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    ups موضوع مناقصه :خرید باترى
الف : مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان  

ب : موضوع مناقصه : خرید600 عدد  باترى  ups  43  آمپر (مطابق مشــخصات 
مندرج در اسناد مناقصه)

ج : سپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 540،000،000 ریال  به صورت ضمانتنامه 
بانکى (به غیر از بانک ملت ) یا چک بین بانکى در وجه مدیریت شــعب بانک 
ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز  

14013300020106156 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت .
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه  : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حساب شــماره2024010265 با شناسه واریز 

14013300020106265   قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت .
ه : محل دریافت اسناد مناقصه  : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالى – ساختمان 
مدیریت شعب بانک ملت اســتان اصفهان - طبقه چهارم – اداره ساختمان و 

تدارکات 

نوبت دوم مناقصه عمومی ۱۴۰۱/۶  

قابل توجه شهروندان محترم شهر سده لنجان
 به اطالع مى رساند باستناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر 

ارزش افزوده 
تعرفه هاى جدید عوارض محلى شهردارى 

بنا به پیشنهاد شماره 1165/ش/1401 مورخ 1401/11/19 شوراى 
محترم اسالمى شهر 

و طبق مجوز مورخ 1401/11/19 کمیته محترم انطباق فرماندارى 
لنجان با کد رهگیرى شــماره 40040105249501 تصویب و به 

شهردارى ابالغ و از ابتداى سال 1402 قابل اجرا خواهد بود. 

«آگهی  اعالم  عمومی»

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سده لنجان 

  در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ   05  /  10   / 1401 مبنى بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 الیحه اصالحى  قانون  
تجارت بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت فوق میرساند مقرر گردیده سرمایه شرکت از مبلغ   000 / 000 / 1    ریال به  مبلغ  
000 / 000 / 000 / 150   ریال از طریق واریز نقدى یا مطالبات حال شده احدى از سهامداران و از محل صدور سهام جدید (در راستاى 
بند 1 و 2 ماده 158 الیحه اصالحى قانون تجارت) که اختیار عملى نمودن آن به هیات مدیره شرکت تفویض گردیده افزایش یابد لذا 
حساب شماره   0669677847   عهده بانک   تجارت    شعبه  جى شرقى   جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه اعالم گردید و هر 
یک ازسهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستى حداکثر ظرف مدت  60 روز از تاریخ نشر آگهى جهت خرید 
سهام ناشى از افزایش سرمایه به نسبت سهام خویش در شرکت هر یک به ارزش   10/000 ریال با نام عادى به ازاء هر سهم 149999  سهم  
اقدام نمایند و رسید مربوطه را به آدرس استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزي - شهر اصفهان-جی غربی-کوچه نیلوفر 
3-کوچه نیلوفر 4-پالك 4-طبقه دوم-  کد پستى : 8156154996 تحویل هئیت مدیره دهند. الزم به ذکر است چنانچه در پایان 
مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام  ناشى از افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم خویش اقدام ننماید، هیئت 
مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم هاى استفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران یا طلبکاران  که 
تمایل به خرید سهام دارند از هر دو محل یادشده ( واریز نقدى یا مطالبات حال شده  ؛ در راستاى بند 1 و 2 ماده 158 الیحه اصالحى 
قانون تجارت) عرضه نماید.و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشى از افزایش سرمایه میباشد. و نهایتا 

هیات مدیره مجاز خواهد بود نسبت به ثبت سرمایه جدید و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه به لحاظ تکلیف قانونى اقدام نماید.

آگهی استفاده از حق تقدم  موضوع ماده ۱۶۹ الیحه اصالحی 
قانون تجارت شرکت  بهاران آهن سپاهان  - سهامی خاص 

بشماره ثبت   ۱۹۵۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۰۴۰۸۶

هیئت مدیره

جدول زمانى انجام مناقصه

از ساعت 9 چهارشنبه مورخ 1401/11/26 تا ساعت 13 سه شنبه مورخ مهلت دریافت اسناد مناقصه
1401/12/09

ساعت 13 سه شنبه مورخ 1401/12/09مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکت ها)

ساعت 13 چهار شنبه مورخ 1401/12/10تاریخ بازگشایى پاکت ها

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت استان محل تحویل اسناد مناقصه 
اصفهان، طبقه اول ، دبیرخانه بانک ملت

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشــنهادها و یا ابطــال مناقصه  بدون ذکر 
هیچگونه دلیلى مختار است

م.الف: ۱۴۵۹۳۸۵

اقدامات مدیریت شهری فالورجان 
در ایام ا...دهه مبارک فجر

پرچم طالی سرخ 
ایران باال نیست

هشــدارى جدى براى از دســت دادن جایــگاه طالى 
ســرخ ایران در جهان. ایــن بار از زبان رئیــس اتحادیه 

صادرکنندگان زعفران.
طى ده ماهه امســال کاهش 17 درصدى صادرات این 
محصول ارزشمند خیلى ها را نگران کرده است؛ کسانى 
همچون غالمرضا میرى، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران که اکنون این هشــدار را داده که ممکن اســت 
ایران جایگاه اول صادراتى زعفران در بازارهاى جهانى را 
از دست بدهد.با وجود اینکه ساالنه بین 350 تا 400 تن از 
این محصول در کشورمان تولید مى شود اما رقباى دیگرى 

هم به واسطه ارزآورى این محصول...

اتفاق هولناك جمعه هفته پیش نشان داد؛

در صفحه ۲ بخوانید

 نقش بزرگ خرید زمستانی  نقش بزرگ خرید زمستانی 
مورایس در نتایج سپاهان

گریپ فروت، میوه ای
برای تمام دردها

۵

۷

۸

نقلی ها خوش فروش شدند «مأموریت ویژه» در چهارراه های اصفهانجهان نما پیام رسان گوگل شبیه واتس آپ مى شوداستان چه میزان ورزش براى کاهش وزن الزم است؟تکنولوژی سالمت

       

۶

۳ ۷۳

«داد» مى زنم تا زنده بمانم«داد» مى زنم تا زنده بمانم

۳

بیمارستان

 در منزل شما!

بارش ها 

همچنان زیر نرمال

روزگارروزگار کسانی که شما را  کسانی که شما را 

برای خرید به فروشگاه های برای خرید به فروشگاه های شهر دعوت می کنندشهر دعوت می کنند

ستاره ستاره ستاره ای که گاهی چشمک می زند!

هجردسسسیروممورایس در نتایج سپاهان نس مورایس در نتایج سپاهاننپ

۷

جر ر ب

ی
۸

أ

علیرضا جهانبخش این روزها عملکرد خوبى از خودش در تیم صدرنشین لیگ 
اردیویسه برجاى گذاشته است. این مهره هجومى فاینورد، پس از آنکه سه هفته 

پیش با دبل یک امتیازى خود بقاى تیمش در صدر جدول...

بیم از دست دادن بیم از دست دادن 

هر چه بیشتر بازارهای جهانی زعفرانهر چه بیشتر بازارهای جهانی زعفران

مرنجاب با کسى مهربان نیست
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وضعیت بارندگى
  در 25 استان منفى است

کالنشهرهانقلى ها خوش فروش شدند
 هر روز عصبانى تر مى شوند

سفره نوروزى«سیما» خالى است

اینترنت طبقاتى
 وارد فاز اجرا شد؟

خبرخوان
حداقل حقوق

 چقدر مى شود؟
  خبرآنالین | یک کارشناس بازار کار درباره 
رقم دستمزد کارگران در ســال آینده مى گوید: 
امیدواریم در شوراى عالى کار روندى پیش برود 
که بتواند رقم 10 میلیون تومان را به عنوان حداقل 
تثبیت کند. حمید حاج اسماعیلى با اشاره به تعیین 
حقوق کارمندان مى گوید: دیدیم که رقم باالى 
41، 42 درصد براســاس حداقلى که کمیسیون 
تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تأیید 
کردند، قطعى شده است. یعنى کارگران بدانند که 
افزایش حداقل دســتمزد بیش از 44، 45 درصد 

امسال خواهد بود. 

گیشه رو به گرم شدن
هواى زمســتان امسال    سینماروزان |
سردتر از زمستان سال هاى اخیر بوده ولى هواى 
گیشه ســینماها ولرم و حتى گاهى رو به گرمى 
است. کمدى «بخارست» توانسته با ادامه فروش 
موفق خود در آســتانه 35 میلیارد قــرار گیرد و 
انیمیشن «لوپتو» در مرز 17میلیارد قرار گرفته. 
ملودرام «مالقات خصوصــى» رقم فروش 12 
میلیارد را رد کرده اســت. کمدى سیاسى «چپ 
راست» رقم فروش خود را از 8 میلیارد گذرانده و 
فانتزى «جزیره فضایى» نیز آرام آرام به سمت 4 
میلیارد مى رود. کمدى «پالتوشترى» بعد از حدود 
یک ماه فقط کمى بیــش از یک میلیارد فروخته 

که رقمى امیدوارکننده براى یک کمدى نیست.

یک شهر کشور
 نارنجى است

 ایرنا  |براســاس جدیدترین آمارهــا و با 
اضافه شدن پنج شهر جدید، تعداد شهرهاى با 
وضعیت آبى در کشور به 357 شهر رسید. تعداد 
شــهرهاى با وضعیت قرمز همانند هفته هاى 
گذشته صفر است و ســرخه در استان سمنان 
تنها شهر نارنجى کشور است. تعداد شهرهاى با 
وضعیت زرد هم از 95 به 90 شهر رسید. تا روز 
جمعه 28 بهمن، مجموع بیماران کووید19 در 
کشور به هفت میلیون و 566 هزار و 390 نفر و 
مجموع جانباختگان این بیمارى نیز 144 هزار 

و 793 است.

واقعیت
 گوشت 500 هزار تومانى 

رئیس مجمع ملى صادرکنندگان    تسنیم |
دام زنده نیــز از تــالش برخى شــرکت هاى 
بسته بندى، بازاریان و سودجویان براى افزایش 
قیمت گوشت گوسفندى خبر داد و گفت: این اقدام 
اجحاف به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. 
منصور پوریان گفت: قیمــت 500 هزار تومانى 
که برخى براى گوشــت قرمز اعالم کردند براى 
ران بدون استخوان اســت در حالى که گوشت 
گوسفندى اساساً باید با استخوان به فروش برسد. 
وى افزود: بنابراین، با جداســازى اســتخوان از 
گوشت عمًال قیمت این محصول دو برابر افزایش 
مى یابد یعنى قیمت اصلى هر کیلوگرم 250 هزار 

تومان به 500 هزار تومان مى رسد.

مادر خاص! 
یک زوج لهســتانى انگلیسى    روزیاتو |
در حالى در روز ولنتاین در بیمارستانى در شهر 
کراکوف لهســتان صاحب 5 قلو شــدند که تا 
پیش از آن هــم خانواده پرجمعیتى داشــتند. 
«دومنیــکا» و «ونیــس کالرك» عالوه بر 
5 قلوهاى نورســیده خــود، 7 فرزند 10 ماهه 
تا 12 ســاله نیز دارند. دومنیکا بــاردارى خود 
را یک «معجزه» توصیف کرده اســت، چون 
به گفته پزشــکان احتمال باردار شــدن 5 قلو 
یک در 52 میلیون است. او به رسانه ها گفت: 
احتمال اینکه در قرعه کشــى برنده شــویم 
بیشــتر از احتمال این بود کــه صاحب 5 قلو 

شویم. 

بر اساس آمار بارندگى هفته گذشــته، پهنه وسیعى از 
کشور درگیر بارندگى بوده و این میزان در بیشترین عدد 
به 100 میلیمتر بارندگى در مرز چهارمحال و بختیارى 
و کهگیلویه و بویراحمد رسیده است. بر اساس بارندگى 
ثبت شده تا تاریخ 28 بهمن سال 1401، میزان بارندگى 
در کل کشور از 227 میلیمتر فراتر رفته است که 4/63 
درصد از متوسط بلندمدت و 2/26 درصد از سال گذشته 
کمتر است. علت کمتر بودن بارندگى تجمعى ساالنه، 

بارش صفر مهر ماه سال آبى جارى است.
در حالى که بارش هاى پاییز امسال در کشور 40 درصد 
کمتر از نرمال بود ولــى بارندگى هاى فرانرمال دو ماه 

نخست زمستان سبب شــد تا حدود 60 درصد از این 
کسرى جبران شود. 

سازمان هواشناســى اعالم کرد: میانگین بارش کشور 
از ابتداى سال زراعى یعنى اول مهر ماه تا کنون حدود 
110 میلیمتر بوده که 74 میلیمتر آن از ابتداى زمستان 
تا 26 بهمن دریافت شده اســت؛ با وجود این، در حال 
حاضر میانگین بارش کشــور حدود 10 درصد کمتر از 
نرمال اســت و وضعیت بارندگى ها در 25 استان منفى 
است. بیشترین میزان کسرى بارش کشور تا این موقع 
از سال زراعى با مقدار 173/6 میلیمتر مربوط به گیالن 

است.

خورشید کیایى 
التهاب در بازار مسکن خیلى ها را به سمت نقلى ها برده است. خانه هاى کوچک و کم مساحتى که حاال 
طرفداران زیادى پیدا کرده اند و با گران شدن مصالح ساختمانى و قیمت نجومى مسکن توانسته اند در 

این رکود بازار سر و گردن نشان دهند.
هر چه به پایان سال نزدیک مى شویم این موضوع جلب توجه بیشترى مى کند و بسیارى از خریداران 
مسکن با تسهیالت کمى که دارند به دنبال نقلى هایى مى گردند که بتوانند بخرند تا مبادا سال دیگر 

همین چند متر هم از دستشان نرود.
یک کارشناس بازار مسکن در این رابطه معتقد است که با توجه به تورم موجود جامعه نمى توان انتظار 
داشت همه چیز گران شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند. علت رکود بخش مسکن در سال گذشته 

این بود که سال هاى قبل از آن بیش از حد گران شده بود و براى مدتى این روند متوقف شد.
وى درباره پیش بینى بازار مسکن در سال آینده گفت: در صورتى مى توانیم انتظار ثبات یا کاهش قیمت 
خانه را داشته باشــیم که عوامل مؤثر بر این بازار مثل تورم عمومى، رشــد نقدینگى، افزایش قیمت 
نهاده هاى ساختمانى کنترل شود و ساخت و ســاز افزایش پیدا کند اما هیچیک از موارد مذکور محقق 

نشده است.
طبق آمارها حداقل میانگین قیمت خرید مســکن در حال حاضر به مترى بین 30 تا 40 میلیون تومان 

رسیده است؛ بنابراین، براى خرید حتى یک واحد نقلى 60 مترى هم باید میلیاردى هزینه شود. 
در این میان تورم باعث شده که خیلى ها براى از دست نرفتن ســرمایه خود به دنبال واحدهاى نقلى 
باشند و همین تقاضا باعث گران تر شدن این خانه هاى کوچک شــده است به این خاطر که به گفته 

امالکى ها خواهان زیاد دارد. 
این در حالى است که به گفته مشاوران امالك بسیارى از متقاضیان خرید ملک در حال حاضر مصرف 
کننده واقعى نیستند و در برخى از موارد شاهد آن هستیم که متقاضیان به دنبال سرمایه گذارى هستند 

که بتوانند در آینده از همین طریق اقدام به خرید یک ملک با متراژ باالتر باشند.
اوتادى، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالك در این رابطه با اشاره به اینکه در حال حاضر روند 
بازار مسکن تا پایان سال تغییرى نخواهد کرد، مى گوید: اما به نظر مى رسد که برابر با نرخ تورم و به طور 
معمول هم بازار مسکن بعد از سال با تغییراتى ممکن است روبه رو شود که همین امر باعث مى شود که 

تعداد متقاضیان در بازار مسکن پیش از عید بیشتر از سال جدید باشد.
به گفته او دولت باید برنامه تولید مســکن و حمایت از سازندگان و بخش خصوصى را بیشتر در دستور 
کار قرار دهد تا تغییراتى که در بازار مسکن ایجاد مى شود بیشتر نباشد که زمینه ساز ایجاد مشکل براى 

خریداران شود.
کارشناسان معتقدند که دولت براى باز کردن کالف سردرگم مسکن باید معادله اى چند مجهولى را حل 
کند. نخست ملزم کردن شبکه بانکى براى اعطاى تسهیالت به بخش مسکن با استفاده از ابزارهاى 
مختلف مانند تأمین نقدینگى از طریق فروش امالك و اموال مــازاد، خروج بانک ها از بنگاهدارى و 
هدایت جریان نقدینگى به بخش مسکن و اختصاص بازپرداخت معوقات کالن بانکى به بخش مسکن.
دومین مسئله اى که کارشناســان مســکن عنوان مى کنند، متناسب ســازى آورده اولیه با توانایى
 خانواده ها است و سومین آن ترویج فرهنگ ساخت و ساز از طریق فروش مترى و مشارکت در ساخت 
و... است و در مرحله آخر هم مشوق هاى مختلف از جمله معافیت مالیاتى و تخفیف در هزینه هاى قانونى 
ساخت و ساز و تقسیط برخى از آنها براى ورود مجدد سرمایه گذاران به بازار مسکن است. از این طریق 

شاید اگر دولت بتواند تورم را هم مهار کند مى توانیم به ثبات بازار مسکن امیدوار باشیم.

