها مى توانند به کسب 
نتایج درخشان و قرار گرفتن در پله هاى باالتر 

هم امیدوار باشند.
با همه این تفاسیر پربیراه نیست اگر مدعى 
شــویم ذوب آهن در فصل جارى به وضوح 
پیشرفت کرده اســت. ضمن اینکه این تیم 
با غول مصدومیت که از همان شروع لیگ 
گلزن ترین مهاجم تیمــش را گرفتار کرد تا 
همین اواخر که به پاى مدافع جوان تیم تارتار 
پیچید هم مبارزه کرده است. این ذوب آهن 
مسیر سبزى را مى پیماید که با توجه به آسیب 
دیدگى چند تن از بازیکنانش و همچنین از 
دســت دادن مهره هاى جانشین به دالیل 
پیش بینى نشده مثل همین اخراج در بازى 
اخیر براى کامیابى در این راه به تزریق خون 
تازه اى در رگ هایش نیــاز دارد. اى کاش 
مسئوالن این باشگاه اصفهانى پیش از شروع 
نقل و انتقاالت زمستانه از خواب بیدار شوند و 
با صرف بودجه بیشتر حداقل یکى دو ستاره 
به ذوب آهن اضافه کنند تا روند رو به جلوى 

این تیم جهش قابل توجهى را تجربه کند. 

ذوب آهن بى ستاره قابل تحسین بازى مى کند

امتیازهایى که شمرده نمى شود
مرضیه غفاریان
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احمــدزاده را بــا آن حرکت هــاى 
درعرض و در طولى که داشــت و 
مدافعان حریف را سردرگم و کالفه 
کرد مى توان جزو بهترین هاى تیم 

قرار داد.

راى گشودن قفل

یک اخراج دیگر براى نادر محمــدى، مدافع اوت 
انداز ذوب آهن نیم فصل کابــوس وار این بازیکن 

را تکمیل کرد.
نادر محمــدى، بازیکنى که با پرتاب هــاى بلند و 
عجیب اوتش در فوتبال ایران شناخته مى شود، در 
بازى شنبه و پس از مدت ها در ترکیب اصلى ذوب 
آهن قرار گرفت اما به نیمه اول نرسیده، کارت قرمز 
گرفت و تیمش را در یک بحران خودساخته فرو برد.

جالب اینکه این مدافــع ذوبى ها ابتداى لیگ 22 را 
هم با اخراج شــروع کرده بود. در گام نخست این 
رقابت ها و در برابر پرسپولیس بود که دریافت کارت 
قرمز ناشــیانه براى او باعث شد تا سبزو سفیدهاى 
اصفهان به دردسر بیافتند و فرصت پیروزى مقابل 
سرخپوشــان پایتخت را از دست بدهند. هرچند که 
کسب یک امتیاز با ده نفر هم نتیجه مناسبى براى 
آنها در مصاف با تیم پرســتاره یحیى گل محمدى 

محسوب مى شد.
با این حال در بازى ذوب آهن برابر فوالد خوزستان 
و در دقیقه 21 نادر محمدى در برخورد با ساســان 
انصارى، مهاجم تیم نکونام، داور را مجاب کرد که 
یک کارت قرمز به وى نشــان بدهد و تیم مهدى 
تارتار، بیش از یک ســاعت را مجبــور بود با یک 

یار کمتر در ورزشــگاه فوالد آره نــا و مقابل فوالد 
خوزستان سپرى کند.

با این حال شــاگردان مهدى تارتار با وجود یک یار 
کمتر در زمین فوالد عملکرد خوبى از خود به جاى 
گذاشتند و موفق شدند دروازه حریف را باز کنند و در 
حالى که به کســب 3 امتیاز این دیدار هم نزدیک 
بودند اما در نهایت با تساوى یک بر یک به سوغات 

یک امتیازى از اهواز بسنده کردند.
ذوب آهن باتوجه به توقف مس رفسنجان، فرصت 
این را داشــت تا با پیروزى مقابل فوالد، به جایگاه 
پنجم جدول صعود کند اما همین یک امتیاز نیز حکم 
پیروزى را براى سبزپوشان اصفهانى داشت چرا که 
آنها با این نتیجه یک رقیب مستقیم دیگر را هم کنار 

زدند و در جدول باالتر ایستادند.

پیوند عجیب اوت انداز لیگ برتر با کارت قرمز



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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اگــر اهــل ذکــر را در اندیشــه خــود آورى و مقامــات ســتوده 
آنــان  کــه  بینــى  مــى  بنگــرى،  را  آشکارشــان  مجالــس  و  آنــان 
حسابرســى  بــراى  و  گشــوده  را  خــود  اعمــال  هــاى  نامــه 
آمــاده انــد، کــه همــه را جبــران کننــد و در اندیشــه انــد، در 
ــان داده  ــان فرم ــه آن کدامیــک از اعمــال کوچــک و بزرگــى کــه ب
شــده، کوتاهــى کــرده انــد یــا چــه اعمالــى کــه از آن نهــى شــده بودند 
مرتکــب شــده انــد، بــار ســنگین گناهــان خویــش را بــر دوش نهــاده و 

ــوان شــدند. موال على (ع)در برداشــتن آن نات
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به دنبال امضاى تفاهمنامه همــکارى بین ذوب آهن 
اصفهان و  شهردارى کالن شهر مشهد مبنى بر تامین 
ریل خط 3  قطار شهرى این شهر که 22 آبان ماه جارى 
با حضور ایرج رخصتى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و 
سید عبدا... ارجایى شهردار مشهد منعقد شد، تعدادى از 
مدیران  قطار شهرى مشهد همراه با مشاورین و دست 
اندرکاران ساخت خط 3  قطار شهرى مشهد 22 آذر ماه 
ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان از کارگاه نورد 650 و 

خط تولید ریل ملى این شرکت بازدید کردند.
در این بازدید محمــد امین یوســف زاده مدیر نورد و 
محمد صــدرى مدیر کیفیت فراگیر شــرکت همراه با 
تعدادى از سرپرستان خود با پاســخگویى به سواالت  
بازدیدکننــدگان و ارائه توضیحــات الزم،آن ها را در 
جریان چگونگى و مراحل تولید ریل ملى در این شرکت 

قرار دادند.
 یوســف زاده گفت: ریل مورد ســفارش شرکت قطار 
شهرى شهردارى مشــهد به میزان تناژ تعیین شده در 

زمان مقرر تولید و تحویل مى شود.
محمد صــدرى مدیر کیفیــت فراگیر نیز با تشــریح 

اســتانداردهاى ملى و بین المللى براى تولید انواع ریل 
در ذوب آهن اصفهان گفت: تولید ریل درخواستى قطار 
شهرى مشهد با مشــخصات فنى و کیفیت تعیین شده 
آغاز شده و با نظارت و تایید ســفارش دهنده در زمان 

مقرر تحویل مى گردد.
قاســم زوکى نژاد معاون مالى و پشتیبانى قطار شهرى 

مشــهد در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: 
کالن شهر مشهد، شهرى پرجمعیت و زایر پذیر است. 
از این رو توسعه ناوگان حمل ونقل، احداث خط 3 قطار 

شهرى را در دست اجرا دارد.
وى افزود: این خط داراى 23 کیلومتر طول است و در فاز 
اول، براى ساخت 5 کیلومترآن، ریل ملى به ذوب آهن 

سفارش شده است.
زوکى نژاد گفت: در گذشــته این محصــول از ترکیه 
خریدارى مى شد ولى در ماه گذشــته تفاهمنامه تولید 
و تحویل ریل ملى بین ذوب آهن اصفهان و شهردارى 
مشهد امضا شد، اکنون هم براى مشــاهده و ارزیابى 

اقدامات انجام شده از این شرکت بازدید کردیم.  
محمدرضا مقدم نیرى مدیر خط 3 قطار شهرى مشهد 
نیز در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: با توجه 
به منویات مقام معظم رهبرى مبنى بر استفاده از تولید 
داخل، قطار شهرى مشهد براى ساخت، توسعه و تکمیل 
خطوط ریلى، استفاده از ریل ملى ذوب آهن اصفهان را 

در دستور کار خود قرار داده است.
وى افزود: با حضور در این مجتمع عظیم صنعتى و بازدید 
از خط تولید ریل و شنیدن توضیحات مدیران مربوطه 
شــاهد بودیم که ریل تولیدى در ذوب آهن اصفهان از 
کیفیت الزم و مزیت بیشترى نسبت به رقباى خارجى 
برخوردار است . همچنین مدیران ذوب آهن نظارت و 
دقت خوبى بر رعایت اســتانداردها و تضمین کیفیت 

تولیدات درخواستى دارند.