مریم محسنى 
3  استان در کشور در پله اول عصبانیت ایستاده اند. به ترتیب 
تهران،خراسان رضوى و اصفهان، بیشترین مردم عصبانى 
را به خود اختصاص داده اند و ایالم، بوشهر و خراسان جنوبى 
هم کمترین میزان ارجاعات نزاع را داشــته اند.این آمارها 
مربوط به سال گذشته اســت و هر چند که باید بپذیریم که 
کالنشهرها به دالیل مختلف از جمله ترافیک، مشکالت 
اقتصادى، آلودگى و موارد دیگر طبیعى اســت که میزان 
عصبانتیشان بیشتر باشد اما اینکه چرا این میزان عصبانیت 

در حال افزایش است جاى سئوال دارد.
نیاز به تحقیقات زیاد در ایــن زمینه وجود ندارد، فقط کافى 
است در کالنشــهرهاى عصبانى قدم بزنید تا به احتمال 
زیاد شــاهد یک نزاع خیابانى باشــید، نزاعى که حادترین 
شکل آن به این صورت نمایان مى شود که دو یا چند نفر بر 
سر موضوعى نه چندان مهم، درگیرى فیزیکى شدید پیدا 
مى کنند؛ در حالتى خوشــبینانه، این درگیرى، با وساطت 
رهگذران به اتمام مى رســد و در مواردى هم ممکن است 
فاجعه اى جبران ناپذیر به همراه داشــته باشــد. شــاهد 
این مدعا هم پرونده هاى زیادى اســت کــه در دادگاه ها 
اشباع شــده اند که موضوع اکثریتشــان نزاع است.آسیب 
شناســان دلیل این همه عصبانیت را به عوامل گوناگون 
ربط مى دهند؛ مســائلى همچون تغییر سبک زندگى، نوع 
تغذیه، آالینده ها و نحوه زندگى امروز که شــامل شــب

نشــینى هاى طوالنى مدت پــاى تلویزیون یــا موبایل 
مى شود. تمام اینها بر عصبانى تر شدن شهرها اثر گذاشته 
است. بماند که گسترش فرهنگ زندگى در آپارتمان هاى 
نقلى و دور افتادن از طبیعت هــم بر این عصبانیت تأثیرى 

مستقیم داشته است.
در کنار موارد مذکور، مشکالت معمول و متداولى همچون 
باال رفتن هزینه هاى زندگى که عمدتاً غیر ضرورى هستند، 
درگیرى مداوم ذهنــى جهت هزینه هــا و بدهکارى ها، 
سالمت و آرامش روحى را از بین برده است. به این ترتیب 
هر کس به منافع شخصى خویش بیشــتر فکر مى کند و 
براى دستیابى به نفع شخصى، ممکن است به راهکارهایى 
همچون دروغ و فریب دادن افراد، دست بزند و این مى تواند 
به طور تدریجى به رواج بــى اعتمادى در میان مردم منجر 

شود. اتفاقى که متأسفانه در جامعه ما رخ داده است.
به گفته پرویز کالنترى، آسیب شناس اجتماعى، این اتفاقات 
نوعى سردرگمى در میان مردم ایجاد کرده است و تا زمانى 
که نتوانیم آرامش را در جامعه ایجاد کنیم با این روند مواجه 
هستیم. به گفته این روان شناس، شهروندان نیازمند مشاوره 
هستند، آنها در این طیف گسترده در کالف سردرگمى گیر 
افتاده اند که باید از آن بیرون بیایند و تنها راهکار این است که 
مشاوران به کمک شهروندان بیایند اما از جهت دیگر به این 
دلیل که تورم و وضعیت اقتصادى نمى گذارد مردم به مراکز 

مشاوره مراجعه کنند این مشکل هر روز بیشتر مى شود.

در فاصله اى کوتاه به پایان ســال، نه خبــرى از «عصر 
جدید» براى نوروز اســت و نه «دورهمى» و «خندوانه». 
ظاهراً قرار است سفره نوروزى سیما باید برنامه هایى چون 
«خودمونى»، «شهروند و مافیا»، «ستاره ساز» و... پر شود.

سال هاى پیش در چنین روزهایى رســانه ها پر بودند از 
خبرهاى متنوع درباره ویژه برنامه هاى نوروزى تلویزیونى؛ 
از «عصر جدید» تا «دورهمــى» و «خندوانه». پاى ویژه 
برنامه هاى ســال نو و مجریان آنها نیــز در میان بود که 
به رغم همه کاســتى ها رونق را به آنتن سیما در واپسین 
لحظات پایان سال و شروع ســال جدید برمى گرداندند. 
امسال اما ماجرا به کلى فرق دارد و مهمترین پرسش این 

است که تلویزیون براى شب هاى سال نو چه برنامه هایى 
آماده خواهد کرد؟

چند روز پس از آغاز سال نو هم ماه رمضان شروع مى شود 
و انتظارها از تلویزیون دو برابر خواهد بود. سال پیش ویژه 
برنامه هاى رمضانى تلویزیون مورد انتقاد همه جانبه قرار 
گرفتند و به جز معدودى، بقیه چنگى به دل نزدند. از این 
منظر هم نمى توان به آنتن شبکه هاى مختلف تلویزیون 
امید داشت؛ چون چند سالى است هیچ برنامه اى نتوانسته 
است موفقیت «ماه عسل» احسان علیخانى را تکرار کند. 
دورنماى نوروزى تلویزیون نومید کننده است و عجالتاً تنها 
امید مخاطبان به موفقیت احتمالى «نون خ 4» برمى گردد.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات اعالم کرد که اینترنت 
بدون فیلتر براى برخى از خبرنگاران فراهم شده و این 
وزارتخانه درصدد فراهم کردن اینترنت آزاد براى اساتید 
دانشگاه هاست؛ بنا بر این خبر، احتماًال اینترنت طبقاتى 

وارد مرحله اجرا شده است. 
این درحالى است که تا پیش از چهار ماه اخیر، بسیارى از 
مسئوالن اجراى اینترنت طبقاتى را تکذیب مى کردند و 
به اعتقاد آن چیزى به نام اینترنت طبقاتى وجود نداشت. 
در چند ماه اخیر، درخواســت ســازمان ها و افراد براى 
دریافت اینترنت طبقاتى باال گرفته اســت و از آنجایى 
که بحث برداشــتن فیلترینگ اینترنت براى اســاتید 

دانشگاه و مشاغل دیگر، از مدت ها پیش مطرح شده بود 
اکنون ظاهراً وارد فاز اجراى آزمایشى شده است. حتى 
برخى از شنیده ها حاکى از آن است که وزارت ارتباطات 
مجوزهایى براى ارائه VPN قانونى براى استفاده برخى 
مشــاغل و گروه هاى هدف اینترنت ارائه خواهد کرد و 

بعد همه فیلترشکن ها و وى پى ان ها مسدود مى شوند.
با شدت گرفتن محدودیت هاى اینترنت و پیشرفت شبکه 
ملى اطالعات در کشور، ظاهراً اینترنت طبقاتى به تدریج 
راه اندازى خواهد شد و در این طرح مردم به بخش هاى 
مختلف دسته بندى شده و به هر بخش طبق مقررات، 

اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه مى شود.

الدن ایرانمنش 
هشــدارى جدى بــراى از دســت دادن جایگاه طالى 
ســرخ ایران در جهان. این بار از زبــان رئیس اتحادیه 

صادرکنندگان زعفران.
طى ده ماهه امســال کاهش 17 درصدى صادرات این 
محصول ارزشمند خیلى ها را نگران کرده است؛ کسانى 
همچون غالمرضا میرى، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران که اکنون این هشــدار را داده که ممکن اســت 
ایران جایگاه اول صادراتــى زعفران در بازارهاى جهانى 

را از دست بدهد.
با وجود اینکه ساالنه بین 350 تا 400 تن از این محصول 
در کشورمان تولید مى شود اما رقباى دیگرى هم به واسطه 
ارزآورى این محصول شروع به تولید کرده اند وکشورهایى 
همچون اســپانیا، یونان، هند و مراکش نیز توانسته اند 

جایگاه هاى خوبى از این منظر به دست بیاورند.
در این زمینه مشکل اینجاست که اکنون به دلیل نبود بسته 
بندى مناســب و تکنولوژى فرآورى در کشور ما زعفران 
ما به کشورهایى همچون اسپانیا مى رود و با بسته بندى 
مطابق با ذائقه کشورهاى دیگر باز صادر مى شود و با وجود 
اینکه ما اولین کشور صادرکننده زعفران هستیم بیم آن 

مى رود که برند صادراتى ما از میان برود.
به گفته فعاالن این بخش، پروسه صادرات با چالش هاى 
بسیارى همراه است که این امر بر کاهش روند صادراتى 

تأثیرگذار بوده است. 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور در خصوص 
آخرین تحوالت صادرات زعفران به بازارهاى جهانى مى 
گوید: صادرات انجام مى شود با وجود این، از ابتداى سال تا 
پایان دى ماه سال جارى 17درصد کاهش صادرات نسبت 

به مدت مشابه سال 1400داشتیم.
میرى یکى از جمله عوامل کاهش صادرات این محصول 
را بحث برگشــت ارز حاصل از صادرات مى داند و معتقد 
است: البته در مورد برگشت ارز مشــکل نیست بلکه از 

جایى مشکل آغاز مى شــود که صادر کننده که معموًال 
ارز را داخل کشور برمى گرداند امروز که نرخ یک دالر در 
بازار آزاد 45 هزار تومان اســت باید دالر خود را به قیمت 
28 هزار و 500 تومان به دولت بدهد و این مابه التفاوت 
باید از جیب صادرکننده داده شود که به معناى زیان مِن 

صادر کننده است.
این مقام مسئول مى گوید: از سوى دیگر قیمت زعفرانى 
که صادر مى کنیم معموًال حداکثر 800دالر به ازاى هر 
کیلوگرم است اما نرخ پایه گمرکى هزار و 283 دالر است. 
جالب اینجاست که گمرك مى گوید همان نرخ پایه را باید 
به ما ارز پرداخت کنید؛ بنابراین، در حالى که یک کیلو را 

به قیمت 800 دالر صادر کرده ایم باید 483 دالر از بازار 
آزاد خریدارى کنیم و به دولت بدهیم تا دولت دست از سر 
من صادر کننده بردارد؛ در غیر این صورت، با تهدیداتى 
مانند باطل شــدن کارت بازرگانى و عدم اجازه فعالیت 

مواجه مى شویم.
این در حالى است که یکى از چالش هاى مطرح در حوزه 
زعفران بحث قاچاق زعفران است که معموًال به صورت 
چمدانى و یا دیگر روش ها از کشور خارج مى شود و این 
امر باعث شــده بازارهاى هدف از دست صادرکننده ها 
خارج شــود. به این معنا که به گفته یکى از فعاالن این 
بخش وقتى افرادى غیر از صادرکننده ها اقدام به فروش 

زعفران با نرخ کمتــر در بازارهاى جهانى مى کنند عمًال  
قیمت ها را مى شــکنند و بازار را به نوعى دســتخوش 

تغییرات مى سازند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور با تأیید خروج 
غیرقانونى زعفران از کشور و کور کردن بازارهاى هدف 
مى گوید: وقتى یک کیلو زعفران براى صادرکننده حدود 
16میلیون تومان بار مالى و هزینه دارد قاچاقچى از کشور 
به راحتى محصول با کیفیت هاى بســیار پایین را خارج 
مى کند و در بازارهاى جهانى با نرخ 20 تا 30 درصد زیر 
قیمت ما عرضه مى کند و به این ترتیب صادرکننده دیگر

 نمى تواند صادر کند.

بیم از دست دادن هر چه بیشتر بازارهاى جهانى زعفران

پرچم طالى سرخ ایران باال نیست خودروى خاکى احمدى نژاد!
  همشهرى آنالین | تصاویرى از خودروى 
شخصى محمود احمدى نژاد، رئیس جمهور اسبق 
ایران در پارکینگ ســازمان بهزیستى منتشر شده 
است. این پژو 504 سفید در زمان ریاست جمهورى 
وى براى ساخت مســکن براى معلوالن به مزایده 
گذاشته شد که حاشیه هاى زیادى به همراه داشت. 
حاال مسئوالن بهزیستى مى گویند این خودرو بدون 
اینکه آورده اى براى معلوالن داشــته باشد، گوشه 

پارکینگ بهزیستى خاك مى خورد.

محاکمه شکنجه گران 
دوره پهلوى 

 فارس|وزیرکشور در مورد پیگیرى محاکمه 
شــکنجه گران دوران پهلــوى گفــت: نــه تنها 
شکنجه گران ساواك، بلکه همه کسانى که در دوره 
پهلوى منابع مالى کشور را غارت کرده اند باید مورد 
پیگرد قرار گیرند و جمهورى اسالمى این مسئله را 
دنبال مى کند. احمد وحیــدى گفت: پول هایى که 
خانواده پهلوى صرف عشرت و خوشگذرانى خود 
مى کنند از کجا آورده اند؟ دارایى هاى مردم را سرقت 

کرده اند و این مسئله باید رسیدگى شود.

سهم کیفیت در
 آموزش و پرورش

  انتخاب |قاسم احمدى الشکى، معاون حقوقى و 
امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: کل بودجه 
وزارت آموزش و پرورش حدود 192هزار میلیارد است 
و این درحالى اســت که حدود 2/3 درصد آن صرف 
کیفیت بخشى مى شــود و مابقى یعنى 97/7 درصد 
صرف حقوق پرسنل مى شــود. او گفت: این درحالى 
اســت که حدود 168هزار میلیــارد بدهى آموزش و 

پرورش به معلمان است.

چرا رئیسى
 «استاد افتخارى» شد؟

  ایرنا | اعطاى عنوان اســتاد افتخارى دانشگاه 
پکن به آیت ا... رئیسى به پاس خدمات و اقدامات در 
مسیر تقویت و توسعه روابط ایران و چین و زمینه هاى 
مشترك فرهنگى میان دو تمدن بزرگ از جمله وجود 
کرسى زبان فارســى در دانشگاه پکن و عالقه مندى 
مجامع علمى چین به توســعه زبان فارسى و تبادل 
اساتید و نخبگان به دلیل اشتراکات عمیق فرهنگى 
و عالقه و انگیزه فرهیختگان و اندیشمندان چینى به 
تبادالت فرهنگى و همچنین تسهیالت در نظر گرفته 
شده در زمینه گردشگرى، برگ دیگرى از ظرفیت هاى 

ایجاد شده براى تعمیق روابط تمدنى دو ملت بود.

تغییر در کتاب هاى درسى 
  پانا |رئیس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزى 
آموزشــى گفت: در صورت امــکان برخى محتواهاى 
چندرسانه اى از قبیل پویانمایى ها یا فیلم هاى مستند 
مرتبط با اسناد النه جاسوسى آمریکا به کتاب هاى درسى 
ضمیمه خواهد شد. حجت االسالم على لطیفى در پاسخ 
به اینکه این محتواها از چه زمانى به کتاب هاى درسى 
اضافه مى شود، ابراز کرد: بخشى از محتواها در صورت 

امکان از مهر 1402 وارد کتاب هاى درسى مى شود.

توافق چین و قطر درباره 
پارس جنوبى

  تجارت نیوز| شرکت ملى نفت CNPC، دومین 
شرکت بزرگ چین، به دنبال انعقاد قرارداد جدیدى با قطر 
براى خرید گاز پارس جنوبى است. توافق هاى اولیه در 
این قرارداد صورت گرفته و مراحل نهایى را طى مى کند. 
بر این اساس شرکت CNPC به مدت 30 سال از (گنبد 
شمالى) در مرز مشــترك ایران و قطر گاز بهره بردارى 
مى کند. آبان ماه امسال نیز شــرکت چینى نفت و گاز 
ســاینوپک خرید چهار میلیون تن گاز را در بازه زمانى 
27 ساله از سوى قطر در دستور کار قرار داد. بزرگ ترین 
قرارداد گاز طبیعى که تا به امروز در دنیا منعقد شده است.
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بازار در انتظار
 گوشت گرم وارداتى

گوشت قرمز منجمد در فروشگاه هاى استان اصفهان 
در حال توزیع است اما خبرى از عرضه گوشت گرم قرمز 
وارداتى در بازار نیست. معاون توسعه بازرگانى و صنایع 
کشاورزى جهادکشاورزى استان اصفهان گفت: عرضه 
گوشت منجمد با قیمت مصوب بدون هیچ محدودیت 
در حال توزیع است. محمد على کاظمى افزود: قیمت 
هر کیلوگرم گوشت منجمد داخلى (گوسفند و گوساله) 
از 130 تا 155 هزار تومان در فروشگاه هاى زنجیره ایى و 
تعاونى هاى مصرف به فروش مى رسد. وى با بیان اینکه 
هنوز گوشــت گرم وارداتى وارد استان اصفهان نشده، 
افزود: براى استان هزار و 100 تن گوشت گرم وارداتى 
اعالم سهمیه شده که در صورت واردات توزیع مى شود.

نان گران نمى شود
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان اردستان گفت: هم زمان 
با آغاز مرحله سوم هوشمندسازى مدیریت یارانه آرد و 
نان، یارانه و کمک هزینه نانوایى ها از 15 درصد به 30 
درصد افزایش یافت که در نتیجه هیچ افزایش قیمتى در 
فروش نان نخواهیم داشت. محمدامینى اظهار کرد: این 
افزایش یارانه بابت افزایش هزینه هاى دستمزد و اجاره 
و دیگر هزینه هاى هر نانوایى است و قیمت نان در سال 
آینده به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت و نانوایى هاى 

مجاز به افزایش نرخ خودسرانه نخواهند بود.

خسارت سنگین به راه ها
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
بارش هاى چند روز اخیر به یک هزار و 500 کیلومتر 
از راه هاى استان اصفهان 500 میلیارد تومان خسارت 
زد. منصور شیشــه فروش افزود: باید توجه داشت که 
در حال حاضر مسیر 100 روســتا در استان اصفهان 
مسدود اســت که 60 مورد در ســمیرم و 40 مورد در 

فریدونشهر است.

توسعه تکنولوژى
 سایت همراه اول 

بــا پیگیرى و تــالش کارکنــان مخابــرات منطقه 
اصفهان،تکنولوژى سایت BTS اپراتور همراه اول در 
روستاى جزه کاشان توســعه یافت. به گزارش روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در راستاى برقرارى 
عدالت ارتباطى و ارتقاء ارتباطات روستایى، با بروزرسانى 
تجهیزات سایت BTS روستاى جزه، این سایت نیز به 
تکنولوژى ۳G مجهز شــد و موجبات افزایش کیفیت 
سرویس هاى همراه اول در این منطقه و کاهش نقاط 

کور فراهم شد.

نجات اپراتور آبفا
 از محاصره برف

صفرعلى آقایى اپراتور مخزن وچاههاى شــهرضا که 
در منطقه وردشــت ســمیرم بر اثرحجم سنگین برف 
در منطقه محبوس شــده بود، پس از گذشت 6 روز و با 
بازگشایى مسیر نجات یافت. آقایى هفته گذشته در محل 
تاسیسات آبرسانى منطقه تنگ آهن مستقر شده بودکه 
به دلیل بارش برف سنگین و مسدود شدن راه ها در آن 
محل محبوس شده بود و با تالش پرسنل شرکت آبفاى 

شهرضا نجات یافت. 

کمک ارتش به 
خسارت دیدگان بارندگى

ارشد نظامى ارتش جمهورى اسالمى در استان هاى 
اصفهان، یــزد و چهارمحال و بختیارى با اشــاره به 
بارندگى هاى گســترده اخیر گفت: یگان هاى ارتش 
مســتقر در این منطقه در عملیات بازگشایى راه ها و 
امدادرســانى به مردم حضور یافتند. امیر سرتیپ دوم 
سیاوش میهن دوست خاطرنشان کرد: پایگاه چهارم 
هوایى و قرارگاه شهید نصر نیز عالوه بر اعزام بالگرد 
به شهرکرد و سمیرم جهت کمک هاى هوایى با اعزام 
تانکر به مناطق آبگرفته موجب تخلیه آب و بازگشایى 

مسیرها شد.

خبر

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان در ارتباط با 
ایمنى ساختمان هاى اصفهان مى گوید: بعد از وقوع زلزله 
منجیل با توجه به خســارات فراوانى که در پى داشت، به 
موضوع مقاوم سازى ساختمان هاى کشور توجه بیشترى 

شد.
خلیــل جعفرپیشــه اظهــار مى کند: بــا ایــن رویکرد 
ساختمان هایى که ساخته مى شود مى توانند حداقل از عمر 

صدساله اى هم برخوردار باشند. 
جعفرپیشه مطرح مى کند: ساختمان هایى که بعد از دهه 70 
در اصفهان بنا شده ، به دلیل حساسیت ارگان هاى مربوطه 
ازلحاظ نظارت، داراى ایمنى و استانداردهاى الزم هستند.

رئیس هیئت مدیــره انجمن انبوه ســازان اصفهان تاکید 
مى کنــد: زمانى که بحــث از مقاومت مى شــود منظور 
حوادث معمول و زلزله هایى با ریشتر پایین است که البته 
ساختمان هایى که در مناطق فرســوده هستند، در مقابل 
همین حوادث هم ایمنى ندارند ولى بناهاى جدیدى هم 
که با رعایت اصول کامل ساخته شده اند اگر با زلزله اى به 

بزرگى ترکیه روبه رو شوند، نمى توانند مقاومت کنند.
جعفرپیشه تأکید مى کند: درمجموع اصفهان از شهرهایى 
است که مسئوالن آن در زمینه ارائه مجوزهاى الزم براى 
ساخت یک ساختمان از یک طبقه گرفته تا یک مجتمع 

بزرگ، نظارت و سختگیرى هاى الزم را دارند.

سازمان قطار شهرى اصفهان اعالم آمادگى مى کند که براى 
سال آینده در صورت تأمین منابع مالى 7500 میلیارد تومانى 
توسط مدیریت شــهرى و دولت، براى اجراى بخش هاى 
مختلف خط دو متروى این کالن شهر برنامه خواهد داشت.

سیدمحسن واعظى فر، مدیرعامل ســازمان قطار شهرى 
اصفهان و حومه با بیان این مطلب گفت: امیدواریم نخستین 
بهره بردارى از خط دو مترو را در ســال 1404 داشته باشیم 
و در حال تالش هســتیم با تمهیدات خاصى بخش شمال 

شرقى این خط را قبل از این تاریخ به بهره بردارى برسانیم.
وى افزود: با توجه به تحریم هــاى ظالمانه و ناتوانى براى 
اســتفاده از پیمانکاران خارجى، نتوانستیم حفارى و اجراى 

خطوط متروى اصفهان را به صورت ایده آل اجرا کنیم. عالوه 
بر اینکه مسائل مالى نیز براى اجرا وجود ندارد، اما در ایران با 
توجه به تحریم ها، مجبور بودیم براى احداث خط دو متروى 

اصفهان از دو دستگاه حفار استفاده کنیم.
واعظى فر گفت: بعضى موارد همچون تأمین فاینانس 594 
میلیون یورویــى براى تأمین تجهیزات خط دو در دســت 
مدیران شهرى نیست و مربوط به شرایط سیاسى و اقتصادى 
کشور است. در حال تالش هستیم که مبلغى معادل حدود 
90 میلیارد یورو براى پیش قسط نخست فاینانس، از صندوق 
توســعه ملى دریافت کنیم که در حال حاضر وضعیت آن 

مشخص نیست.

چالش هاى اجراى 
خط 2 متروى اصفهان

ساختمان هاى اصفهان
با نظارت بنا شده است؟

«خواننده نشدم؛ شدم "دادزن"»! 
موســى مى خندد. رگه هاى عمیقى کنار چشم هایش 
نمایان مى شود. صورت آفتاب ســوخته مرد 35 ساله 
جاافتاده اى مى زند. این تمام چیزى اســت که برایش 
مانده. بعد از سه سال به قول خودش هنوز همینجاست؛ 
در همین شغل. اما او مثل شغل به کارش نگاه نمى کند. 
براى او دستگرمى است و به محض اینکه کار پیدا کند 

این شغل را مى بوسد و مى گذارد کنار. 
همینطور که نمى گــذارد عابرى از چشــمش بیافتد 
و او توجهش را جلــب نکرده باشــد، توضیح مى دهد 
که شغلش چندان دندانگیر نیســت. تا پارسال به قول 
خودش حقوقش به ســه میلیون هم نمى رسیده و حاال 
با پورســانتى که مى گیرد بین 4 تا 4/5 میلیون تومان 

درآمد دارد. 
تراکت هاى مانتو فروشى را پخش مى کند و با صداى 
بلند مى گوید: «حراج شــد. حراج. بهترین جنس هاى 

مانتو را از ما بخرید»: 
«با اجاره ام و دو کیســه برنج حقوقم تمام مى شود.» 
پوزخند تلخى مى زنــد و باز صدایش توى گوش هایت 

زنگ مى خورد. 
مانتو فروشى ته یکى از پاساژهاى چهارباغ است و موسى 
نقش مؤثرى در جلب مشترى براى فروش مانتوهاى این 
فروشگاه دارد. به هر لطایف الحیلى که هست مشتریان 
را براى دیدن مانتوها ترغیب مى کند، گرچه برخى بدون 
حتى نیم نگاهى او را جا مى گذارند اما تقریبًا 50 درصد 
کسانى که رد مى شوند سرى هم به پاساژ و مانتوفروشى 

مى زنند. 
پورسانت موسى 10 درصد از قیمت کل هر مانتو است 
که در آخر ماه کف دســتش گذاشــته مى شود. موسى 
وقتى روستا را رها کرد و به شهر آمد، به این اندیشه پیه 
مهاجرت را به دلش مالید که بتواند در شهر نام و نشانى 
بگیرد و براى خودش کسى بشود. صدایش خوب بوده 

و به این امید که خواننده بشود آمد شهر؛ خواننده نشد و 
شده داد زن. این شغل را هم دوستش برایش پیدا کرده. 
او را که جــا بگذارى، بقیه «دادزن»هــا در طیف هاى 
شغلى متفاوت، کمى جلوتر هستند، از روسرى فروشى 
گرفته تا عطر و وســایل الکترونیکى. ســهم هر کدام 
از این «دادزن»  ها مختلف اســت؛ بســته به اینکه با 
کارفرمایشان توافقى کار کنند و یا پورسانتى و یا به شکل 
ثابت. حقوقشان آنقدر نیست که بتوانند این شغل را به 

شکل دائمى درنظر بگیرند. 
حسین، یکى دیگر از کسانى است که در این رسته شغلى 
کار مى کند و بین شلوغى مواج خیابان و پیاده روهایى 
که براى عید آماده مى شــوند، صداى او بلندتر از دیگر 
صداها است. از ســاعت 10 صبح مى آید و تا 10 شب 
همینجاست. گرچه آنطور که خودش مى گوید این روزها 
کارش اضافه تر شده و بره کشان است و او باید اضافه 
تر کار کند تا بتواند پول اضافه تــر و پاداش هم بگیرد. 
دست مى کشد به چانه اش و آه مى کشد: «فقط از یک 
چیز مى ترسم. مى ترسم اینقدر که ما داد مى زنیم یک 
روز این حنجره دیگر از کار بیافتد.» ســعى مى کند غم 

چشم هایش را با لبخندش بپوشاند و باز داد مى زند.
تارهاى صوتى دوست «دادزن» ش بعد از یکسال بودن 
در این شغل اینقدر آســیب دیده که او به جایش آمده. 
مى گوید: «هر روز شیر مى خورم. گاهى با عسل. همه 
زور ما روى این حنجره اســت که از کار بیافتد ما هم از 
کار بیکار مى شــویم. از بدبختى شده ایم این کاره. کار 
نیســت. همینى که هست باید ببوســى بگذارى روى 
چشم هایت. مجبورم از صبح تا شب همینجا بایستم و به 
گلو و حنجره ام آسیب برسانم تا لقمه نان حاللى به دست 
آورم و براى همین از غیر مشترى ها، مشترى مى سازم!» 
ادامه مى دهد: «متأهلم، ســرمایه هم ندارم و نتوانستم 
درس بخوانم؛ بنابراین، راه دیگرى ندارم. همین که کار 

خالفى نمى کنم خیالم راحت است.» 
مانتوفروشى هایى که در طبقات فوقانى پاساژ قرار دارند 

یا داراى مغازه کوچکى در زیرزمین هستند، بیش از سایر 
همکاران خود به «دادزن» محتاجند. با اینکه خیلى ها 
فکر مى کنند ایستادن در یکجا و داد زدن راحت است اما 
اینطور نیست، این شغل نیازمند تبحر و خالقیت است. 

یکى از «دادزن» ها که چهره اش آفتاب سوخته شده و 
صداى دورگه اى دارد با لبخند مى گوید: «نمى توانیم 
به طور یکنواخت داد بزنیم، باید در عملکردمان خالقیت 
داشته باشیم تا مشتریان بیشــترى جذب کنیم» و بعد 
ادامه مى دهد: «جاى شکرش باقى است که اجاره خانه 
نمى دهم وگرنه نمى دانســتم در این شرایط اقتصادى 

چطور باید زندگى مى کردم.»  
اما شــانس با همه «دادزن»  ها یار نیست. برخى باید 
اجاره خانه هم بدهند و این، شرایط را برایشان سخت تر 
مى کنــد. آنها نه بیمــه دارند و نه امنیت شــغلى و اگر 
کارفرمایشان از فردا بگوید سر کار نیایند به جمع بیکاران 
مى پیوندند. شغل «دادزن» ى سخت است؛ بیشتر از 8 
ساعت روى پا ایستادن و داد زدن در سرما و گرما کار هر 
کسى نیست. اما وقتى منبع درآمد نباشد به قول حسین 
باید سوخت و ساخت و زندگى کرد: «اگر یک روز مریض 
بشوى و ســر کار نروى حقوق هم ندارى و این یکى از 

دردسرهاى شغل ماست.»
اکثر «دادزن» ها جوان هستند، جوانى یکى از امتیازاتى 
است که کارفرماها را وادار مى کند این افراد را استخدام 
کنند.  در میان «دادزن»  ها مهاجران افغانســتانى هم 
دیده مى شوند. یکى از آنها  بعد از حمله طالبان به ایران 
آمد. حدود چندماه کارگر ســاختمانى بوده و بعد از آن 

سرنوشتش پیوند خورده به «دادزدن».
کمــر درد و واریــس و بیمــارى هاى حنجــره کمتر 
بیمارى هایى اســت که مى تواند بــراى این خیل بى 
شــمار ایجاد شــود اما با وجــود ایــن، کارفرماها از 
هر گونه بیمه و زیربار رفتنى شــانه خالــى مى کنند. 
انگار «دادزن»هــا در آییــن نامه هــاى کار نامرئى

 شده اند...

روزگار کسانى که شما را براى خرید به فروشگاه هاى شهر دعوت مى کنند

«داد» مى زنم تا زنده بمانم

«مأموریت ویژه» در چهارراه هاى اصفهان
نصف جهان   یک نمایــش متفاوت این روزها در 
اصفهان در حال برگزارى است که عالقه مندان 

مى توانند از امروز ناظر آن باشند.
در ایــن نمایش که با عنــوان «مأموریت ویژه» 
نامگذارى شــده از تعــدادى ربات انســان نما 
اســتفاده مى شــود که این ربات هــاى فضایى 
در فاصله چند ثانیه تا سبز شــدن چراغ راهنما، 
به ســمت خودروهاى تک سرنشــین مى روند و 

نســبت به موضوع آلودگى هوا به آنها هشــدار
 مى دهند.

این تئاتر خیابانى بر سر چهارراه هاى شهر اصفهان 
اجرا مى شود تا گروه ربات هاى فضایى بتوانند پیام 

خود را به مخاطب مورد نظرشان انتقال دهند.
«مأموریت ویژه» تا چهارم اسفندماه اجرا مى شود 
و عالقه مندان مى توانند این نمایش را در فضاى 

باز مشاهده کنند.

مریم محسنى
یکى از پروژه هاى بسیار مفیدى که مى تواند رنج بیماران 
را کم کند، اجراى پروژه هاى بیمارستانى در منزل است 
که اکنون به شــکل آگهى در هر کجاى شهر که برویم 
آن را بر روى کاغذهاى کوچک A5چسبانده شده روى 
برخى از دیوارهاى تبلیغاتى مى بینیم. اینکه این موضوع 
مى تواند به بیمار کمک کند حرفى در آن نیست اما اینکه 
تا چه حد این تبلیغات واقعى است و آیا نظارتى روى این 
تبلیغات مى شــود یا خیر حرف دیگرى است که بسیار 

اهمیت دارد.
شــاهد این مدعا هم برگه هاى بســیار زیاد و انبوهى 
از تبلیغات اینچنینى اســت که دقیقــًا در دیواره کنارى 

بیمارستان عیســى ابن مریم (ع) مشــاهده مى شود و 
کسانى که بیمارى در منزل دارند و داراى مشکالت ایاب 
و ذهاب بیماران هســتند با دیدن چنین تبلیغاتى تصور 
مى کنند که مى شــود از این طریق خدمات گرفت. اما 
اینکه تا چه حد این تعداد زیاد تبلیغات پرطمطراق واقعى 
است باید در نظر گرفته شــود چرا که این برگه ها گاهى 
تنها با یک شماره موبایل اعتبارى اطالع رسانى شده و 
معلوم نیست که آیا نظارتى بر این موضوع مى شود یا خیر.
آیا بهتر نیســت این مراکز به شکل رســمى و مناسب 
تبلیغ شود تا کسانى که رنج داشــتن بیماران در منزل را 
به دوش مى کشند با بار گران دیگرى بر دوش هایشان 

روبه رو نشوند؟

بیمارستان در منزل شما!

بارش ها همچنان زیر نرمال
نصــف جهــان   روزنامــه «رویداد» در شــماره 
ســى ام بهمن ماه خود در یادداشــتى با عنوان 
«حجم بارش ها در کشور هنوز زیرنرمال است» 
نوشــته: «حجم بارش ها در کشور کماکان زیر 
نرمال اســت. بر اســاس آمارى که وزارت نیرو 
ارائه کرده،با وجــود بارش هــاى خوبى که در 
دى و بهمن دریافت کردیم، همچنان 10درصد 
نســبت به وضعیت نرمال فاصلــه داریم.حتى 
میزان بارش سال گذشــته نیز تحقق پیدا نکرده 
و نســبت به آن فاصلــه داریم همین مســئله 
مســئوالن آبى را براى مصرف اسفندماه نگران

 کرده است.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «در شرایط 
فعلى ورودى سدهاى کشور با 43 درصد پرشدگى 
همراه بوده و مخازن پنج سد مهم تهران وضعیت 
مطلوبى ندارد. اســتان هاى قزوین، اردبیل، قم، 
آذربایجان شرقى، سیســتان و بلوچستان، البرز، 
ســمنان، خراســان رضوى و تهران، کم بارش 
ترین و در استان هاى خوزستان، بوشهر، فارس، 
یزد،چهارمحــال و بختیارى، ایــالم، اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، پربارش ترین اســتان ها 

بوده اند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

خیلى وقت اســت که خارجى ها پنبه نخ 
ایرانــى را زده اند و بــا واردات و قاچاق 
بى رویه نســاجى هاى اصفهــان، رو به 
احتضار گذاشته اند؛ با این همه با توجه به 
اقلیم اصفهان کشت پنبه در این استان به 
عنوان یک محصول راهبردى مى تواند 

اقتصاد اصفهان را رونقى بدهد.
با توجه به اینکه در طول سال هاى گذشته 
اصفهان دچار خشکسالى بوده و کشاورزى 
اســتان با مخاطرات زیادى روبرو شده، 
بسیارى از کارشناسان معتقدند کشت پنبه 

ظرفیتى است که از آن غفلت شده است.

هم اکنون در سراســر این استان پهناور 
ســالیانه دو هزار تا ســه هــزار تن پنبه 
برداشت مى شود. اما نبود تجهیزات به روز 
و زیرساخت هاى موثر براى کشت پنبه 
باعث شده که این نوع کشت در اصفهان 
اسیر مشکالت فراوان شود و هزینه تولید 
این محصول باال برود؛ تــا جایى که در 
سال هاى اخیر شاهد واردات این محصول 
با قیمت و بهاى کمترى باشیم و همین 
دلیلى شــده که تولیــد کنندگان طالى 
ســفید در اصفهان دلســردتر از همیشه 

باشند.

پنبه اصفهان زده شده است!

اعتراض شهردار تیران به رفع تکلیف ادارات
نصف جهان   سرپرست شــهردارى تیران گفت: 
برخى از مدیران دســتگاه هاى دولتى و خدماتى 
نسبت به مأموریت هاى ذاتى خود بى توجه هستند 

و رفع تکلیف مى کنند.
وى افزود: بعضــى از مدیران وظایــف خود را با 
مکاتبه و مصوبــه به دوش دیگر دســتگاه ها از 
جمله شهردارى مى اندازند و اینچنین رفع تکلیف 
مى کنند که رفتارهایى از این قبیل، نارضایتى به 

بار مى آورد.
سرپرست شــهردارى تیران با اشاره به وضعیت 
ساختمان هاى فرسوده شــهر خاطرنشان کرد: 
مالــکان یا میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشــگرى با همکارى یکدیگر باید نسبت به 
نگهدارى و رعایت موارد ایمنــى در این خانه ها 
اقدام کنند تــا مانع از بروز حادثــه و نتایج ناگوار 

شویم.
ناهى ادامه داد: شهردارى متولى حفظ آثار تاریخى 
شــخصى که در تصدى اداره میراث فرهنگى، 

صنایع دستى و گردشگرى است، نیست. 
سرپرست شــهردارى تیران تأکید کرد: کوتاهى 
دستگاه هاى ادارى منجر به نارضایتى شهروندان، 
وارد آمدن خسارت به اموال عمومى و جریان سازى 
مخالفان مى شود، از این رو مدیران و کارکنان باید 

توجیه شوند.

احداث 2 استخر ذخیره آب در محمدآباد
نصف جهــان   شهردار محمدآباد گفت: دو استخر 
ذخیره آب در محمدآباد با مجموع حجم آبگیرى 
110 هزار متر مکعب با اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد 

ریال احداث شد.
محمد اسماعیل زاده افزود: این دو استخر امکان 
ذخیره سازى روان آب هاى سطحى جهت آبیارى 
فضاى سبز شهر را فراهم مى کند و امیدواریم با 
ذخیره سازى آب تا شــهریورماه 1402 نیازى به 

برداشت آب از چاه هاى عمیق شهردارى نباشد.
وى ادامــه داد: بــا احــداث این دو اســتخر در 
هزینه هاى شــهردارى از قبیل خرید آب و تانکر 
آبرســانى بالغ بر شــش میلیارد ریال در ســال 

صرفه جویى مى شود.

اسماعیل زاده با بیان اینکه مساحت فضاى سبز 
شــهر محمدآباد حدود 200 هزار متر مربع است، 
تصریح کرد: ســرانه فضاى سبز هر شهروند 25 
متر مربع اســت و آب مورد نیاز فضاى سبز شهر 
از محل یک حلقه چاه تأمین مى شود؛ همچنین 
در شــهر محمدآباد چهار پارك محله اى داریم و 
باغ گل محمدى شــهردارى نیز جزو فضاى سبز 

شهر است.
وى گفت: بهســازى فضاى سبز شهر، گسترش 
آبیــارى قطــره اى، درختــکارى و تأمین آب 
از مهمتریــن طرح هاى شــهردارى در ســال 
جارى بــوده که هزینــه اى 200 میلیون تومانى 

در بر داشته است.

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان 
گفت:موافقت کمیته فنــى براى الحاق 
916 هکتار زمین به محدوده 41 شــهر 
این استان اخذ و برنامه ریزى و اقدامات 
الزم در ایــن زمینه تا پایان ســالجارى 

انجام خواهد شد.
علیرضا قارى قرآن با بیان اینکه تاکنون 
زمین مورد نیاز براى ساخت بیش از 90 
هزار واحد تامین شــده است، گفت: در 
زمان حاضر در مجموع 503 هکتار زمین 
به محدوده 28 شــهر اســتان اصفهان 
الحاق شده و براى 41 شــهر دیگر نیز 

موافقت کمیته فنى مبنى بر الحاق 916 
هکتار زمین به محدوده شــهرى اخذ و 
برنامه ریزى شــده تا پایان ســالجارى 

اقدامات مرتبط با آن به عمل آید.
مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: با الحــاق این میزان 
اراضى زمین مورد نیاز عمده شــهرهاى 
استان مرتفع مى شود همچنین در جلسه 
شوراى مسکن استان مصوب شد مبحث 
تامین زمین مورد نیاز در کل اســتان به 
غیر از سه شهر جدید تا پایان سال 1401 

تعیین تکلیف شود.

41 شهر استان بزرگ تر شد
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گوگل در صدد اســتفاده از قابلیت ها و امکانات مشابه واتس 
اپ براى پلتفرم پیام رسان خود اســت و به همین منظور نیز 

آزمایش هایى را در همین زمینه انجام داده است.
 اگر ویژگى هایى مانند رمزگذارى سرتاســر، نمایش خوانده 
شدن پیام ها، نشانگرهاى تایپ، و استفاده بدون محدودیت 
از کاراکتــر (در مقابــل محدودیــت 160  کاراکترى براى 
سرویس هاى پیامکى) را مى خواهید، باید از برنامه پیام رسان 
گوگل استفاده کنید که مى توان آن را از فروشگاه گوگل پلى 

دانلود کرد.
این برنامه به نظر خیلى شبیه به  برنامه پیام رسان اپل است، 

درست است؟  وقتى کاربران اندروید از  امکان «چت آر سى 
اس» (خدمات ارتباطى غنى؛ گوگل در حال حاضر «چت آر 
سى اس» را در سراسر جهان از طریق برنامه پیام رسان اندروید 
براى همه کاربرانى که آن را به عنوان یک برنامه پیام رسان 
پیش فرض نصب و استفاده مى کنند، ارائه مى کند.)براى پیام 
دادن به کاربران دیگر اســتفاده مى کنند، حدس بزنید حباب 
هاى متن آن ها چه رنگى است؟ و تصور کنید زمانى که در یک 
چت گروهى  که یک کاربر iOS (سیستم عامل گوشى هاى 
آیفون) به گروه چت ملحق شود چه اتفاقى مى افتد؟ همه این 

ویژگى ها ناپدید مى شوند.

نسخه بتاى پیام رســان گوگل چگونه کار 
مى کند؟

ماه اکتبر سال 2023، گوگل آزمایش روى نسخه بتاى قابلیتى 
را که قبال توسط برخى از برنامه هاى پیام رسان شخص ثالث 

برتراستفاده شده بود، آغاز کرد. 
گوگل با جایگزینى نشانگرهاى تحویل مانند ارسال، تحویل 
داده شده و خوانده شــده (که همگى توضیحى هستند)، به 
سیستم چک مارك آزمایش شده و واقعى روى آورد. در این 
نسخه  یک عالمت در یک دایره نشان مى دهد که یک پیام 

ارسال شده است.

 دو عالمت تیک در نمادهاى دایره اى در کنار هم نشان مى دهد 
که یک پیام تحویل داده شده است. و اگر این دو عالمت کنار 
هم در یک دایره پر شده باشــند، به این معنى است که پیام 

خوانده شده است.
همانطور که مى دانید گوگل از اپل خواســته اســت تا از «آر 
سى اس» پشــتیبانى کند به این امید که کاربران اندروید و 
iOS بتوانند با یکدیگر در فضــاى مجازى به طور هماهنگ 

تر ارتباط برقرار کند.
 البته همانطور که پیشتر نیز انتظار مى رفت، اپل با درخواست 

گوگل موافقت نکرده است.

در این جا به بررســى عالمت هایى خواهیم پرداخت که نشان 
مى دهند وقت تعویض گوشــى شما فرا رســیده است. باترى 
ضعیف، عدم پشتیبانى نرم افزارى و دوربین بى کیفیت از جمله 

این نشانه ها به شمار مى روند.
اگر شما هم جزو آن دسته افرادى هستید که گوشى را تا آخرین 
نفسش نگه مى دارید، باید به نکاتى توجه کنید. گوشى ها معموال 
زمانى که به آستانه بازنشستگى مى رسند، نشانه هایى از خود 
بروز مى دهند! البته ممکن اســت مشــکالتى بزرگ تر مانند 
شکستن یا روشن نشــدن ناگهانى گریبان گیر شما شود، اما 
برخى عالئم دیگر به مرور زمان نمایان شده و به طور دائمى با 

گوشى شما خواهند ماند!
چه عالمت هایى نشــان دهنده نیاز گوشى شــما به تعویض 

هستند؟

کاهش عمر باترى
پس از این که چندین سال با گوشــى خود کار کردید، طبیعى 
است که الزم باشد هر کجا مى روید، پاوربانک را به همراه خود 
داشته باشید؛ چرا که باترى پس از گذشت چند سال شروع به 
تحلیل رفتن مى کند.طبیعتا خرید یک گوشى با ظرفیت باالتر 
مى تواند این اتفاق را به تعویض بیندازد. با این وجود، یکى دیگر 
از راهکارهاى رفع این مشکل، همراه داشتن پاوربانک است. 
در این میان روش هاى مختلف بهینه ســازى مصرف باترى و 

افزایش عمر آن نیز مى توانند کمک بزرگى به شما باشند.
از ســوى دیگر، تعویض باترى نیز راه حل دیگرى براى رفع 
مشکل کاهش شدید عمر باترى است. با این حال باید قیمت 
باترى نو را در نظر داشته باشید و محاسبات اقتصادى خود را بر 

آن اساس انجام دهید.
در هر صورت، کاهش عمر باترى یکى از مهم ترین نشانه هاى 
نزدیک شدن گوشــى به پایان عمر مفیدش است. بنابراین در 
صورتى که شــما هم هرجا مى روید پاوربانــک را همراه خود 

مى برید، احتماال زمان تعویض گوشى شما فرا رسیده است.

پر شدن حافظه دستگاه
بر اساس بررسى هاى انجام شده، براى کاربران آیفون مهم ترین 
دلیل تعویض گوشى پس از افت شــارژدهى باترى، کاهش 
حافظه داخلى گوشى است. البته مساله پر شدن حافظه دستگاه 

مشکلى فراگیر بوده و تنها مختص آیفون ها نیست.
همانند قبل، راهکارها و روش هایــى وجود دارد که به 

کمک آن ها مى توان حافظه داخلى را تا حدى خالى 
کرد. به عنوان مثال حذف اپلیکیشــن هایى که 

کمتر استفاده مى کنید یا پاك کردن عکس ها، 
ویدیوها و سایر موارد از جمله کارهایى هستند 
که مى توانید براى افزایش حافظه گوشى 

خود انجام دهید.
البته به کمک یک کارت حافظه، همیشه 

امکان این را دارید که میزان حافظــه را ارتقا دهید؛ هرچند که 
این درگاه در گوشى هاى مدرن رفته رفته در حال به فراموشى 

سپرده شدن است.
البته همواره مى توانید با خالى کردن حافظه، از پر شدن بیش از 
حد آن جلوگیرى کنید. با ایــن حال اگر براى نصب یک برنامه 
جدید باید اپلیکیشن دیگرى را پاك کنید یا این که از ترس پر 
شدن حافظه داخلى نمى توانید ویدیوهاى طوالنى و باکیفیت 

ضبط کنید، احتماال باید به فکر تهیه یک گوشى جدید باشید!

کرش کردن و لگ هاى پى در پى
ممکن اســت در حال حاضر گوشــى شــما قادر بــه اجراى 
سنگین ترین بازى ها باشد. با این حال طبیعتا مدتى بعد، دستگاه 
شما به سختى بازى هاى روز را اجرا خواهد کرد؛ به طورى که در 
ابتدا مجبورید تمام اپلیکیشن هاى باز را ببندید تا بازى اجرا شود 
و در نهایت با نرخ فریم بسیار پایین روبرو مى شوید؛ تا جایى که 

تصمیم مى گیرید بازى کردن را متوقف کنید!

در ادامه نوبت به اپلیکیشــن هاى معمولى دستگاه مى رسد و 
به تدریج متوجه مى شوید که نمى توانید چندین پنجره را به طور 
همزمان باز کنید. بنابراین براى ارسال موقعیت مکانى خود در 
واتساپ، باید اپلیکیشن نقشه و واتساپ را به طور جداگانه باز کنید 
و امکان مالتى تسک ندارید. همچنین کمى بعد، اپلیکیشن هاى 
عادى نیز به سختى بر روى گوشى شما اجرا مى شوند یا اصال اجرا 
نمى شوند!این مراحل، مسیر تحلیل رفتن یک گوشى معمولى 
در کاربرى روزمره طى چندین ماه یا سال را به تصویر مى کشند. 
در صورتى که شما هم در مرحله پایانى این راه قرار دارید، یعنى 
گوشى تان از مد افتاده و از لحاظ سخت افزارى قادر به همراهى 

با نرم افزارهاى روز بازار نیست.

عدم پشــتیبانى از برخى برنامه ها یا آپدیت 
نشدن دستگاه

عرضه نشــدن آپدیت هاى جدید نرم افزارى براى یک گوشى 
بیش از هرچیز نگرانى هــاى امنیتى را در پى دارد. اســتفاده 
از یک سیســتم عامل قدیمى به خودى خود مســاله اى براى 
اســتفاده روزانه از دستگاه به شــمار نمى رود. با این وجود، در 
این شرایط گوشى شــما همواره در معرض آسیب هاى امنیتى 
قرار خواهد داشت. خوشبختانه در سال هاى اخیر کمپانى هاى 
گوشى ساز پیشرفت هاى بزرگى در زمینه ارائه آپدیت ها داشته اند؛ 
به طورى که اکنون گوشى هاى میانرده از حدود دو تا سه سال 
و گوشى هاى پرچمدار از حدود چهار تا پنج سال پشتیبانى نرم 
افزارى برخوردارند. با این وجود توصیه ما خرید دستگاهى با 

بیشترین زمان پشتیبانى نرم افزارى است.

البته در این زمینه اپل همچنان با اختالف پیشتاز است و هریک 
از محصوالتش از حدودا شــش سال پشــتیبانى نرم افزارى 
کامل برخوردار هســتند. اندرویدى ها نیز به تازگى در این راه 
قدم گذاشته اند؛ به طورى که مثال گوشى هاى پیکسل گوگل 
یا گلکسى سامسونگ از حدودا پنج سال پشتیبانى نرم افزارى 
برخوردارند. در صورتى که یک برنامه را بر روى گوشى خود نصب 
مى کنید و با اعالن عدم تطابق سیســتم عامل دستگاه مواجه 
مى شــوید، احتماال زمان تعویض گوشى شما فرا رسیده است؛ 
چرا که در این شــرایط در آینده نزدیک قادر به نصب و اجراى 

برنامه هاى روزمره خد نیز نخواهید بود.
عالوه بر این، کاربردهاى ســنگین ترى مثل اپلیکیشن هاى 
واقعیت مجازى یا بازى هاى روز طبیعتا به سیستم عامل هاى 
بروزترى نیازمند هستند؛ چرا که براى اجرا شدن به هماهنگى 

ایده آلى بین رم، کارت گرافیک و البته سیستم عامل نیازمندند.

دوربین بى کیفیت
افت کیفیت دوربین گوشــى نیــز یکى دیگــر از واضح ترین 
عالمت هایى ست که نشان مى دهد گوشى شما نیاز به تعویض 
دارد. بنابراین اگر تصاویرى که در شــرایط نورى ایده آل ثبت 
مى کنید چندان واضح نبوده و پر از نویز اســت، احتماال به یک 
دوربین جدید نیاز داریــد. این اتفاق البته براى گوشــى هاى 
پرچمدار و پریمیوم دیرتر رخ مى دهد. بــا این حال فارغ از این 
که یک گوشى میانرده در اختیار دارید یا پرچمدار، نباید پس از 
چندین سال استفاده، توقع ثبت تصاویرى با کیفیت همانند روز 

اول را داشته باشید!

فروش جهانى تلفن هوشمند در سه  ماه چهارم ســال 2022، با کاهش کم سابقه اى 
روبه رو شد.آمار موسسه تحقیقاتى آى دى سى (IDC) نشان داد فروش جهانى تلفن 
هوشمند در سه ماه دسامبر سال2022 نسبت به مدت مشابه سال2021، به میزان 3/ 
18درصد کاهش یافت و به اندکى بیش از 300میلیون دستگاه رسید. فروش جهانى 
تلفن هوشمند در کل سال میالدى گذشته، 3/ 11درصد کاهش یافت که ضعیف ترین 

آمار فروش ساالنه در یک دهه گذشته بود.
نبیال پوپال، مدیر تحقیقات در موسسه آى دى ســى در یک بیانیه مطبوعاتى اعالم 
کرد: «هیچ وقت چنین کاهش فروش تلفن هوشمند در سه ماه تعطیالت را مشاهده 

نکرده بودیم.»
عالوه بر تورم و ابهامات اقتصادى، قرنطینــه کرونا در چین عامل دیگرى بود که به 

صنعت تلفن هوشمند از جمله فروش آى فون اپل ضربه زد.
فروش سنگین و تبلیغات در طول این سه ماه بیشتر از اینکه به رشد فروش کمک کند، 
به کاهش موجودى انبار شده شرکت هاى سازنده کمک کرد. مشکالتى که در پایگاه 
تولید اصلى چینى شرکت اپل وجود داشت، نیز روند عرضه آى فون به بازار در سه ماه 

دسامبر را مختل کرد.
عتراضات گسترده کارکنان کارخانه فاکسکان در شهر ژنگژو به محدودیت هاى کووید 
و شرایط زندگى، روند تولید این کارخانه را به مدت چند هفته مختل کرد و با اعتراضات 

خشونت آمیز در دسامبر به اوج خود رسید.
تلفن هوشــمند یکى از بزرگ ترین اقالم صادراتى کره جنوبــى و منبع مهم درآمد 
براى ویتنام به شمار مى رود که سامســونگ الکترونیک، در هر دوى این کشورها، 

کارخانه هایى را اداره مى کند.

سامسونگ در سه ماه گذشته، بزرگ ترین کاهش سود این شرکت در بیش از یک دهه 
اخیر را گزارش کرد که عمدتا ناشى از کاهش تقاضا براى نیمه رسانا ها بود.

نقشى که این شرکت به عنوان تامین کننده بزرگ تراشــه حافظه و نمایشگر براى 
صنعت تلفن هوشمند دارد، باعث شده است از رکود این صنعت آسیب بیشترى ببیند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، فروش دستگاه هاى موبایل همواره معیار سنجش تقاضا 

براى تراشه ها محسوب مى شود.
بانک توســعه کره پیش بینى کرد فروش تلفن هوشــمند کره جنوبى پس از کاهش 

1/ 2درصدى در سال میالدى گذشته، احتماال امسال تنها 7/ 0درصد رشد مى کند.
صادرات تراشه از این کشور احتماال در ســال2023، به میزان 8/ 9درصد نسبت به 
سال گذشــته کاهش پیدا خواهد کرد و روند بهبودى تقاضا تا پیش از پایان امسال 

پیش بینى نمى شود.

بسیارى از افراد از کندى و قطعى شــبکه هاى واى فاى خود رنج مى برند که آن ها را به 
جستجوى راه حل هاى پرهزینه مانند خرید بوستر یا تعویض روتر وامى دارد.در این گزارش 

5 راه ساده براى افزایش سرعت شبکه واى فاى تا 50 درصد آورده شده است:
روتر خود را در یک منطقه باز قرار دهید

روتر شما یک فرستنده بى سیم است و باید تا حد امکان به ابزارهایى که نیاز به اتصال سریع 
دارند، مانند تلویزیون هاى هوشمند و لپ تاپ ها، نزدیک باشد.

دیوارهاى محکم، موانع فلزى یا مبلمان سنگین ممکن است موجب کندى واى فاى شوند، 
بنابراین معموًال قرار دادن روتر روى زمین و در یک فضاى باز مفید است.

شبکه را تغییر دهید
روتر WI-FI کانالى براى پخش دارد و آن کانال مى تواند بر ســرعت WI-FI شــما تأثیر 

بگذارد، به خصوص اگر در ساختمانى زندگى مى کنید که چندین نفر از WI-FI استفاده 
مى کنند. شما باید نحوه تغییر کانال را در روتر خود جستجو کنید: اغلب در منوى مدیریت 
توضیح داده شده که با وصل کردن کابل اترنت به روتر، استفاده از یک مرورگر و تایپ 

شماره اى مانند 192,168,1,1 به آن دسترسى پیدا مى کنید.
چندین کانال براى انتخاب وجود دارد مانند 1، 6 یا 11 بسیارى از روترها به طور خودکار 

روى کانال6 تنظیم مى شوند، بنابراین 1 یا 11 را امتحان کنید.

از کابل استفاده کنید
اگر با قطعى یا اتصال کند مواجه هستید، ممکن است ارزش آن را داشته باشد که براى 
آن دستگاه از کابل اترنت استفاده کنید. اگر دســتگاه هاى WI-FI زیادى دارید، اتصال 
دستگاه هاى ثابت مانند تلویزیون و کنسول هاى بازى از طریق یک اتصال سیمى براى 
اطمینان از دریافت بهترین سرعت مى تواند مفید باشد. این همچنین مى تواند اطمینان 
حاصل کند که اتصال قوى به دستگاه هایى دارید که ویدیوهاى ULTRA HD را پخش 

مى کنند.

جهت آنتن ها را تغییر دهید
آنتن هاى روى روتر شما نیز مى توانند به تقویت سیگنال کمک کنند. بیشتر آنتن ها به 
صورت جانبى و با زاویه 90 درجه پخش سیگنال مى دهند، بنابراین اگر در آپارتمان یک 
طبقه هستید، آنتن ها را صاف بگذارید تا سیگنال به طرفین پخش شود، اما اگر در یک 
ملک چند طبقه هستید، یکى را به صورت عمودى بگذارید و دیگرى را به صورت افقى 

قرار دهید.

پیام رسان گوگل شبیه واتس آپ مى شود

5 نشانه که به شما مى گوید 
باید گوشى خود را عوض کنید

چند راه آسان براى افزایش50 درصدى سرعت واى فاى کاهش فروش جهانى گوشى موبایل رکورد زد

فروشگاه هاى Google Play و App Store پر از اپلیکیشن هاى فیک ChatGPT شده است. 
اگر آن ها را از روى گوشى خود حذف نکنید، تمام اطالعاتتان دزدیده مى شود!

 جامعه هکرها با سوءاستفاده از محبوبتى که ربات چت ChatGPT به دست آورده، مى خواهند 
روى آن موج سوارى کنند. بر همین اساس شــاهد انتشار اپلیکیشن هاى فیک ChatGPT در 
دو فروشگاه پلى استور گوگل و اپ استور اپل هستیم. برنامه هایى که مى توانند تمام اطالعات 

شخصى شما را به سرقت ببرند و باید از آنجا دورى کنید!
غیرمنتظره نبود که افراد سودجو بخواهند از ربات چت محبوب شرکت OpenAI سوءاستفاده 
کنند. این برنامه هاى فیک در حالى که کاربران را فریب مى دهند، پشــت صحنه اطالعات و 
فایل هاى شخصى آن ها را هم سرقت مى کنند. این برنامه ها همچنین اشتراك هاى ماهانه اى با 

هزینه بسیار باال را هم در اختیار کاربران گذاشته اند.

ChatGPT اپلیکیشن هاى فیک
آنطور که وب سایت Top۱۰VPN مى گوید، صدها چت جى پى تى فیک در گوگل پلى و اپ استور 
وجود دارد. علیرغم اینکه ربات چت شــرکت OpenAI هنوز در قالب یک نسخه تحت وب در 
دسترس قرار گرفته و هیچ اپلیکیشن رسمى ندارد، هکرها نسخه هاى تقلبى را توسعه داده اند که 

کاربران زیادى هم آن ها را روى گوشى خود نصب کرده اند! اما اسم این اپلیکیشن ها چیست؟

اپلیکیشن هاى فیک ChatGPT روى اندروید
AI Chat Companion

ChatGPT AI:ChatGPT۳

Talk GPT – Talk to ChatGPT

ChatGPT AI Writing Assistant

Open Chat – AI Chatbot App

اپلیکیشن هاى فیک چت جى پى تى روى آى او اس
Open Chat – AI Chatbot

Wisdom AI – Your AI Assistant

Chat AI: Personal AI Assistant

Alfred – Chat with GPT۳

TalkGPT – Talk to ChatGPT

Write For Me GPT AI Assistant

Genie – GPT AI Assistant

بســیارى از خدماتى که به صورت رایگان توســط ربات چت جى پى تى در اختیار کاربران قرار 
مى گیرد، با مبالغ هنگفتى توسط این اپلیکیشن هاى جعلى به کاربران ارائه مى شود. به طور مثال 
یکى از اپلیکیشن ها هفتگى 290 دالر از کاربرانش مى خواهد که جمعاً ساالنه 15 هزار دالر خواهد 
بود! در حالى که تمام امکانات نســخه رایگان ChatGPT را ارائه مى کند! اگر هم به امکانات 
 OpenAI بیشترى احتیاج دارید، مى توانید از نســخه پولى چت جى پى تى پالس خود کمپانى

استفاده کنید که با ماهانه 20 دالر ارائه مى شود.

هرچه سریع تر این اپلیکیشن ها را 
از روى گوشى موبایلتان پاك کنید

ن ها نیست.
وجود دارد که به

ا حدى خالى 
ن هایى که 

،ها، کس 
ستند 
شى

شه 

از یک س
اســتفا
این شرا
قرار خو
گوشى س
به طورى
و گوش
افزار
بیش
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سوالى که براى بسیارى از افرادى که خواهان کاهش وزن 
خود هستند، ایجاد مى شود این است که چه میزان فعالیت 
بدنى در هفته براى آن ها مناسب است؟ کارشناسان اعالم 
کرده اند که هر هفته حدود 150 تا 300 دقیقه ورزش متوسط   

تا شــدید براى افرادى که مى خواهند کاهش وزن داشته 
باشند، نیاز است.کارشناسان اظهار کرده اند که این میزان 
ورزش هفتگى به طور متوســط مى تواند شامل مجموعا 
22 دقیقه ورزش سبک و 45 دقیقه ورزش نسبتا سنگین 

در روز است.
افرادى که مى خواهند کاهش وزن داشته باشند، مى بایست 
بیشتر اوقات ورزش متوســط یا سنگین بکنند. با این حال 

متخصصان و کارشناســان ســالمت اعالم کرده اند که 
تاکنون نتوانسته اند میزان پیاده روى روزانه براى کاهش 

وزن را تعیین کنند.
باید توجه داشت که میزان و شدت ورزش و فعالیت بدنى 
براى هر فردى که خواهان کاهش وزن اســت، مى تواند 
بنابر شرایط جسمانى، میزان اضافه وزن و ... متفاوت باشد 
که به همین منظور مشورت با یک متخصص در این زمینه 

مهم است.
به گفته مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایاالت 
متحده (CDC)، کاهش تنها پنج تا 10 درصد از وزن مى تواند 

فشار خون، قند خون و کلسترول خون را بهبود بخشد.

مصرف گریپ فروت خواص شگفت انگیزى را به همراه دارد، 
استفاده از گریپ فروت براى تناســب اندام، زیبایى و درمان 

بسیارى از بیمارى ها مفید است.
گریپ فروت، میوه اى است شبیه پرتقال، ولى درشت تر از آن 
و درون آن به رنگ هاى سفید، صورتى و قرمز پرورش مى یابد 
و گاه به اندازه یک طالبى بزرگ رشد مى کند. در ابتدا مستقیم 
به سراغ مشهورترین خاصیت گریپ فروت مى رویم. امروزه 
مشکل بسیارى از افراد، انتخاب یک رژیم غذایى مناسب براى 
کمک به کاهش وزن اســت؛ بنابراین، بسیارى از روش هاى 
رژیم غذایى براى رســیدن به کاهش وزن مــورد هدف قرار 

مى گیرند.
یک نوع از روش هاى مؤثر، شامل اســتفاده از گریپ فروت 
اســت. برخى از مطالعات معتقدند که این میوه مى تواند بعد 
از چند ماه مصرف و تالش، براى کاهش وزن مفید باشــد. با 
در نظر گرفتن احتمال کاهــش وزن با مصرف گریپ فروت، 
تقاضاى بیشتر از این میوه اتفاق افتاده است. بنابراین، کشت 
این گیاه به تازگى افزایش یافته است تا این نیاز را تامین کند. 
شاید بعضى از مردم هنوز درباره گنجاندن گریپ فروت در رژیم 
غذایى روزانه خود مطمئن نیستند. از این رو، به نکات مطرح 
شده در بخش سالمت نمناك و در قالب بررسى خواص گریپ 
فروت براى دانستن مزایاى سالمتى گریپ فروت توجه کنید.

:C غنى از ویتامین
این میوه به دلیل مقادیر باالى ویتامین C معروف و شــناخته 
شده است. بنابراین، مى تواند به حفظ و بهبود سیستم ایمنى 
بدن کمک کند. همچنین، این امر به اطمینان از حفظ سالمتى 

بدن کمک خواهد کرد.

براى جلوگیرى از انباشت چربى:
محتواى فیبر موجود در گریپ فروت به جلوگیرى از تشکیل و 
انباشت چربى کمک مى کند و به بهبود عملکرد سیستم گوارش 
نیز کمک مى کند. بنابراین، انرژى به حداکثر تبدیل مى شود و 

هیچ کالرى براى ذخیره چربى در بدن باقى نمى ماند.

تحریک هورمون ها:
یکى دیگر از مزایاى گریپ فروت براى رژیم غذایى این است 
که تولید تعادل هورمون ها در بدن را تحریک مى کند. تعادل 

هورمون ها، روند فرایند گوارشــى و بهینه سازى متابولیسم 
بدن را افزایش مى دهند؛ بنابراین، به کاهش وزن نیز کمک 

خواهد کرد.

منبع غنى از آنتى اکسیدان ها:
گریپ فروت به عنوان یک منبع ضد اکســیدان شناخته شده 
اســت. بنابراین، مصرف آن به از بین بردن و خنثى کردن اثر 
مخرب رادیکال هاى آزاد کمک مى کند و به جلوگیرى از بروز 
نشانه هاى زود هنگام پیرى و بهینه سازى سیستم بدن در حفظ 

وزن بهینه کمک مى کند.

کمک به کاهش وزن:
با مصرف گریپ فروت، مى توانید به کاهش وزن کمک کنید. 
از آنجا که محتــواى میوه بدون کربوهیدرات اســت، باعث 
بهینه سازى متابولیسم بدن و ایجاد انرژى مى شود. بنابراین، 

مصرف منظم و هر روزه آن مناسب خواهد بود.

:E منبع ویتامین
گریپ فروت، منبع خوبى از ویتامین E است که باعث مى شود 
پوستى سالم و سالمت داشته باشــید. این میوه از خانواده 
مرکبات، گزینه فوق العاده اى براى رژیم غذایى شــما 
خواهد بود و تاثیر بسزایى در ســالمت بدن و داشتن 

ظاهرى جوان تر دارد.

سرشــار از مــواد معدنى 
مختلف:

این میوه حاوى مواد معدنى مختلفى است 

که در حمایت از یک رژیم غذایى ســالم مفید هستند. نصف 
گریپ فروت، داراى 325 گرم پتاسیم، 25 میکروگرم فوالت، 
40 میلى گرم کلسیم و 1 میلى گرم آهن و مقدار قابل توجهى 
ویتامین C مى باشد. گریپ فروت به بهبود متابولیسم کمک 

مى کند و در حفظ وزن مناسب عملکرد خوبى دارد.

کمک به آرامش ذهن:
مصرف گریپ فروت براى آرام شــدن ذهن نیز مناسب است. 
گریپ فروت براى شــما ذهنى آرام به ارمغــان مى آورد و به 
کاهش استرس و اضطراب کمک مى کند؛ بنابراین، اگر هر روز 
صبح مقدارى گریپ فروت مصرف کنید، باعث تقویت روحیه، 

خوشى و آرامش شما خواهد شد.

سم زدایى بدن:
مصرف یک لیوان آب گریپ فروت روزانه، به از بین بردن و دفع 
سموم و مواد مضر از بدن کمک خواهد کرد. بنابراین، مصرف 

منظم آن باعث حفظ سالمتى بدن خواهد شد.

جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى عروقى:
مصرف روزانه گریپ فــروت به حفظ گردش خون کمک مى 
کند. بنابراین، از بیمارى هاى قلبى عروقى مانند حمله قلبى یا 

سکته مغزى جلوگیرى مى کند.

کمک به کاهش فشار خون:
مصرف گریپ فروت در رژیم غذایى روزانه به کاهش فشار خون 
کمک مى کند. بنابراین، براى تثبیت فشار خون در سطح نرمال 
و سالم بسیار مهم و مناسب است. از آنجایى که گریپ فروت 

حاوى کلسترول نیست، براى شریان ها مناسب است و جریان 
خون را حفظ مى کند. عالوه بر این، براى جلوگیرى از انباشت 
خون در رگ ها مناسب خواهد بود. گریپ فروت همچنین براى 
حفظ وضعیت قلب مفید است. با کمک به کاهش فشار خون، 

مى تواند از هر گونه بیمارى هاى قلبى عروقى جلوگیرى کند.

حفظ سالمت استخوان ها و دندان ها:
با مصرف گریپ فروت، سطح کلسیم در بدن افزایش مى یابد. 
بنابراین، سالمت استخوان ها و دندان ها را افزایش مى دهد. 
از این رو، مى تواند از شکنندگى استخوان ها و احتمال پوکى 

استخوان جلوگیرى کند.

کمک به داشتن پوستى سالم:
یکى دیگــر از مزایاى گریپ فروت، حفظ ظاهر درخشــان و 
سالم پوست است. ویتامین هاى داخل میوه، پوست را صاف و 

ابریشمى حفظ مى کند.

کمک به متابولیسم بدن:
مصرف گریپ فروت به افزایش سیستم متابولیسم بدن کمک 
مى کند. بنابراین، روند تبدیل انرژى از مواد غذایى را افزایش 
مى دهد و در نتیجه مى تواند به کاهش وزن کمک کند. با وجود 
اینکه گریپ فروت براى سالمتى مفید مى باشد؛ اما مطمئن 
شوید که هیچ اثر مضرى براى بدن شما نداشته باشد. پیشنهاد 
مى کنیم میوه را در مقدار کافى مصرف کنید و از مصرف بیش 
از حد آن اجتناب کنید. عالوه بر این، اگر دچار برخى نشانه هاى 
ناخواسته شده اید، با متخصص تغذیه مشورت کنید تا منوى 

رژیم غذایى شما را تغییر دهد.

یک متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: اگر سرفه بعد 
از چند هفته ادامه داشته باشد و یا همراه با عالیمى چون 
خلط غلیظ و آزاردهنده، تنگى نفس، احســاس خفگى و 

اختالل در بلعیدن باشد باید به پزشک مراجعه شود.
دکتر محمدرضا قاسمى، متخصص بیمارى هاى عفونى، 
سرفه را نوعى واکنش دفاعى بدن به مواد محرك تنفسى 
یا آلودگى هوا یا براى دفع ترشــحات دســتگاه تنفسى 
هنگام بیمارى و یک عالمت هشدار دهنده و گاه بیانگر 
بیمارى هــاى جــدى و 
تهدیدکننــده معرفى و 
اظهار کرد: سرفه یکى 
از شــایع ترین شکایات 
بیماران اســت مى تواند 
اختیارى یا غیر اختیارى 
باشــد که گیرنده هاى 
ســرفه عــالوه بر 
دستگاه تنفسى و 
مجارى هوایى 
در مرى، پرده 
اطراف قلب و 

دیافراگم هم هستند.

وى در تقسیم بندى انواع سرفه، سرفه تا 3 هفته را حاد، 3 
تا 8 هفته را تحت حاد و باالى 8 هفته را مزمن اعالم کرد 
و افزود: بر اساس این تقسیم بندى علل سرفه متفاوت 
است، سرفه مى تواند خشک، سرفه با خلط، سرفه با خلط 
چرکى، سرفه خونى، ســرفه خونى و چرکین باشد، که 
اکثرا افراد بین خلط با خلط چرکى فرقى قائل نیستند در 
حالى که کامًال متفاوت است و خلط چرکى بیشتر بیانگر 

عفونت هاى باکتریال است.
وى ادامه داد: اگر رفلکس ســرفه بــه علت مختلف از 
جمله بیمارى هاى مغزى مختل شــود و این مکانیسم 
دفاعى از بین برود، بدن به ویژه ریه ها مستعد مشکالت 
و بیمارى هاى متعددى مى شود لذا وجود سرفه طبیعى 
بوده و بیانگر سالمتى و یک واکنش دفاعى بدن است، 
البته سرفه هاى طوالنى مدت و شــدید و خسته کننده 
است باعث بى خوابى، سردرد،  پارگى عروق در چشم و 

شکستگى دنده ها شود.

 ســرفه همراه با این نشــانه ها بیانگر 
بیمارى هاى جدى است

این متخصص، سرماخوردگى، آنفلوانزا، بیمارى کرونا، 
ورود ذرات تحریک کننده به گلو و راه هاى هوایى، ذات 

الریه، سیاه سرفه ورود جسم خارجى به راه هاى هوایى 
را از علل شایع ســرفه هاى حاد عنوان کرد و گفت: در 
عفونت هاى ویروســى به ویژه آنفلوانــزا و کرونا بعد از 
سپرى شدن دوره حاد بیمارى (5 تا 7 روز) سرفه خشک 
مى تواند هفته ها ادامه داشــته باشــد، لذا باید با رعایت 
توصیه هــا و گاه مصرف دارو همراه بــا صبر و حوصله 

مشکل حل شود.
قاســمى افزود: مصرف مایعات گرم و ولرم، استنشاق و 
شستشــوى بینى با آب روزانه چند بار،غرغره آب نمک 
روزانه چند بار، استراحت صوتى، پرهیز از مصرف خوراکى 
و آشــامیدنى هاى تند و محرك از جمله ترشــیجات و 
خیارشــور و در نهایت اگر ضرورت داشت مصرف دارو 
اجتناب از دخانیات و بخور هم در چند نوبت کارگشا است.

وى با اشاره به علل ســرفه هاى مزمن نیز گفت: دلیل 
سرفه هاى مزمن آلرژى، آســم، ترشحات پشت حلق 
( PND )، بیمارى رفالکس معده به مرى، برونشــیت 
مزمن، آسیب به طناب هاى صوتى، سیگار، بدخیمى ها و 
سرطان ها و ماندگارى جسم خارجى در راه هاى هوایى، 
سل ریوى، نارسایى هاى مزمن قلبى و برخى داروها باشد 
که سه عامل ترشحات پشت حلق، آسم و رفالکس 90 

درصد از سرفه هاى مزمن را تشکیل مى دهد.

اگر مى خواهیــد مو هاى خــود را ترمیم کنیــد ابتدا باید 
نشــانه هاى آســیب هایى را که به موهایتان وارد شــده 

بشناسید.
احتماًال دوســت دارید موهایتان را فر کنید، صاف کنید یا 
آن ها را خشک کنید. درست است که همه این کار ها باعث 
مى شود تا ظاهر و احساســى عالى داشته باشید، اما براى 
سالمت کوتیکول مو (آنچه تار هاى موى شما را تشکیل 

مى دهد) فوق العاده نیستند.
اگر متوجه شده اید که مو هاى شما به خوبى قبل نیست، به 
احتمال زیاد برخى از عادات غلط موى شــما را به این روز 
انداخته است. خوشبختانه، راه هایى وجود دارد که مى توانید 
موهایتان را ترمیم کنید و در کمتریــن زمان دوباره آن ها 
را نرم کنید. اما قبل از ترمیم موهایتان بهتر اســت، موارد، 

زیرا را بخوانید.
1. موهایتان دوشاخه شده است

به یک تار موى خود در انتهاى آن نگاه کنید. آیا نوك آن 
به2 قسمت تقسیم شده است؟ اگر چنین است، پس احتماًال 
انتهاى موهایتان دوشاخه شده است که نشانه بسیار رایج 
آسیب است. دو شاخه شــدن انتهاى آن معموًال به دلیل 
اســتفاده از ابزار هاى حالت دهنده حرارتى مانند سشوار یا 
برس زدن بیش از حد مو ها ایجاد مى شود که مى تواند بر 

توانایى مو هاى شما براى حفظ رطوبت تأثیر بگذارد.
2. خشکى و کدر شدن مو

مو هاى آســیب دیده نمى توانند هیدراته شوند، بنابراین 
کدر مى شوند، اما مو هاى سالم معموًال براق هستند، زیرا 
کوتیکول آن ها دست نخورده اســت. وقتى مو هاى شما 
خشک مى شود، ممکن است کمى درخشش خود را از دست 
بدهد و در عکس ها و آینه کدر به نظر برسد. به طور معمول، 

مو بر اثر آسیب گرما کدر مى شود.
3. شکستگى و کوتاه شدن تار هاى مو

مو هاى ناســالم به راحتى مى شــکنند، بنابراین تکه هاى 
کوتاه تر مو بیــن موهایتان ایجاد مى شــود. آیا تا به حال 
متوجه شده اید که برخى از تار هاى موى شما بسیار کوتاه تر 
از بقیه مو هاى شما هستند؟ این احتمال وجود دارد که آن 
رشته ها، احتماًال به دلیل آســیب و شکاف، شکسته شده 

باشند. مو ها هم وقتى خیس و هم زمانى که خشک هستند 
مى توانند بشــکنند و معموًال این اتفاق در اثر آسیب گرما 

ایجاد مى شود.
4. وز شدن

شکستگى مو مى تواند منجر به وز شدن مو ها شود. موخوره 
معموًال بر اثر دو شاخه شدن مو ها یا شکستن مو هاى شما 
ایجاد مى شــود. در حالى که مو هاى ســالم براق به نظر 
مى رسند، مو هاى آسیب دیده ممکن است وز به نظر برسند.

5. گره گره شدن
کوتیکول هــاى مو هاى آســیب دیده بــه راحتى به هم 
مى چســبند. مو هاى ســالم به ندرت گره مى خورند و در 
صورت گره خوردن، برس کشــیدن آسان است. مو هاى 
آسیب دیده ممکن است گره هاى بیشترى داشته باشند، و 
ممکن است براى شانه کردن آن ها مشکل داشته باشید. این 
زمانى اتفاق مى افتد که مو هاى شما خشک است، اما ممکن 
است هنگام خیس بودن موهایتان نیز متوجه گره ها بشوید.

7. ریزش و نازك شدن مو
ریزش مو گاهى اوقات مى تواند ناشــى از آسیب باشد نه 
ژنتیک. در حالى که طاسى به ویژه در مردان معموًال به دلیل 
استعداد ژنتیکى ایجاد مى شود، ریزش مو و نازك شدن مو 

نیز مى تواند ناشى از مو هاى ضعیف یا آسیب دیده باشد. 

چه میزان ورزش براى کاهش وزن الزم است؟

گریپ فروت، میوه اى براى تمام دردها

علت سرفه هاى طوالنى چیست؟ موى آسیب دیده چه مویى است؟

بهترین زمان مصرف قرص آهن با معده خالى است، بنابراین در حالت ایده آل حداقل یک ساعت 
قبل یا دو ساعت بعد از غذا خوردن مى توانید قرص آهن خود را مصرف کنید. مصرف مکمل آهن 

به تعدادى از عوامل بستگى دارد که ما با جزئیات کامل آن ها را بررسى خواهیم کرد.
مى خواهید بهترین زمان مصرف آهن براى زنان، مردان و گیاه خواران یا وگان ها را بدانید.

بهترین زمان مصرف آهن براى خانم ها
براى زنان بالغ و نوجوان، حداقل دوز روزانه آهن، بین 10 تا 15 میلى گرم است. بهترین راه براى 

اطمینان از جذب کامل آهن توسط بدن، مصرف آن در صبح با معده خالى است.

بهترین زمان مصرف قرص آهن در دوران باردارى
زمانى که باردار هستید، روزانه به حداقل 27 میلى گرم آهن نیاز دارید که تقریبا دو برابر مقدارى 
است که به طور معمول مصرف مى کردید. این به این دلیل است که حدود 40 درصد از زنان باردار 

در طول دوران باردارى خود سطح آهن ناکافى دارند.
مصرف مکمل آهن مى تواند نیاز روزانه شــما به آهن را تامین کند. سطوح پایین آهن مى تواند 

منجر به تولد نوزاد شما با وزن کم یا زود به دنیا آمدن نوزاد شود.
زنان باردار مبتال به تهوع صبحگاهى یا معده حساس باید در اواخر روز آهن مصرف کنند تا هضم 
آن ها راحت شود.زنانى که به نوزادشان شیر مى دهند، روزانه به حداقل 9 میلى گرم آهن نیاز دارند. 

با این حال، براى برخى از زنان پس از زایمان ممکن است نیاز هاى آن ها بیشتر باشد.

بهترین زمان مصرف آهن براى مردان
مردان بالغ و نوجوان به حدود 10 میلى گرم آهن در روز براى حفظ سطوح سالم نیاز دارند. به طور 

معمول، مردان آهن بیشترى نسبت به زنان در بدن خود ذخیره مى کنند.
با این حال، ممکن اســت آن ها همچنان نیاز به مصرف آهن داشته باشــند، به خصوص اگر 

تمریناتى با شدت باال مانند دوچرخه سوارى یا دویدن دارند.

بهترین زمان مصرف آهن براى گیاهخواران
به عنوان یک گیاه خوار، به احتمال زیاد آهن کمترى در بدنتان نسبت به افرادى که از رژیم غذایى 
همه چیزخوار پیروى مى کنند، دارید. بسیارى از غذا هاى گیاهى غنى از آهن به دلیل سطوح باالى 
اگزاالت موجود در غذا که مانع جذب آهن مى شود، میزان اهن دریافتى شما را کاهش مى دهد. 
این موضوع در مورد مکمل هاى آهن نیز صادق است، به این معنا که اگر آن را با وعده هاى غذایى 
میل کنید، دریافتى شما کاهش پیدا خواهد کرد، بنابراین توصیه مى کنیم مصرف مکمل آهن را 
همراه وعده هاى غذایى خود کنار بگذارید.کارشناسان توصیه مى کنند که گیاهخواران هر روز 

صبح با معده خالى یک مکمل آهن مصرف کنند.

بهترین زمان مصرف آهن قبل یا بعد از ورزش است؟
مصرف کمتر آهن در ورزشکاران استقامتى مانند ورزشکاران سه گانه، دوندگان ماراتن و ... رایج 
است، به طورى که تقریباً 60 ٪ از تمام ورزشکاران زن و 40-50 ٪ از همه ورزشکاران مرد تحت 
تأثیر سطوح ناکافى آهن در هر سال قرار مى گیرند. محققان بر این باورند که ورزشکاران ممکن 

است براى حمل اکسیژن در حین ورزش به گلبول هاى قرمز بیشترى نیاز داشته باشند.
اگر سطوح خود را بررسى کرده اید و متوجه شده اید که باید مکمل آهن مصرف کنید، حداقل یک 

ساعت قبل از تمرین یا دو ساعت بعد از تمرین براى اطمینان از جذب بهینه آن را مصرف کنید.

بهترین زمان مصرف قرص آهن

وظیفه پتاسیم در بدن انسان برقرار کردن تعادل آب در 
بین سلول ها است. 

کمبود پتاسیم در بدن مى تواند با عالئم و نشانه هایى 
همراه باشــد که مى توان به ضعف ماهیچه اى، تکرر 
ادرار، خستگى، احساس نفخ در شکم، یبوست، مورمور 
شدن بدن، فشار خون باال، مشکالت تنفسى، ضربان 

قلب نامنظم و فلج عضالنى اشاره کرد.
مصرف پتاســیم فشــارخون را پایین مى آورد و مانع 
سکته هاى قلبى، مغزى و همچنین مرگ هاى ناگهانى 
مى شود. تأثیر آن بیشتر بر روى خانم هاى مسن است؛ 
وظیفه پتاسیم در بدن انسان برقرار کردن تعادل آب در 

بین سلول هاست و باعث تحرك بدن مى شود.
این عنصر به انقبــاض ماهیچه ها، چگونگى پاســخ 
دادن اعصاب بدن به تحریکات عصبى و کارکرد موثر 
بافت هاى ســلولى کمک مى کند. با توجه به مزایاى 
این عنصر به تمام افراد به خصوص خانم هاى مسن و 
افرادى که در سن یائســگى هستند توصیه مى شود از 

غذا هاى داراى پتاسیم استفاده کنند.
خوراکى هایى مانند ســیب زمینى، رب گوجه فرنگى، 
برگ چغندر، حبوبات، ماست، آلو، آب هویج، دانه سویا، 
موز، شیر، آب پرتغال، کدو حلوایى زمستانى، شیره قند و 

ماهى منابع غنى از پتاسیم به شمار مى روند.

نشانه هاى کمبود پتاسیم در بدن کدامند؟

بیمارى هــا
تهدیدکنن
اظهار کر
از شــایع ت
بیماران اس
ی اختیارى
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ســر
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م
د
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دیافراگم هم هستند

ل ى ری نر ب ر ون ور ل ی مصرف منظم و هر روو

منبع ویتامین
گریپ فروت، منبع خو
پوستى سالم و سال
مرکبات، گزینه
خواهد بود و ت
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آگهى نوبتى سه ماهه سوم 1401 مربوط به قســمتى از امالك شهر علویجه 1 اصلى و 
روستاى هسنیجه 2 اصلى، شهر دهق 4 اصلى، بخش 15 ثبت اصفهان که بموجب ماده 
11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به امالکى اســت که در ســه ماهه 
سوم سال 1401 تقاضاى ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت 
نظارت ثبت اصفهان باید آگهى آن تجدید شود و در ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز 

مهلت اعتراض دارد. 
آگهى نوبتى ردیف الف: 

بخش 15 ثبت اصفهان 
علویجه 1 اصلى و شماره هاى فرعى 

پالك 1751- آقاى عباس میرزائى علویجه فرزند محمد اســماعیل ششدانگ یکدرب باغ به 

مساحت 1036/11 مترمربع . پالك 1758-خانم فریبا کبیرزاده علویجه فرزند حسین ششدانگ 
یکدرب باغ به مساحت 691/52 متر مربع .

پالك 5351 (حاصل استاندارد سازى پالك 1853/1)ـ  آقاى جعفر کریمى فرزند حسین 
ششدانگ یک قطعه زمین جزء اراضى باغات به مساحت 703/20 مترمربع که با قسمتى 

از پالك 1853 توام و تشکیل یک درب باغ را داده است. 
پالك 5421 (مجزى شده از پالك 827 فرعى)ـ  آقاى علیرضا بخشنده فرزند على اکبر 

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 237/50 مترمربع. 
هسنیجه 2 اصلى و شماره  هاى فرعى 

پالك 1204- آقاى سهراب دهقان فرزند حسن و آقاى محمدصادق محمدبیگى دهقى 
فرزند نوروز على بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 108655/71 مترمربع. 

دهق 4 اصلى و شماره  هاى فرعى 
پــالك 2440- آقــاى منصور مومنــى و رحیــم مومنــى و ناصر مومنــى فرزندان 
اســداله هر کدام به نســبت تمامت بیســت و چهارـ  هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو 
حبه ششــدانگ و خانم ربابه مومنى فرزند اســداله به نســبت تمامت ده و دوـ  هفتم 
حبه مشــاع از هفتــاد و دو حبه ششــدانگ یــک قطعه زمیــن محصــور زراعى به

 مساحت 841/97 مترمربع. 
پالك 5194 (مجزى شده از پالك 1681 فرعى)ـ  آقاى عبدالعلى کالنترى فرزند حسین 
نسبت به دو سهم از هفت سهم و خانم طیبه علیخانى فرزند خلیل اله نسبت به پنج سهم از 

هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 633/70 مترمربع. 
پالك 5198 (باقیمانده پالك 2459)ـ  شهره کالنترى دهقى فرزند على ششدانگ یک 

در باغ به مساحت 1189/17 مترمربع. 
بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد و امالك و ماده واحد مصوب 
1373 چنانچه کسى نسبت به امالك ثبت شــده ردیف الف از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت 90 روز و همچنین نسبت به امالك ثبت شده ردیف ب سى روز گواهى اعتراض از 
مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا گواهى طرح دعوى مطابق قسمت اخیر 
ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شــد. این آگهى نسبت به ردیف 
الف در دو نوبت به فاصله سى روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1401/11/01 – تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 
1401/12/01 - م الف: 1442764- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراله 

علینقیان/10/198 

چهارمین همایش ســاالنه انجمن مالــى ایران صبح 
یک شنبه با حضور شمارى از صاحب نظران، پژوهشگران 
و مجریان نظام مالى و ساختار اقتصادى کشور در دانشگاه 

اصفهان آغاز به کار کرد.
این همایش با هدف ارتقاى کارآیى نظام مالى به منظور 
قیمت گذارى صحیح دارایى هاى مالى از طریق استراتژى 
آموزش و فرهنگ سازى و تبادل نظر علمى و کاربردى 

بین کارشناسان و مدیران به مدت یک روز برگزار  شد.
دبیر علمى همایش انجمن مالى ایران گفت: این رویداد 
با هدف کمک به توسعه نظام مالى کشور برگزار شد زیرا 
نظام مالى در تعامل با بخش واقعى اقتصاد به توسعه جامع 

اقتصادى منجر خواهد شد.سعید فتحى افزود: کارایى بازار 
سرمایه نیز یکى دیگر از رویکردها و اهداف این همایش 
بود و انتظار داریم با توسعه و ترویج دانش مالى و تربیت 
نیروى انسانى موثر در این زمینه، کارایى بازار سرمایه به 

دلیل استفاده حرفه اى تر از اطالعات تقویت شود.
وى با اشــاره به ارائه رشته مهندســى مالى در مقاطع 
کارشناسى ارشــد و دکترا در دانشگاه اصفهان و فعالیت 
صنایع بزرگ در این استان، اظهار داشت: انتظار مى رود 
همکارى بین دانشگاه و صنعت در این زمینه به توسعه 
بازار سرمایه و ارتقاى کارایى و ترویج دانش مالى منجر 

شود.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
هشدار وقوع سیالب در اصفهان مربوط به هفته گذشته 
بوده و احتمال وقوع ســیل و طغیان در زاینده رود وجود 

ندارد.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: روز پنجشنبه از سوى 
شرکت آب منطقه اى اعالم شد که سیالبى از رودخانه 
شور به عالوه آب هاى بین حوزه اى که حاصل بارندگى 
اخیر است درحال حرکت و اضافه شدن به زاینده رود است. 
این درحالى بود که رودخانه بازگشایى شده بود و این آب 
موجب سه برابر شدن حجم رودخانه مى شد و پیش  بینى 
شده بود که احتمال وقوع سیل و خروج آب از دهانه ها و 

پیش روى آن در پارك ها وجود دارد.
وى افزود: در این زمینه با انجــام کارهاى فنى طورى 
برنامه ریزى شد که از شدت جریان آب در ابتدا کاسته شود 
و حداکثر استفاده از این آب بدون بروز خسارت را داشته 
باشیم. این آب وارد جریان زاینده رود شد و در مدت پنج 
تا شش ساعت از شهر اصفهان عبور و از آن خارج شد و 

هیچگونه خسارتى به وجود نیامد.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان اضافه کرد: 
این سیالب به میزان اندکى به تاالب گاوخونى نیز رسید 
اما این مقدار بسیار کم بوده و کمتر از یک درصد تاالب 

را دربرگرفته است.

برگزارى همایش انجمن مالى 
ایران در اصفهان 

سرنوشت طغیان زاینده رود 
در روز پنج شنبه

هواى کالنشهر اصفهان
 آلوده مى شود

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: تا چهارشنبه هفته جارى شرایط جوى در این 
اسـتان پایدار پیش بینى شـده اسـت و این موجب 
انباشت آالینده ها بویژه در مناطق مرکزى، صنعتى 
و کالن شهر اصفهان مى شـود. به گفته محمد رضا 
رفیعى ، شرایط افزایش غلظت آالینده هاى جوى در 
مناطق مرکزى، صنعتى و کالن شهر اصفهان براى 
روزهاى دوشنبه و چهارشنبه و در ساعت هاى اولیه 
روز وجود دارد و دماى هوا هم به تدریج افزایش پیدا 
خواهد کرد. وى بیان کرد: سامانه ناپایدارى از هفته 

آینده و در نیمه اسفندماه وارد استان خواهد شد.

استقبال 3000 نفرى از 
جشنواره برفى

نخسـتین جشـنواره برفى دهکده گردشگرى حسن 
رباط جمعه 28 بهمن ماه با استقبال خوب گردشگران 
برگزار شـد. این جشـنواره با توجه به بـارش برف در 
منطقه میمـه و به ویژه روسـتاى هدف گردشـگرى 
حسن رباط برگزار شـد. محمد امیرى، رئیس شوراى 
اسالمى روستاى حسـن رباط گفت: على رغم اینکه 
فراخوان جشنواره طى کمتر از یک هفته اعالم شد اما 
استقبال خوب گردشگران براى ما قابل توجه بود. وى 
افزود: جذب بیش از سـه هزار گردشگر در بازه زمانى 

کمتر از یک هفته کار آسانى نبود.

خبر

مانى مهدوى
فقط لحظه اى تصور کنید بدون وجود یک 
راهنماى مطلع از کــم و کیف تردد در کویر 
مرنجاب، به این منطقه زیباى گردشــگرى 
در آران وبیدگل ســفر کرده باشید. در این 
صورت اطمینان داشته باشید ریسک حضور 
شما در این کویر آنقدر زیاد هست که شاید 
لحظات پرتب و تابى را در مرنجاب از ســر 
بگذرانید؛ آنقدر پر تب و تاب که زیبایى هاى 
بى نظیر این منطقه در نظرتان ترســناك تر 

از معمول بیاید.
 این توصیه مدیرعامل سازمان هالل احمر 
شهرســتان آران و بیدگل اســت که کویر 
مرنجاب یکى از اماکنى است که در صورت 
عدم آشــنایى با محیط آن، حضور راهنماى 
گردشــگرى را الزامى مى کند. چرا؟ چون 
گردشــگران ناآشــنا، با خطر قریب الوقوع 
گم شدن در کویر مواجه هستند. نمونه اش 

همین جمعه اى که گذشت.
تعطیلــى دو ســه روزه هفته گذشــته، 35 
گردشــگر را ترغیب مى کند در قالب یک 
کاروان با 17 اتوموبیل ســرى به مرنجاب 
بزنند؛ بدون آشنایى چندان با محیط و بدون 
راهنماى کارکشته. نتیجه معلوم است. هر 17 

خودرو در دل کویر گم مى شوند.
البته این 35 نفر خوش شانس بودند که تیم 

عملیاتى هالل احمر شهرستان آران و بیدگل 
بعد از چند ساعت جستجو همه آنها را سالم 
پیدا کردند و 17 اتومبیل  را به مســیر اصلى 
هدایت کردند اما کویر مرنجاب همیشه هم 

اینقدر مهربان نبوده است.

آنها که رفتند و برنگشتند
شــهریور93، چهار گردشگر تصمیم گرفتند 
با خودروى پرادوى خود بــه کویر مرنجاب 
سفر کنند اما خودروى آنها در حاشیه دریاچه 
نمک در گل فرو رفت و دیگر حرکت نکرد. 
دو روز بعد، دو نفر از گردشگران با پاى پیاده 
حرکت کردند تا کمک بیاورند و دو نفر دیگر 
کنار خودرو منتظر برگشت آن دو نفر ماندند. 
دو روز از رفتن آن دو نفر گذشــته  بود و دو 
نفرى که در خــودرو منتظر مانده  بودند، آب 
آشامیدنى شان تمام شــده  بود و براى رفع 
تشنگى به خوردن آب مانده در شیشه شوى 
خودرو پناه بردند. آب شیشه شو که تمام شد، 
یکى از آنان بر اثر تشنگى زیاد بیهوش شد. 
دوستش تصمیم گرفت کمک بیاورد. شانس  
با او یار بود که پس از طى کردن پنج کیلومتر 
با یک لودر متعلق به معدن نمک مواجه شد 
و از راننده لودر درخواست کمک کرد و هر دو 
نفر نجات پیدا کردنــد. اما پس از حدود یک 
هفته، جنازه دوگردشگر دیگر در حالى که پنج 

کیلومتر از یکدیگر فاصله داشتند و از تشنگى 
و گرما جان داده  بودند، پیدا شد.

اردیبهشــت 97 هم در یــک روز جمعه، 2 
شتربان که حوالى شــهر قم درحال عبور از 
کویر بودند خود را در برابر جسد مرد جوانى 
دیدند که به نظر مى رســید مدت زیادى از 

مرگ او گذشته است.
یک ماه پیش تر، این گردشــگر 34ساله به 
همراه دو زن جوان، ســوار بر یک خودروى 
اف جى کروز از تهــران راهى کویر مرنجاب 
شدند. آنها بعد از یک روز گشت و گذار در کویر 
قصد بازگشت داشتند اما در بین مسیر تصمیم 
خود را تغییر داده و راهى دریاچه نمک شدند. 
هیچ راهنمایى همراه آنهــا نبود و خودروى 
اف جى کــروز در دریاچه پیــش مى رفت تا 
اینکه از مسیر اصلى منحرف شد و کمى بعد 

در باتالق گیر کرد.
2زن جوان به سمت کاروانسراى مخروبه اى 
رفتند که در آن حوالــى بود و مرد از آنها جدا 
شد تا کمک بیاورد ولى راه را گم کرد و ناپدید 

شد.
روز بعد دو زن جوان توسط راننده هاى معدن 
نمک که در حال عبور از آن حوالى بودند پیدا 
شــدند. هر چند در روزهاى نخست بیش از 
100نفر جستجوى گسترده اى را براى یافتن 
مرد جوان  شروع کردند اما این تالش ها به 

نتیجه نرسید و به این ترتیب عملیات جستجو 
متوقف شد و پس از آن جستجوگران محلى، 
ساربان ها و راهنمایان تورهاى کویرنوردى 
بودند که هنگام انجــام کارهاى روزانه خود 
به گشتزنى در کویر نیز مى پرداختند تا شاید 
ردى از مرد گمشــده پیدا کنند. باالخره هم 
جســد او جایى در 80کیلومترى محلى پیدا 
شــد که خودروى این مــرد در باتالق گیر 
کرده بود؛ یعنى او 80کیلومتر در کویر پیاده 
رفته بود چون احتماًال با دیدن نور چراغ هاى 
پاالیشــگاه قم تصمیم گرفته بود خود را به 

آنجا برساند.

توصیه هاى ایمنى را فراموش نکنید
نشستن پاى داستان گمشده هایى که از مرنجاب 
بازگشــته اند، هولناك است. زیبایى هاى کویر 
معروف اصفهــان همانقدر که هوش از ســر

 مى برد، دهشتناك هم هست. 
گرم شــدن تدریجى هوا و نزدیک شدن به ایام 
تعطیالت نوروزى، هوس کویرگردى را به سر 
خیلى ها مى انــدازد. این روزهــا مرنجاب هم 
آغوشش را به سوى دوستداران طبیعت بازکرده 

است. اما یادتان باشــد اگر شما هم دلتان براى 
مرنجاب گردى لک زده است، توصیه مدیرعامل 
سازمان هالل احمر شهرستان آران و بیدگل  را 

فراموش نکنید. 
چه بسا اغواگرى این کویر زیباى استان اصفهان 
تله اى براى بلعیدن گردشگران در خودش باشد. 
فرقى نمى کنــد یک نفر یا چنــد نفر؛ ماجراى 
جمعه گذشــته ثابت کرد مرنجــاب در هر بار 
آغوش گشــودن 647 کیلومتر مربعى، از ســر 
طعمه هاى چند ده نفــرى به صورت یکجا هم

 نمى گذرد! 

اتفاق هولناك جمعه هفته پیش نشان داد؛

مرنجاب با کسى مهربان نیست

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص توان صنعت زردکوه به شناسه ملى 10260511956 و شماره 
ثبت 30614 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقاى مسعود شیرازى به شماره ملى 1129314340 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیرعامل، آقاى داریوش شهبازى به شماره ملى 1209203138 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقاى اکبر عسگرى طالخونچه به شماره ملى 5418936931 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/03 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1454940)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نگین نیلگون سرزمین تجارت ایرانیان به شناسه ملى 14004412668 و به شماره ثبت 52792 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى على کمالى نژاد به شماره ملى 1280342897 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى مجید 
اجل لوئیان به شماره ملى 1280433973 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى حسن اجل لوئیان به شماره ملى 1285332245 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/11/04 انتخاب گردیدند آقاى احمد فیض بخشان به شماره ملى 1280875216 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى صمد 
اکبرزاده تقوى به شماره ملى 1376307537 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 (1455606)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص یاران شیرازى براآن جنوبى به شناســه ملى 10260510180 و شماره ثبت 30433 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق قرض الحسنه شهید شیرازى به شناسه ملى 10260062373 به نمایندگى محمد شجاعى واجنانى به شماره ملى 1199553263 
به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى نصراله برهانى شیدانى به شماره ملى 1291847456 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بنیاد فرهنگى اجتماعى مذهبى امام على براآن به 
شناسه ملى 14009305312 به نمایندگى قدرت اله نوروزى باغکمه به شماره ملى 1291864921 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/01 انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مشترك مدیرعامل با امضاى رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. آقاى غالمحسین مالئى ازیرانى 
به شماره ملى 1291844031 به سمت بازرس اصلى و آقاى على رضائى به شماره ملى 1291853413 به ســمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1455283)

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1401

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
در اداره ثبت اسناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 
6327 و 6326 مــورخ 1401/09/23  آقــاى محمد مهدى معیــن  فرزند مصطفى 
نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکبابخانه  به مســاحت 124/85  متر مربع 
قســمتى از پالك شــماره 724 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حــوزه ثبت ملک 
اصفهان – متقاضى طبق گواهى شهود / قهرى موروثى طى گواهى انحصار  وراثت 
شــماره 684/98 – 98/06/05 شعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد 
و سند اقرارنامه شــماره 55086-1400/01/24 دفتر 199 نجف آباد و خانم ملیحه 
آقائى فرزند محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
124/85 متر مربع قسمتى از پالك شماره 724 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/11/16 -تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/12/01 -م الف:1450916- 
غالمرضا شیرانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین 

میرعباسى/11/145
آگهى تحدید حدود اختصاصى

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعى پالك ثبتى 1064 فرعى از 
437 اصلى واقع در گز ، جزء بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام غالمحسین خجندى فرزند محمد و شرکا در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق نقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1401/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در 
محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد .تاریخ انتشار: 
1401/12/01-م الف:1457772- سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر- سید امیر

 حسین حسن زاده/11/188

آگهى مزایده اتومبیل
شــماره آگهى: 140103902002000364 – تاریخ آگهى: 1401/11/27- شماره 
پرونــده: 140104002002003176 – آگهــى مزایده پرونده به شــماره بایگانى 
140104949-ششــدانگ خودرو پراید تیپ 111 مدل 1389 رنگ خاکســترى به 
شماره انتظامى 13 ایران 873 ص 86 به شــماره موتور 3535870 و شماره شاسى 
5430089017282 ظرفیت: 4 تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین تعداد 
ســیلندر: 4 متعلق به آقاى على محمد هارونى جمالوئى نام پــدر: محمد تاریخ تولد: 
1336/04/11 شماره ملى: 1287717314 شماره شناســنامه: 1252 که در آدرس 
پارکینگ الغدیر واقع در اتوبان فرودگاه مى باشــد کــه در تاریخ 1401/08/24 بابت 
مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند ازدواج شماره سند: 3902- 1374/03/05، 
دفترخانه ازدواج 192 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال طلب خانم ام کلثوم حیدرى 
ماربرى نام پدر: محمود تاریــخ تولد: 1346/09/03 شــماره ملى: 6219546725 
شــماره شناســنامه: 743 و حقوق دولتى متعلقه در پرونده به شــماره بایگانى فوق 
بازداشت گردیده است و طبق نظر کارشناس رســمى دادگسترى آقاى پورجوهرى 
اتومبیل ســوارى هاچ بک پراید 111 مدل 1389 رنگ نوك  مدادى متالیک شماره 
انتظامى 13 ایران 873 ص 86 و مشــخصات فوق وضعیــت ظاهرى رنگ  آمیزى 
شده ستون ها رنگ شده سینى جلو کامل و شاســى جلو چپى و تعویضى میباشد کف 
صندوق خوردگى دارد الستیک ها هشتاد درصد قابل استفاده بوده جلو داشبور سالم 
ـ تودوزى نسبتًا خوب موتور و گیربکس ســالم و قیمت اتومبیل با توجه به وضعیت 
ظاهرى و فنــى آن به قیمت پایــه 750,000,000 ریال بــرآورد و تعیین مى گردد. 
مزایده از ســاعت 9 الى 12 روز سه شــنبه مورخ 1401/12/09 در اداره اجراى اسناد 
رســمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان تــاالر میدان هفت تیر برگزار مى شــود. 
مزایده از مبلغ پایه شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى 
نقداً فروخته مى شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به خودرو در 
صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى 
هزینه پارکینگ و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا 
نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هــاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
 Agahi.ssaa.ir مى گردد. ضمنًا این آگهى در ســایت ســازمان بــه آدرس
و یک نوبت در روزنامه  ----چــاپ اصفهان مورخ 1401/12/01 درج و منتشــر 
مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را 
به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و امالك اصفهان و شناسه واریز 
(دریافت از حسابدارى اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق 
واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده 

باید مابقى مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صدوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و حســاب خزانه واریز خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/01- م الف: 1459178- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 

– اکرم محمودصالحى/11/193

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006012021- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/25 – آقاى 
سعید روح اللهى ورنوسفادرانى فرزند عبدالعلى به استناد یک برگ استشهادیه محلى 
که هویت و امضاء شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت شانزده 
حبه مشاع باســتثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 
ثبتى 153 فرعى از 119 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که ذیل 
دفتر الکترونیکى 139820302006006826 امالك بــه نام نامبرده ثبت و صادر و 
تســلیم گردیده و به موجب انحصار وراثت 918 مورخ 1393/10/15 شعبه 7 حصر 
وراثت شــوراى حل اختالف خمینى شــهر به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده ســند مالکیت در اثر جابجایى  مفقود شده اســت. چون درخواست 
صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 

آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده) نســبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شــد.تاریخ انتشــار:1401/12/01- م الف: 1457848- ســید محمدحسن 
مصطفوى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر –از طرف زهره

 عموشاهى خوزانى/11/190
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عزیزبک آمانوف، هافبک سابق باشگاه استقالل به صورت 
رسمى از جمع شــاگردان ریکاردو ســاپینتو خارج شد. در 
شــرایطى که هنوز باشگاه اســتقالل واکنشى خاصى به 
جدایى عزیزبک آمانوف نشــان نداده، امــا این بازیکن 
ازبکستانى با نسف قرشــى در قطر به سر مى برد و عالوه 
بر حضور در لیــگ قهرمانان آســیا، در فصل جدید لیگ 
کشورش نیز به میدان مى رود. آمانوف حاال با انتشار متنى در 
صفحه اینستاگرام خود به صورت رسمى با هواداران باشگاه 
استقالل خداحافظى کرد و نوشت: « لحظات خوب زیادى 
داشتیم مثل قهرمانى بدون شکست ، بابت همه چیز ممنون 
، متاسفانه مجبور شدم باشگاه رو ترك کنم اما بدانید شما 

هواداران همیشه بخشى از قلب من هستید».

خداحافظى آمانوف
 با استقاللى ها

علیرضا جهانبخــش این روزها عملکــرد خوبى از 
خودش در تیم صدرنشــین لیگ اردیویسه برجاى 
گذاشته است. این مهره هجومى فاینورد، پس از آنکه 
سه هفته پیش با دبل یک امتیازى خود بقاى تیمش 
در صدر جدول لیگ هلند را تضمین کرد در دیدار اخیر 
شاگردان «آرنى اسالت» برابر تیم دوم این رقابت ها 
هم با گلزنى در برابر تیم سابقش زمینه ساز برترى 2 

بر یک فاینورد برابر آلکمار شد.
اما درخشــش این وینگر ایرانى ایــن روزها تنها به 
گشودن سنگر رقبا محدود نمى شود. کاپیتان تیم ملى 
ایران، طى سه هفته اخیر در  اردیویسه عالوه بر هت 

تریک در گلزنى، 3 پاس گل هم داده است. همه اینها 
در کنار قرار گرفتن نام جهانبخش با کسب نمره 8/4 
در صدر بازیکنان برتر هفته بیست و دوم لیگ هلند 
نشاندهنده گل کاشتن این بازیکن ایرانى در سرزمین 

الله هاى نارنجى است.
آمارهــاى برجاى مانــده از رقابت هــاى هفته 22 
اردیویسه ثابت مى کند این ســتاره ایرانى نه تنها با 
ثبت یک گل بــه نام خود و 4 ایجــاد موقعیت گل و 
همچنین موفقیت 100 در صدى در 6 دوئل هوایى 
عملکرد درخشانى در خط آتش تیمش از خود برجاى 
گذاشته بلکه جهانبخش با 63 درصد دقت پاس، یک 
تکل موفق، 9 بازپس گیرى تــوپ، 2 قطع توپ و 2 

دریافت توپ در موفقیــت تیمش در امور دفاعى هم 
سهم بسزایى داشته است.

با همــه اینها و بــا وجــود هنرنمایى هــاى اخیر 
جهانبخــش در لیگ هلنــد و نقش بــزرگ او در 
نزدیک تر شدن فاینورد به سکوى قهرمانى در این 
رقابت ها اما باید اذعان کرد که زدن 4 گل در کنار 3 
پاس گل در 788 دقیقه و کسب نمره 6/9 در مجموع 
17 بازى که این ملى پــوش ایرانى براى تیمش در 
لیگ هلند انجام داده براى بازیکنى که عنوان آقاى 
گلى این مسابقات را هم یدك مى کشد آمار چندان 

دندانگیرى نیست. 
این درست که کاپیتان تیم ملى ایران پس از نمایش 

ضعیفى که در جام جهانى 2022 قطر براى کشورمان 
برجاى گذاشت با ارائه بازى هاى خوب براى فاینورد 
موفق شد خود را از نیمکت ذخیره هاى این تیم جدا 
کند و بازگشت قابل قبولى در این بازى ها داشته باشد 
اما جهانبخش هنوز از آن ستاره اى که با 21 گل زده 
براى آلکمار در فصل 2018-2017 موفق شد تبدیل 
به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران شود که عنوان 
آقاى گلى یک لیگ معتبر اروپایى را از آن خود کرده 

فرسنگ ها فاصله دارد. 
بهترین شــاهد براى این مدعا هم آنکه درخشــش 
جهانبخش در چهار فصل پیش لیگ هلند توانســت 
باشگاه هاى معتبرى چون التزیو و ناپولى را متقاعد 
کند که براى به خدمت گرفتن این ملى پوش ایرانى 
دست به کار شوند. ســرانجام هم جهانبخش با 19 
میلیون یورو به لیگ برتر انگلیس منتقل شد و انتقال 
او با این مبلغ به برایتون رکورد گران ترین فوتبالیست 
ایرانى و بازیکن تاریخ این باشگاه انگلیسى را یکجا 

با هم شکست.
اما حاال کاپیتان تیم ملى ایران با ثبت 4 گل طى 22 
هفته اى که از رقابت هاى لیگ هلند پشت سرگذاشته 
شده فقط چند پیشنهاد از سه تیم یونانى و بشیکتاش 
ترکیه دریافت کرده است. نمایش عالى جهانبخش 
در سه چهار هفته اخیر لیگ هلند اگرچه براى رسیدن 
فاینورد به قهرمانى در ایــن رقابت ها امیدوار کننده 
اســت اما براى بر ســرزبان افتادن دوباره این مهره 
هجومى و قرار گرفتــن نامش در فهرســت خرید 
تیم هاى معتبرتر چندان کار ســاز نیســت. علیرضا 
جهانبخش با 29 سال سن شــاید فقط بتواند هدف 
خود یعنى گل زدن و پاس گل دادن و کســب جام 
قهرمانى در اردیویســه و جام حذفى هلند را محقق 
کند. البته به شرط اینکه این سو ســوى ستاره پا به 
سن گذاشته ایرانى ادامه دار باشد و همچون گذشته 
با عملکرد پرنوسانش دچار نشــیب نشود و اال هیچ 
بعید نیســت دوباره به نیمکت فاینورد تبعید شود و 
باز زمزمه هاى جدایى او از این تیم هلندى به گوش 
برسد؛ آن هم به مقصد لیگ هاى نه چندان معتبرى 
که احتماًال دست باالیش آن خواهد بود که صدرنشین 
لیگ یونان دوبــاره براى خرید ایــن بازیکن ایرانى 

پیش قدم شود. 

هنوز تکلیف جهانبخش با خودش روشن نیست

ستاره اى که گاهى چشمک مى زند!

مرضیه غفاریان
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سرمربى پرتغالى استقالل رسمًا عذرخواهى مى کند. طبق 
حکم کمیته انضباطى ریکاردو ساپینتو سرمربى استقالل 
4 جلســه از همراهى تیمش محروم است. از این 4 جلسه 
2 جلســه به صورت تعلیقى و منوط به عذرخواهى رسمى 
سرمربى پرتغالى آبى پوشان است. ســاپینتو به تازگى از 
مرخصى بازگشته بود و در جریان تمرین متوجه این موضوع 
شد. با توجه به اینکه تیمش در کورس قهرمانى قرار دارد 

است، قصد دارد و روزهاى ســختى در انتظار تیمش 
به زودى رسمًا عذرخواهى خود 
را بیــان کند. رفتارهــاى او در 
هفته هاى اخیر باعث ناراحتى 

بســیارى از مربیان لیگ 
برترى شــده است و 

اوج این حواشى در 
کرمــان اتفاق 

افتاد.

ساپینتو  رسماً 
عذرخواهى  مى کند

ایگور کاتاتو، خرید زمســتانى مورایس، در آخرین 
پیروزى طالیى پوشان در لیگ برتر نقش پررنگى 

ایفا کرد.
با خروج رناتو داسیلو یراى برزیلى فضا براى جذب 
یک بازیکن دیگــر در نیم فصل دوم بــراى ژوزه 
مورایس فراهم شد و این مربى پرتغالى جاى خالى 
تیمش را برخالف پنجره تابستانى این بار به جذب 

یک بازیکن تهاجمى اختصاص داد.
کاتاتو در مصاف با گل گهر در هفته سوم دور برگشت 
مسابقات لیگ برتر بالفاصله پس از امضاى قرارداد 
فرصت بازى پیدا کرد و اگر بدشانس نبود، احتماال 
اولین گل خود را هم در این مسابقه به ثمر مى رساند.

این وینگر برزیلى در اهواز نیز به دلیل مصدومیت 
فرناندز خیلى زود و از دقیقــه 30 بازى کرد ولى در 
روزى که شاگردان مورایس تمام تمرکزشان روى 
دفاع و سپس استفاده از ضدحمالت بود، این بازیکن 

هم چندان فرصت خودنمایى پیدا نکرد.
با این حال، کاتاتو در دربــى اصفهان توانایى هاى 

خود را به رخ کشید و اگرچه در نیمه اول 
سپاهان هر چه زد به در بسته خورد، 

ولى با ورود این وینگر 27 ساله 
شــرایط تغییر کرد. کاتاتو 

اولین موقعیت سپاهان 
را در نیمــه دوم روى 
دروازه ذوب آهــن با 

یک شوت ایجاد کرد که 

ضربه او با واکنش حبیب فرعباسى به جایى نرسید. 
در ادامه سپاهان با گل شــهریار مغانلو روى ارسال 
میالد زکى پور پیش افتاد، اما چند دقیقه بعد این شوت 
کاتاتو بود که در میانه راه پس از برخورد به مدافعین 
تیم حریف منحرف شد و در موقعیت خوبى در اختیار 
فرشاد احمدزاده قرار گرفت تا گل دوم سپاهانى ها 

هم به ثمر برسد.
ایگور کاتاتو که بیشــتر دوران حرفه اى خود را در 
برزیل سپرى کرده، انگیزه باالیى براى درخشش 
در ترکیب سپاهان دارد و باید دید در ادامه مسابقات 
حساس این فصل ســپاهان چه عملکردى خواهد 
داشت و چه زمانى به گل خواهد رسید. اما با توجه به 
عملکرد این بازیکن در سه مسابقه 
ابتدایى با ســپاهانى ها به نظر 
نمى رســد انتظار هــواداران 
اصفهانى براى دیــدن اولین 
گل این هافبک مهاجم برزیلى 

خیلى طول بکشد.

نقش بزرگ خرید زمستانى مورایس در 
نتایج سپاهان
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مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا 2022 به صورت متمرکز 
در دوحه برگزار خواهد شد و تیم شباب االهلى نیز باید به 
مصاف الهالل عربستان بروند. در لیست 24 نفره تیم شباب 
الهلى نام احمد نوراللهى هم دیده مى شود که براى این تیم 
به میدان مى رود. همچنین شــباب االهلى سه دروازه بان 
در فهرست خود دارد. گوستاوو سیلوا، عمر هریبیت، شیخ 
دومبیا و جیسون دنایر دیگر بازیکنان خارجى لیست شباب 
محسوب مى شوند. هدایت شباب االهلى برعهده لئوناردو 
ژاردیم است که سابقه هدایت الهالل و قهرمانى با این تیم 
در آسیا را دارد. شباب االهلى در مرحله قبل با فوالد همگروه 

بود و توانست باالتر از الغرافه به مرحله بعدى صعود کند.

نوراللهى در لیست آسیایى
 شباب االهلى

گل
 20 میلیون یورویى 
دانشگر به زنیت

محمد دانشگر در بازى با زنیت یک گل زیبا 
به ثمر رساند که پس از جا گذاشتن بازیکنان 

20 میلیون یورویى زنیت به ثمر رسید.
سپاهان درحالى موفق شد با دو گل در یک 
بازى دوستانه مقابل زنیت روسیه به برترى 
برسد که محمد دانشگر ستاره این بازى بود. 
مدافع فصل قبل اســتقالل که در تابستان 
راهى سپاهان شــد، در این دیدار پاس گل 
اول تیمش را داد و گل دوم ســپاهان را هم 
به شکلى زیبا به ثمر رســاند. دانشگر با جا 
گذاشتن چند بازیکن زنیت و با یک ضربه پاى 
چپ زیبا موفق به گلزنى شد و البته شادى گل 

پرحاشیه اى هم داشت.
زمانى ارزش گل انفرادى دانشــگر بیشــتر 
مشــخص مى شــود که نگاهى به قیمت 
بازیکنانــى بیاندازیم که مدافع ســپاهان از 
سدشان گذشت. سانتوس برزیلى و کوزلوف 
به ترتیب بــا ارزش 16 میلیــون و 75 هزار 
یورو همان دو بازیکنى بودند که دانشــگر 
از میان شــان گذر کرد و خود را در موقعیت 

گلزنى قرارداد.
او در ادامه، کاســیراى 4 میلیون یورویى را 
فریب و تــوپ را از میان پاهایــش گذر داد. 
در آخر هــم نوبت به کرژاکــوف، گلر 500 
هزاریورویى زنیت رســید تا در برابر شوت 
مهارنشدنى مدافع سپاهان تسلیم شود. در 
واقع دانشــگر که از طرف ســایت ترانسفر 
مارکت 500 هزار یورو قیمت گذارى شــده، 
دفاعى را به هم ریخت که در مجموع بیش از 
20 میلیون یورو، یعنى 40 برابر قیمت خودش 

ارزش داشتند!
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باخت تیم فوتبال زنیت روسیه در بازى دوستانه برابر سپاهان 
واکنش هاى مختلفى در روســیه به دنبال داشــته اســت. 
«الکساندر تیخونوف» قهرمان ســابق و پرافتخار ورزشى در 
اتحاد جماهیر شوروى با انتقاد شدید از این باخت، فوتبال روسیه 
را به «سیرك» تشبیه کرد و گفت: اگر دست من بود، فوتبال 
روسیه را تعطیل و همه را بیرون مى کردم! وى از افت فوتبال 
روسیه در ســطح بین المللى هم انتقاد کرد و همچنین گفت 
فوتبال روسیه خوش شانس بوده که تعلیق شده وگرنه در اروپا 
هم حرفى براى گفتن نداشت! با این حال «دمیترى رادچنکو» 
بازیکن سابق تیم زنیت دیدگاه متفاوتى داشت. او گفت: به نظرم 

زنیت متفاوتى را در بازى سوپرجام روسیه خواهیم دید.

واکنش قهرمان روس
 به شکست زنیت

. هواداران همیشه بخشى از قلب من هستید

است، قصد داردـختى در انتظار تیمش 
مًا عذرخواهى خود 
 رفتارهــاى او در 
ر باعث ناراحتى 

لیگ مربیان
ه است و 

شى در 
ق 

هفته بیستم لیگ فوتســال اسپانیا با پیروزى تیم 
پالما و گلزنى حســین طیبى بازیکن ایرانى این 

تیم آغاز شد.
در یکى از دیدارهاى هفته بیســتم لیگ دســته 
اول فوتسال اسپانیا تیم پالما در «سون مویس» 
ورزشــگاه خانگى خود به مصاف لوانته قعرنشین 
رفت و موفق شد با نتیجه پرگل 7 بر 3 به پیروزى 

برسد.
حســین طیبى و مســلم اوالدقبــاد دو بازیکن 
ایرانى پالما هم در این مســابقه حضور داشــتند. 
در شــرایطى که پاى اوالدقباد به گلزنى باز نشد، 
طیبــى آخریــن گل مســابقه را در دقیقه 37 به 

ثمر رساند.
طیبى پس از این بازى تعــداد گل هاى خود را در 
این فصل از مســابقات لیگ اســپانیا به 15 گل 
افزایش داد و در رده شــانزدهم جــدول گلزنان 

قرار گرفت.
اوالدقباد هم که در ترکیب اصلى قرار داشت، در 
نیمه اول دو موقعیت خوب گلزنى داشــت و حتى 
یکى از شوت هایش بعد از مهار دروازه بان لوانته 

به تیرك دروازه این تیم خورد.
پالما با این بــرد 30 امتیازى شــد و با یک بازى 
بیشتر به رده دوم جدول صعود کرد تا منتظر نتیجه 

بازى دیگر رقبایش باشد.

درخشش کاپیتان ایران در لیگ اسپانیا

هواز نیز به دلیل مصدومیت 
0یقــه 30 بازى کرد ولى در 
یس تمام تمرکزشان روى 
ضدحمالت بود، این بازیکن

مایى پیدا نکرد.
بــى اصفهان توانایى هاى 

در نیمه اول  رچه
 بسته خورد،

277 ساله 
تاتو 

عملکرد این بازیکن در سه
ابتدایى با ســپاهانى ها
نمى رســد انتظار هــو
اصفهانى براى دیــدن
گل این هافبک مهاجم

خیلى طول بکشد.
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اقدامات مدیریت شهرى فالورجان در ایام ا...دهه مبارك فجر
افتتاح و کلنگ زنى پروژه هاى شهردارى فالورجان

آئین افتتاح و بهره بــردارى از چهار پــروژه عمرانى و خدماتى بــا اعتبارى بالغ بر 
111/5 میلیارد ریــال و همچنین کلنگ زنــى دو پروژه با تخصیــص اعتبارى بالغ 
بر 28 میلیارد ریال شــهردارى فالورجان با حضور حجت االســالم و المســلمین 
حاج ســیدناصر موســوى الرگانى نماینده مردم شــریف شهرســتان فالورجان 

در مجلس شــوراى اســالمى، جناب آقاى دکتر شیشــه فروش مدیرکل ســتاد 
مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان، شــهردار، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى 
شــهر فالورجان، جمعــى از خانواده هاى معظم شــهداء، جانبــازان، ایثارگران و 
شهروندان دیار شهیدان خط شــکن؛ فالورجان روز پنجشنبه  20 بهمن ماه 1401 

برگزار شد.

حماسه حضور در راهپیمایى 22 بهمن ماه
به گزارش روابط عمومى شــهردارى و شوراى 
اسالمى شهر فالورجان،  مراسم باشکوه راهپیمایى 
یــوم ا... 22 بهمن مــاه، با حضور شــهروندان 
والیتمدار و همیشــه در صحنه دیار شهیدان خط 
شــکن؛ فالورجان، خانواده هــاى معظم و معزز 
شهداء، جانبازان و ایثارگران، شهردار، رئیس و 
اعضاى شوراى اسالمى شهر، جمعى از معاونین 

، مدیران و کارکنان شــهردارى فالورجان ستاد 
برگزارى نمــاز جمعه شــهر، فرماندهى ناحیه 
مقاومت بسیج شهرســتان، فرماندهى انتظامى 
شهرســتان، ائمه جماعات، مدیران و رؤســاى 
ادارات، ســازمان ها و نهادهــاى شهرســتان، 
دبیران و دانش آموزان مدارس، ورزشــکاران، 
بســیجیان و دیگــر اقشــار مختلــف مردمى

 برگزار شد.

کلنگ زنى پروژه ساختمان اجتماعات شهردارى و تجارى هاى مالصدرا با اعتبار پیشبینى 
شده بالغ بر 13/000/000/000 ریال و در مساحت 2000مترمربع به انجام رسید 

کلنگ زنى پروژه ساختمان آتش نشانى محله گارماسه با اعتبار پیش بینى شده
 بالغ بر 15/000/000/000 ریال و در مساحت 1000مترمربع  

افتتاح و بهره بردارى از پروژه خیابان خط لوله با اعتبارى
 بالغ بر 60/000/000/000 ریال و در مساحت 1500مترمربع

افتتاح و بهره بردارى از پروژه میدان مادر با اعتبارى
 بالغ بر 13/500/000/000 ریال  و در مساحت 4000مترمربع

افتتاح و بهره بردارى از پروژه زمین ورزشى ساحلى توحید با اعتبارى
 بالغ بر 10/000/000/000 ریال  و در مساحت 2200مترمربع

افتتاح و بهره بردارى از پروژه اصالح هندسى و ساماندهى مادى خیابان فردوسى با 
اعتبارى بالغ بر 28/000/000/000 و در مساحت 1000مترمربع

برپایى میز خدمت شهردارى فالورجان
 به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارك فجر و فرارسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزى 
شکوهمند انقالب اســالمى ایران،  ظهر جمعه 21 بهمن ماه 1401 شهردار، رئیس و اعضاى 
شوراى شهر و جمعى از معاونین و کارکنان شــهردارى فالورجان در مصالى نماز جمعه شهر 
فالورجان  حضور پیدا کرده و با استقرار میز خدمت پاسخگوى درخواست مراجعین و نمازگزاران 

در حوزه هاى مختلف شهرى(امور خدماتى، شهرسازى، عمرانى و...) بودند.