در بازدید مدیران قطار شهرى مشهد از ذوب آهن اصفهان  تأکید شد؛

ریل ملى با رعایت استانداردها تولید مى شود

دومین گردهمایى ســاالنه جوانــان مســتعد و نخبه کســب و کار، ویژه 
کسباتورى هاى اتاق بازرگانى اصفهان با شعار «هستیم تا بسازیم »برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان رئیس پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان در این گردهمایى با ابراز امیدوارى اینکه مســیر ایجاد شده در اتاق 
بازرگانى منجر به رشد و تعالى جوانان کشور شود افزود: موفقیت در کشور با اتکا 
بر نیروى انسانى دانشمند عملگرا؛ جوانانى که در بُعد اندیشه و عمل متعالى فکر 

کرده و عمل مى کنند، محقق مى شود. 
مسعود گلشیرازى گفت: اتاق بازرگانى در طول فعالیت خود با شناسایى جوانان 

مستعد، بستر الزم را براى رشد آنها فراهم کرد.  
وى درك و تدبر مفاهیم قرآنى را شاه کلید رشد جوانان دانست و تاکید کرد: علم 

آموزى و عمل صالح پیش شرط رشد و تعالى بوده و در صورت درست بودن بُعد 
اندیشه و عمل تبدیل به یک نخبه خواهید شد. 

رئیس پارلمان بخــش خصوصى اصفهان عدم بکارگیــرى نیروهاى نخبه 
و رعایت نکردن مبناى علمى در تصمیمات را چالش ســاز دانست و افزود: 
اصفهان صنعتى ما باید به حوزه خدمات توجه ویژه داشــته باشد در این شهر 
نیازمند تاجر هستیم و هر کدام از جوانان نخبه برگزیده با گذراندن دوره هاى 
توانمندسازى به تاجرى موفق تبدیل مى شوند و در این  صورت هم خود و هم 

کشور منتفع خواهد شد. 
گلشیرازى تشکیل شرکت هاى مدیریت صادرات و تمرکز بر بازار روسیه را در 

حال حاضر فرصت خوبى براى رشد اقتصادى کشور دانست.  

تربیت تاجر نخبه، نیاز مهم امروز اصفهان

یکى از نمودهاى تفکر بسیجى خدمت خالصانه است

برگزارى مراسم سوگوارى شهادت حضرت فاطمه(س) 

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: گســترش 
فرهنگ خدمت خالصانه در قالب تفکر بســیجى، 
قطعا داراى برکات زیادى براى جامعه است و مایه 

جذب افراد به بسیج خواهد شد.
اسماعیل قربانى در جلسه شوراى پایگاه بسیج این 
مجموعه با اشاره به ویژگى هاى یک فرد بسیجى 
اظهار کرد: خدمــت خالصانه و جدیــت در انجام 
وظایف کارى، یکى از بارزترین ویژگى هاى یک 

فرد بسیجى است و هر فرد منتسب به این شجره 
طیبه باید با فعالیت موثر و خالصانه در حیطه وظایف 

خود، باعث افتخار بسیج و بسیجیان باشد.
وى افــزود: حضور پررنگ بســیج بایــد در همه

 حوزه ها از جمله اقدامــات فرهنگى- اجتماعى، 
فعالیتهاى ســازمانى مرتبط بــه جامعه، فضاى 
مجازى، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مشهود 
باشد و در مواقع ضرورى  به عنوان یک توان بالقوه، 

بتوان از ظرفیت هاى آن استفاده کرد.
قربانى اهتمام بسیج به مسائل فرهنگى را از اوجب 
واجبات دانست و بیان کرد: یکى از موضوعاتى که 
دغدغه مقام معظم رهبرى نیز هست بحث فضاى 
مجازى است که باید بسیج در این زمینه با برنامه 
ریزى و استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى انسانى 
موجود، زمینه را براى اشاعه فرهنگ غنى اسالمى-

ایرانى در این فضا فراهم کند. 

به گــزارش روابط عمومى و امــور فرهنگى اداره 
کل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان: همزمان با 
فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 
صبح شنبه 3 دى ماه مراســم سوگوارى به همین 
مناســبت با حضور مدیر کل اســتان و جمعى از 
همکاران در نمازخانــه اداره کل تأمین اجتماعى 

استان اصفهان برگزار شد.
این مراسم با قرائت حدیث کسا آغاز شد و در ادامه 
با سخنرانى حجت االسالم و المسلمین تباشیر و 

مرثیه خوانى مداحان اهل بیت همراه بود
این مراسم از روز شنبه تا امروز به مدت سه روز در 
نمازخانه اداره کل استان اصفهان برگزار مى شود.

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، 
به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

نوبت اول

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر  250 1
2832,100,000,0002001001434000127 – 4 - 401میلیمتر جهت منطقه دولت آباد  

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/10/4  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/10/7چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/10/17شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/10/18یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان


