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کالف کور 
دوبله پارک کردن

بیایید تخت فوالد را 
بشناسیم

به قولتان عمل کنید!

«نقدینگی»، تزریقی که 
دارویار را نجات می دهد

زنان اصفهانی بیشتر 
کار می کنند یا مردان؟

       

خواص آب گوجه 
فرنگی برای

 بینایی و الغری

روز از نو، «نوروز» از نو
۳

چکش کاری الیحه 
فرزندآوری 

الیحــه وام فرزنــدآورى باالخــره بــه دســت
 مجلســى ها رســید. الیحه اى که تا پیــش از این 
حاشیه هاى زیادى را پشت سر گذاشت و حاال در حالى 
که کلیات الیحــه بودجه به تصویــب نمایندگان در 
صحن علنى مجلس رسیده، باید دید آیا با افزایش مبلغ 

وام ازدواج و فرزندآورى هم موافقت مى شود یا خیر.
در الیحه بودجه 1402 هم به مانند ســال قبل، جاى 
خالى وام ازدواج و فرزندآورى به چشــم مى خورد. اما 
حاال رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانى 
جمعیت در مجلس شوراى اسالمى حامل خبرهایى 
جدیــدى در این باره اســت. آنطور که امیرحســین 

بانکى پور گفته وام ازدواج 400 میلیونى...

ورزشگاه  تختى  مقصد گردشگرى شودورزشگاه  تختى  مقصد گردشگرى شود
عضو شوراى شهر اصفهان با اشاره به لزوم الگو گرفتن از کره جنوبى تأکید کرد؛عضو شوراى شهر اصفهان با اشاره به لزوم الگو گرفتن از کره جنوبى تأکید کرد؛

۳

دست پر اصفهان براى استقبال از مسافران در تعطیالت سال نو 

خطرناک 
مثل رامین و امید!

دو مدافع ســپاهان در فصل جارى آمار جذابى 
را از خود ارائه کرده انــد. رامین رضاییان و امید 

نورافکن یکى از موفق ترین مدافعان...

۸

در صفحه۲ بخوانید

در صفحه 

مبلغ وام ها بیشتر خواهد شد؟مبلغ وام ها بیشتر خواهد شد؟

آگهی مزایده فروش امالک 
فروش فوق العاده 
امالک و مستغالت
 (مزایده شماره ۳۱
 استان اصفهان)

۵

تارتار: ابتدای فصلتارتار: ابتدای فصل
  ۴۰۴۰ درصد تیم را  درصد تیم را 

از دست دادیم 

آب گوجــه فرنگى سرشــار از 
خاصیت و فایده است. افرادى که 
به سالمتى و زیبایى خود اهمیت 
مى دهند حتمًا با دانستن خواص 

و فواید...

از فاصله ۲ امتیازی سپاهان با صدر 

تا سقوط ۲ پله ای ذوب آهن
۷

۷

استاندار اصفهان تأکید کرد؛استاندار اصفهان تأکید کرد؛

لزوم افزایش سهمیه جذب لزوم افزایش سهمیه جذب 
نیروی متخصص در ادارات نیروی متخصص در ادارات 

۳

ماجرای هیئت امنایی شدن مدارس کشور سرقت شبانه درختان در برخی نقاط اصفهانجهان نما دانلود ویندوز ۱۰ به زودى متوقف مى شوداستان یک توصیه جالب براى درمان بیمارى هاى رودهتکنولوژی سالمت

شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از 
طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایى شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایى 
مبلغ ضمانتنامه(ریال)پاکات مناقصه

مناقصه برونسپارى بهره بردارى امور برق شهرستان 1
08/302،248،630،000 صبح2317/14011401/11/30چادگان

مناقصه برونسپارى بهره بردارى امور برق شهرستان  5
09/001,936,570,000 صبح2318/14011401/11/30فریدن 

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز یکشنبه مورخ 1401/11/09  تا ساعت 19:00  یکشنبه  مورخ 1401/11/16  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17  تا ساعت 08:00 صبح روزیکشنبه مورخ 1401/11/30  
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکى 
معتبر یا فیش واریزى به حساب جارى سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین 

شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
به نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاى کمتر از 

میزان مقرر و چک شخصى ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات  داخلى روزنامه هاى اصفهان زیبا- نصف جهان  به عهده برنده مناقصه 
میباشد.

2- داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلى  4274 و 4275 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند.

3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسى میباشد وهمچنین آگهى این مناقصه  در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران 
  WWW.epedc.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس http://iets.mporg.ir  به آدرس

قابل دسترسى مى باشد . 
4- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با 

الك غلطگیر و یا پیشنهاداتى که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد 

گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456
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دمیدمید 

میمیددتتستسدز دست دادیاز یمددستدادسستتتدادیمزز تدا مدیمممماز دستدادیمید دز از دست دادیم د

۷

خیابانى همیشــه شــلوغ و خودروهایى که مثل یک 
گره کور به هم پیچیــده اند؛ این نمایــى هر روزه از 
خیابان مدرس جدید حدفاصل میدان قدس تا چهارراه 

ضابط زاده است که ...
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ماجراى هیئت امنایى شدن 
مدارس کشور

گردشگران برنامه اى براى 
آمدن به ایران ندارند

خبرخوان
سناریوى احتمالى در 

تعیین دستمزد
  خبرآنالین | یک کارشــناس بــازار کار 
مى گوید: پیش بینــى من این اســت که دولت 
نمى تواند با توجه به شــرایط و شــاخصه هاى 
اقتصادى که در کشــور وجود دارد، مانع افزایش 
دستمزد براى کارگران و بازنشستگان شود. حمید 
حاج اســماعیلى مى افزاید: مجلس هم رقم 20 
درصدى را که دولت پیشنهاد داده، حتمًا افزایش 
مى دهد. وى عنوان مى کند: ما نمى توانیم کمتر از 
10 میلیون تومان دستمزد را براى سال آینده تعیین 
کنیم و دولت باید انعطاف الزم را در خصوص آن 
نشان دهد. حاج اسماعیلى یادآور مى شود: من حتى 
رقم تعیین دستمزد را از رقم 57 درصد سال گذشته 

باالتر مى دانم.

کاشت یک میلیارد نهال 
شعار نیست

  ایسنا | رئیس ســازمان منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى کشــور اظهارکرد: به دستور رئیس 
جمهورى و وزیرجهاد کشورزى کاشت یک میلیارد 
اصله نهال در دستور کار قرار گرفته و پیگیرى هاى 
الزم انجام شده است و جلساتى به صورت روزانه 
در ستاد سازمان و به شــکل وبینار با مدیران کل 
استان ها تشکیل مى شود. عباسعلى نوبخت ادامه 
داد: برخى معتقدند دســتور کاشت نهال توسط 
سازمان منابع طبیعى و آبخیزدارى یک شعار است 
اما به دلیل اینکه حق مردم و مسئوالن باالدستى 
است که اطالعات درستى از فرایند کاشت نهال 
دریافت کنند، در حال ایجاد سامانه اى هستیم و 

بخشى از کارهاى آن نیز انجام شده است. 

ورود رئیسى به ماجراى 
یک سریال

بعد از تأکید وزیر ارشاد روى    فیلم نیوز |
ممنوع بودن توقف ســریال ها به دلیل عملکرد 
بازیگرانشان، رئیس صداوســیما کماکان روى 
موضعش در قبال سریال «سقوط» باقى مانده و 
از رئیس جمهور خواسته تا به بى توجهى فیلیمو به 
قوانین ساترا ورود کند. برخى رسانه ها از درخواست 
پیمان جبلى از رئیس جمهــور براى فیلتر فیلیمو 
خبر داده اند. قسمت چهارم سریال «سقوط» به 
کارگردانى ســجاد پهلوان زاده روز چهارشنبه 5 
بهمن در پلتفرم فیلیمو منتشر شد و بازدید بسیار 

زیادى داشت.

دانش آموز قزوینى 
جهانى شد! 

  مهر | رامتین قاسم پور، دانش آموز قزوینى 
با شرکت در مسابقه جهانى طرح پرسش برگزیده 
شد و توانست در جمع 10 دانش آموز برتر جهان 
قرار گیرد. این مســابقه جهانى هرساله به همت 
مؤسسه اى در ســوئد با هدف ایجاد کنشگرى و 
پرسشگرى در بین دانش آموزان برگزار مى شود. 
معیار برترى در این مسابقه طرح پرسشى شفاف، 
کاربردى و دقیق است.  سؤالى که رامتین قاسم پور 
مطرح کرد این بود که «اســاس مولکولى توجه 
کردن چیســت؟ چرا زمانى که به صداى ساعت 
فکر مى کنیم صداى آن بیشتر از زمانى است که به 

آن فکر نمى کنیم؟» 

سپهر تا 1403
گروه خودروســازى سایپا    گجت نیوز |
اخیراً در همایش سراسرى نمایندگى هاى فروش 
و خدمات پس از فروش چند محصول جدید خود 
را معرفى کرد که وانت سایپا 251 یکى از همین 
محصوالت به شمار مى رود. این خودرو که البته با 
نام سپهر نیز شناخته مى شود قرار است به عنوان 
جایگزین وانت 151 به بازار عرضه شود. همچنین 
شرکت زامیاد وظیفه تولید این خودرو را بر عهده 
گرفته و قصــد دارد آن را با نام وانت ســپهر و با 

لوگوى خود در سال 1403 روانه بازار کند.

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتى توضیحاتى 
درباره ماجراى هیئت امنایى شدن مدارس کشور ارائه داد.

احمد محمودزاده در خصوص شائبه هاى مطرح در مورد 
مدارس هیئت امنایى گفت: کسانى که احساس مى کنند 
در مدارس هیئت امنایى از خانواده ها وجهى گرفته مى شود 
اشتباه فکر مى کنند. هیئت امنایى شدن مدارس براى تغییر 
در نوع مدیریت این مدارس در جهت اجرایى شدن سند 
تحول بنیادین است. موضوعى که برخى رسانه ها در مورد 
پولى شــدن مدارس دولتى مطرح مى کنند اشتباه است. 
کمک گروه ها، خانواده ها، گروه هاى جهادى و خیرین از 
نوع کمک مالى نیست که بگوییم مدارس دولتى به سمت 

پولى شدن حرکت مى کنند.
وى افزود: گروه هاى جهادى و خیرین قرار است در تدوین 
و ارائه برنامه هاى درسى مشارکت داشته باشند؛ برخى از 
خیرین مدرسه ساز حتى عالقه دارند در امر مدرسه دارى 
هم فعالیت داشته باشند.وى با بیان اینکه برنامه داریم براى 
سال هاى آتى 25 درصد مدارس دولتى به صورت هیئت 
امنایى اداره شوند، گفت: تالش مى کنیم طى سال هاى 
آتى به این عدد برســیم. مدارس دولتى در تمامى مقاطع 
تحصیلى هیئ ت امنایى مى شوند ظرفیت مدارس در ابتدا 
سنجیده مى شود و همچنین بیشــتر توجه ما به مدارس 

حاشیه شهرها و مناطق محروم و روستاهاست. 

رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بیشتر آژانس دارانى که در حوزه تورهاى ورودى 
فعالند، بیکار هستند،  گفت: پس از اتفاقات اخیر که سبب 
شد بسیارى از تورهاى ورودى رزروهاى خود را کنسل 
کنند، در حال حاضر هیچ رزروى براى تور نداریم اینگونه 
به نظر مى رسد که گردشگران بین المللى برنامه اى براى 
آمدن به ایران ندارند.ابراهیم پورفرج گفت: گردشگران 
اروپایى بسیار اندك هستند و حتى همان تعداد هم بیشتر 
با هدف انجام کارهاى ادارى و تجارى به ایران ســفر 
مى کنند. شاید بتوان گفت براى فصل بعدى ممکن است 
تعدادى از گردشگران اروپایى براى سفر به ایران عالقه 

پیدا کنند اما هنوز رزروى براى ســفر به ایران در فصل 
بهار انجام نشده اســت. او گفت: تا این لحظه فعالیت 

خاصى براى مبارزه با ایران هراسى را شاهد نیستیم. 
رئیس جامعــه تورگردانان ایران در پاســخ به اینکه در 
شرایط فعلى سفرها مى تواند بیشتر از ناحیه  کشورهاى 
همسایه صورت بگیرد، گفت: تعداد اندکى از گردشگران 
کشورهاى همسایه در حوزه گردشگرى مذهبى به ایران 
ســفر مى کنند و اغلب آنها هم از کشور عراق هستند و 
قطعاً درآمدى که از این راه به گردشگرى تزریق مى شود 
به اندازه درآمدى که از ناحیه  گردشگران دیگر کشورها 

به کشور وارد مى شود، نیست.

الدن ایرانمنش
الیحــه وام فرزنــدآورى باالخــره بــه دســت
مجلســى ها رســید. الیحه اى که تا پیــش از این 
حاشیه هاى زیادى را پشت سر گذاشت و حاال در حالى 
که کلیات الیحــه بودجه به تصویــب نمایندگان در 
صحن علنى مجلس رسیده، باید دید آیا با افزایش مبلغ 

وام ازدواج و فرزندآورى هم موافقت مى شود یا خیر.
در الیحه بودجه 1402 هم به مانند ســال قبل، جاى 
خالى وام ازدواج و فرزندآورى به چشــم مى خورد. اما 
حاال رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانى 
جمعیت در مجلس شــوراى اسالمى حامل خبرهایى 
جدیدى در این باره است. آنطور که امیرحسین بانکى 
پور گفته وام ازدواج 400 میلیونى و وام فرزندآورى 150 
میلیون تومانى در مجلس در حال چکش کارى است و 
این مبالغ هم با توجه به نرخ تورم مشخص خواهد شد.

قانون جوانــى جمعیت مى گوید کــه «تورم» عنصر 
اصلى در تعیین وام ازدواج و فرزندآورى است. آنطور 
که مجلس اعالم کرده، با احتساب تورم 42 درصدى، 
باید مبلغ 50 تا 60 میلیون تومــان به مبلغ وام ازدواج 
اضافه شــود و همینطور پیش بینى هایى در رابطه با 

اضافه شدن وام فرزندآورى شده است. 
رئیس کمیســیون قانون حمایت از خانواده و جوانى 
جمعیت در مجلس با اشاره به اینکه در سال 1401 وام 
فرزندآورى از 20 میلیون تــا 100 میلیون تومان بود، 
خبر داده اســت که وام فرزندآورى هم احتماًال براى 

سال آینده از 30 میلیون تا 150 میلیون تومان شود.
به گفته بانکى پور، البته باید پیشنهادات نمایندگان در 
کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسى شود و سپس 

درباره این موضوع تصمیم گیرى مى کنیم.
فرزندآورى راهبرد اساســى براى مقابله با پیرشــدن 
جمعیت است و کاهش تمایل خانواده ها به فرزندآورى 
مانند سایه اى سنگین افزایش جمعیت به ویژه جمعیت 

جوان و مولد را تهدید مى کند.

افزایش جمعیت ســالمندى و کاهش نیروى جوان 
به بحرانى در تمام جهان تبدیل شــده اســت و این 
معضل براى آینده کشــورهایى همچون ایران که 
به ســرعت درگیر پیرى جمعیت مى شــوند نگران 

کننده است.
بسیارى از دولت ها براى حل بحران پیرى جمعیت از 
سیاست هاى تشویقى فرزندآورى استفاده مى کنند 
اما این سیاست هاى تشــویقى در بستر فراهم بودن 
تمام شرایط اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى تأثیرگذار 

خواهد بود.
ایران طى دهه هاى اخیر با مسئله اى جمعیتى به نام 
کاهش شدید بارورى مواجه شده است و به گفته دبیر 

ستاد جوانى جمعیت کشور براساس گزارش نهادهاى 
بین المللى، ایران سومین کشور جهان در حرکت به 

سمت سالمندى و پیرى جمعیت است.
به گفته کارشناســان قطعًا سیاســت هاى تشویقى 
فرزندآورى ســبب ایجاد انگیزه در زوجین مى شود، 
اما باید توجه داشــت که ارائه بســته هاى تشویقى 
فرزندآورى نیازمند ایجاد شرایط مطلوب اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى و کاهش تنش ها در جامعه است.

والدینى که دغدغه تربیت و رشــد فرزندان خود در 
بین معضالت و ناهنجارى هاى اجتماعى و فرهنگى 
دارند و یا توان تأمین هزینه هاى حداقلى و نیازهاى 
پایه خود و فرزنــدان را ندارند، قطعًا با بســته هاى 

تشــویقى مقطعى و کوتاه مدت اقدام به فرزندآورى 
نمى کنند. از طرفى بخش مهمى از فقدان فرزندآورى 
جامعه مربــوط به نابــارورى زوجین اســت. تغییر 
سبک زندگى، افزایش اســترس و نگرانى، استفاده 
از موادغذایى غیرطبیعى و وجــود بیمارى زمینه اى 
در زنان و مــردان از جمله دالیل ایجــاد نابارورى

 زوجین است.
حاال این روزها که یکى از حــرف  ها و دغدغه هاى 
اصلى در حــوزه جمعیت، بحــث افزایش جمعیت و 
وضعیت کشور در حوزه فرزندآورى است باید دید که 
این سیاست هاى تشویقى تا چه حد مى تواند به این 

موضوع کمک کند.

مبلغ وام ها بیشتر خواهد شد؟

چکش کارى الیحه فرزندآورى  رشد اقتصادى باالى 5 درصد 
ســخنگوى دولت به دســتاوردهاى    ایرنا  |
اقتصادى دولت اشــاره و خاطرنشــان کرد: دولت 
ســیزدهم مســئولیت را در حالى به دست گرفت 
که نرخ تورم 60 درصــد بود و امروز ایــن نرخ، به 
40 درصد رســیده اســت و با وجود اجراى سیاست 
ارز ترجیحــى، تورم ماهانه از 4/2 درصد شــهریور 
ســال گذشــته به 2 درصد رســیده و این در حالى 
است که رشــد اقتصادى کشــور به باالى 5 درصد 

رسیده است.

نه از این بیشتر 
حجت االســالم مرتضى آقا تهرانى،    انتخاب|
رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، 
گفت: اینستاگرام و واتساپ بیشتر از وضعیت موجود 
محدود نمى شــود، اما همچنان جمهورى اسالمى 
ایران بر قانونمند شدن این پلتفرم هاى خارجى تأکید 
جدى دارد. وى اظهار کرد: به هرحال باید نماینده اى 
از این پلتفرم هاى خارجى به کشور ما معرفى شوند 
که تاکنون این امر محقق نشــده اســت. اکنون در 
کشــور آمریکا براى واتساپ، اینســتاگرام و توییتر 
270 قانون بازدارنده براى شــرایط اســتفاده حد و 
حدود وضع شده اســت، یا در اروپا که خیلى قوانین 

سختگیرانه تر هست.

 آن روى سکه 
حاکمیت یکدست 

  روزنامه رسالت |بســیارى از منازعات و 
چالش هاى درون قدرت، به واســطه قرابت فکرى 
سران قوا و بخش مهمى از بدنه مدیریتى حل وفصل 
شــده و مى شــود. تخریب ها، طعنه ها و سازهاى 
مخالف از گوشــه و کنار حاکمیــت، کمتر به گوش 
مى رسد و عمومًا دســتگاه ها در ظاهر و باطن، یار و 
مددکار یکدیگرند؛ اما ماجرا روى دیگرى هم دارد. 
آن روى ســکه حاکمیت یکپارچه، بــه این زیبایى 
نیست. قدرت یابى و تأییدات پى درپِى درون گروهِى 
یک نحله و جریان فکرى نســبت به اشــخاص و 
تصمیم ها گاهى موجد و مقّوم یــک جهل مرکبى 
مى شود که بیرون آمدن از آن تقریباً غیرممکن است؛ 
چراکه دیگر گمان به ارتکاب اشتباه هم نمى دهند. 
به عالوه قــدرت گرفتن بى حدومــرز یک جریان 
در هر کشــورى با هر ایدئولوژى و شکل حکومتى

 آسیب زاست.

این 3 نفر
تأیید صالحیت مى شوند؟

هادى طحان نظیف، سخنگوى    آفتاب  نیوز |
شوراى نگهبان در پاسخ به سئوالى درباره اینکه اگر 
آقایان الریجانى، روحانــى و احمدى نژاد بخواهند 
براى انتخابات آتى وارد عرصه شــوند، نگاه شوراى 
نگهبان براى بررســى صالحیت آنها چگونه است؟ 
گفت: معمول این است که شورا هر دوره صالحیت 
افراد را بررســى مى کند و در بررســى صالحیت 
ها هــم تفاوتى بیــن کاندیداها وجود نــدارد. البته 
تاکنون هیچ بحثى در این زمینه در شوراى نگهبان 
نداشــته ایم چون هنوز بیش از یکسال تا انتخابات 
زمان باقى مانده است و اکنون شورا بر روى رسیدگى 

به مصوبات تمرکز دارد.

طرح «ناظر 1» فعال است
  فارس | ســخنگوى فرماندهى کل انتظامى 
کشور در خصوص ازسرگیرى ارسال پیامک کشف 
حجاب به مالــکان خودروها اظهار کــرد: ما اعتقاد 
داریم موضوع رعایت حجاب، یک موضوع شرعى 
و یک موضوع قانونى است و ســاز و کار انجام آن 
قاعدتاً در نهادهاى باالدستى تصویب شده و تصویب 
خواهد شــد و باید از نهادهاى باالدستى این مسئله 
سئوال شــود. ســردار مهدى حاجیان تصریح کرد: 
پیامک ارسالى بر اساس ســامانه «ناظر 1» پلیس 
که از قبل فعال بوده و االن هم فعال اســت انجام 
شــده و مبناى این اقدام هم در واقع وظیفه قانونى

 پلیس است.

خورشید کیایى
دارویار طرحى که قرار بود نقطه پایانى بر کمبودهاى دارویى 
در کشــور بگذارد حاال خودش به درد کمبود نقدینگى دچار 
شده است؛ طرحى که در مرحله اولیه اجرا جوانمرگ شد و به 
نظر مى رسد  در سال آتى هم پاسخگوى مشکالت دارویى 

کشور نباشد.
خبر تلخ کمبود نقدینگى دارویار را به تازگى رئیس سازمان غذا 
و دارو اعالم کرد؛ خبرى که خیلى ها را به این اندیشه فرو برد 
که با آزادشدن ارز و کمبودهاى دارویى معلوم نیست در سال 

آینده وضعیت درمان به کدام سمت و سو برود.
تأمین داروى کشــور تا قبل از آزادســازى نرخ ارز، با معضل 
تأمین ارز ترجیحى دســت به گریبان بود و امروز هم بعد از 
آزادســازى نرخ ارز، درد اصلى آن «نبود نقدینگى» است؛ به 
طورى که گفته مى شود میزان تسهیالت پرداختى به صنعت 
بابت تولید داروهاى داخلى باید دو تا سه برابر و در داروهاى 
وارداتى باید حداقل پنج برابر ســال گذشته باشد. اما مشکل 
آنجاست که در کنار افزایش نیاز به نقدینگى، تزریق اعتبار از 
سوى سازمان هاى بیمه گر و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
هم کاهش یافته و همین موضوع، «پایدارى» در بازار دارویى 

کشور را با چالش جدى مواجه کرده است.
حاال طرحى که با هدف اصالح سیاست هاى ارزى در حوزه 
دارو کلید خورده بود چنان در گرداب مشــکالت گرفتار آمده 
که به نظر مى رسد ثبات دارویى و آسایش بیماران به مخاطره 

افتاده است. 
واقعیت این است که در سال آینده سه ردیف بودجه در سازمان 
غذا و دارو که یکى از آنها اعتبارات دارویار بوده است با کاهش 
شدید مواجه شده است، به این ترتیب طرحى که تا امروز هم 
به واسطه کمبود بودجه درست اجرا نمى شد و اجراى کامل آن 
به سال آتى واگذار شده بود نقش برآب شده است. بنابر چشم 
اندازى که تصور شــده خیلى ها چشمشان آب نمى خورد که 
این طرح سال آتى بتوانند از پس مشکالتى همچون کمبود 

و گرانى داروها برآید. 
مسئله اى که چندى پیش هم سید على فاطمى، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران به آن اشاره و با انتقاد از اینکه بودجه 
اى که ســازمان غذا و دارو براى دارو پیش بینى کرده چیزى 
میان 105 تا 110 هــزار میلیارد تومان اســت اما چیزى که 
سازمان برنامه و بودجه در الیحه بودجه ارائه کرد، خیلى ناچیز 

و حتى کمتر از بودجه سال جارى اســت، گفته بود: 69 هزار 
میلیارد تومان اصًال جوابگوى نیاز دارویى کشور نیست و شاید 
حدود 60درصد نیازها را پاسخگو باشد؛ این یعنى فقط نصف 

سال آینده را با این بودجه مى شود سر کرد.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز به همین اندازه نگران است. به 
گفته سیدحیدر محمدى، علت کمبودهاى دارویى این است 
که نقدینگى و سرمایه در گردش ما ثابت مانده، اما نیاز به آن 
پنج برابر شده است؛ بنابراین، اگر بخواهید با همان نقدینگى 
قبلى دارو را تأمین کنید، مى توانید یک پنجم داروهاى وارداتى 

را تأمین کنید.
به اعتقاد ایــن مقام مســئول تنها راهکارى کــه مى تواند 
مشــکالت دارویار را حل کند موافقت بانک مرکزى جهت 
پرداخت تســهیالت ارزى پنج ماهه به صنایع داروســازى 

کشور است. 
به عقیده محمدى ایــن موضوع مى توانــد در زمینه تأمین 
نقدینگى مورد نیاز دارو و ایجاد ثبات در بازار دارویى کشور که 
بعد از آزادسازى نرخ ارز، رشــدى قابل توجه داشته و به 120 

هزار میلیارد تومان رسیده است راهگشا باشد.
با تمام اینها عده زیادى از کارشناسان و فعاالن بازار دارو آینده 
امیدوارکننــده اى را در این عرصه متصور نیســتند. آنها مى 
گویند: تا قبل از آزادسازى نرخ ارز، مشکل تأمین ارز ترجیحى 
داشتیم، اما امروز بعد از آزادسازى نرخ ارز، مشکل اساسى مان 
نقدینگى اســت. بازار دارویى ما در ســال 98 حدود 28 هزار 
میلیارد تومان بود. ســال 99 بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان و 
سال 1400 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان بود و براى امسال 
برآورد ما از بازار دارویى حداقل 120 هزار میلیارد تومان است، 
زیرا در بخش داروى تولیــد داخلى 30 الى 40 درصد ارزبرى 
داشته ایم که اگر آن را تبدیل به نیمایى کنیم،  مشخص است 
که نیاز به نقدینگى رشــد قابل توجهى داشــته است و این 
موضوع در حوزه داروهاى وارداتى که به گفته  رئیس سازمان 
غذا و دارو در حــوزه داروهاى وارداتى کــه 100درصد ارزبر 
هســتند، باتوجه به میزان ارزبرى، افزایش نیاز به نقدینگى 

بسیار باالتر بوده است. 
بنابراین در حال حاضر درد اصلى صنعت دارو، نیاز به رشــد 
نقدینگى است که باید تأمین شود وگرنه معلوم نیست در سال 
آینده با توجه به گرانى روز به روز داروها به چه درد بى درمانى 

دچار شود؟

«نقدینگى»، تزریقى که دارویار را نجات مى دهد

باستان شناسان یک آینه برنزى بســیار خاص به شکل سپر و یک شمشیر آهنى 
بسیار بزرگ را که بیش از 2 متر طول دارد در گورپشته اى باستانى در شهر ناراى 

ژاپن از زیر خاك بیرون آوردند؛ این آثار در نوع خود بى سابقه به حساب مى آیند.
گورپشته نارا بزرگ ترین گورپشــته ژاپن اســت و قدمت آن به نیمه دوم قرن 
چهارم میالدى (بیش از 1600 سال قبل) برمى گردد. «سیگو وادا» از مسئوالن 
این کاوش گفت: «من درباره جایگاه فردى که با این اشیاء به خاك سپرده شده 
واقعًا شگفت زده هستم، چون این شمشیر و آینه شکلى بسیار غیرعادى دارند. در 

بررسى محتویات تابوت هم انتظار داریم که موارد بیشترى به دست بیاوریم.»
در فصل کنونى کاوش در این گورپشته، مقبره اى پیدا شد که یک تابوت چوبى با 
طول 5 متر در آن قرار داشت. شمشیر و آینه البه الى خاك هایى که این تابوت 
را پوشانده بودند پیدا شدند. پشــت این آینه طرح و نقش هاى پیچیده اى وجود 
دارد و کارشناسان آن را به عنوان «یک شاهکار برنزى از دوره کوفون» توصیف 
کرده اند؛ دوره کوفون بخشــى از تاریخ ژاپن اســت که بین قرون سوم تا هفتم 

میالدى امتداد داشته است.
طول آینه برنزى حدود 64 سانتیمتر و عرض آن 34 سانتیمتر است. در پشت این 
آینه یک جور دستگیره نیز وجود دارد و دو نقش برجسته این دستگیره را احاطه 

کرده اند. این آینه بزرگ ترین آینه برنزى باستانى در ژاپن نیز به حساب مى آید.
شمشیر یافت شده نیز 2 متر و 37 ســانتیمتر طول و 6 ســانتیمتر عرض دارد. 
کارشناسان معتقدند که این شمشیر با توجه به اندازه اش قطعًا  نوعى کارکرد آیینى 

براى دفع شیاطین داشته و یک سالح واقعى براى جنگیدن نبوده است.

سپر آینه اى و 
شمشیر دفع شیطان کشف شد!
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تصادف اتوبوس با کامیون 
حمل سوخت

ســخنگوى مرکز فوریت هــاى پزشــکى اصفهان 
اظهار داشــت: حادثه تصادف یک دســتگاه اتوبوس 
با کامیون حمل ســوخت در جاده اصفهان به ســمت 
پل خورزوق ســاعت 6 و 30 دقیقه صبح روز جمعه به 
مرکز فوریت هاى پزشــکى اعالم شد. عباس عابدى  
ى با بیان اینکه سه آمبوالنس و یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شــد، 
افزود: مصدومان این سانحه رانندگى 11 نفر شامل 2 
نفر خانم و 9 نفر َمرد بودند که چهار نفر آنان به بیمارستان 
گلدیس شاهین شهر و هفت نفت به بیمارستان 9 دى 

منظریه خمینى شهر منتقل شدند.

آمار معامالت هفتگى بورس 
آمار معامالت هفتگى بورس منطقه اى اصفهان اعالم 
شد. در هفته کارى منتهى به چهارشنبه، پنجم بهمن ماه 
1401، در بورس منطقه اى اصفهان 954 میلیون سهم 
به ارزش 5/675  میلیارد ریال معامله شد. پنج شرکت 
برتر از نظر ارزش معامالت در بورس منطقه اى اصفهان 
عبارتند از:  صندوق پاالیشى یکم-سهام ، پاالیش نفت 
تهران، صندوق سرمایه گذارى افرا، صندوق پاالیشى 

یکم و صنایع آذرآب .

حمایت از مساجد
على قاسم زاده شــهردار اصفهان صبح دیروز در یک 
برنامه رادیویى با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف گفت: 
شهردارى براى کمک به مســاجدى که برگزارکننده 
اعتکاف هستند اعالم آمادگى کرده است و تاکنون 70 
مسجد و پایگاه در شهر آماده برگزارى اعتکاف شده اند.

137 میلیارد ریال رفع تصرف 
اراضى 

فرمانده یــگان حفاظت اراضى اســتان اصفهان از 
رفع تصرف اراضى ملى در چهار شهرســتاِن استان 
به ارزش مجمــوع بیش از 137 میلیــارد ریال خبر 
داد. سرهنگ امیرسعید باقرى اظهار کرد: با تالش 
کارکنان این فرماندهى، در 10 روز اخیر شش فقره 
تعرض به اراضى ملى شهرستان هاى آران و بیدگل، 
کاشان، نجف آباد و اردستان به مساحت مجموع 19 
هزار و 940 مترمربع رفع تصرف شد. او افزود: از این 
میزان اراضى تصرف شــده، براى 18 هزار و 100 
مترمربع آن عملیات رفع تصرف فورى انجام شد و 
مابقى مربوط به اجراى حکم در خصوص یک فقره 

پرونده قضایى است.

فیلمسازان اصفهانى 
دست پر از یزد بازگشتند

مدیــر انجمن ســینماى جوانان اســتان اصفهان از 
درخشش فیلم ســازان اصفهان در شصت وپنجمین 
جشنواره منطقه اى ســینماى جوان یزد – ایساتیس 
خبر داد. سیدمحمد طباطبایى با بیان اینکه در جشنواره 
منطقه اى ایساتیس، استان اصفهان داراى بیشترین 
نامزد در بخش هــاى مختلف و صاحب بیشــترین 
جوایز شــد گفت: این تعداد از جوایــز در طول تاریخ 
جشنواره هاى منطقه اى براى اصفهان کم نظیر بوده و 
رکورد بسیار خوبى براى فیلم سازان اصفهان محسوب 
مى شود که در یک جشنواره جوایز متعدد را با فیلم هاى 
مختلف و نه با یک یا دو فیلم کسب کرده اند. جشنواره 
منطقه اى ایســاتیس با حضور هنرمنــدان جوان 11 

استان برگزار شد.

رتبه نخست منطقه 15 
مدیر منطقه 15 شهردارى اصفهان گفت: این منطقه 
با 323 فقره پروانه ســاختمانى از ابتداى سال تاکنون، 
در تعداد کل صدور و همچنیــن در تعداد صدور پروانه 
ســاختمانى الکترونیکى در بین مناطــق پانزده گانه 
شهردارى اصفهان، رتبه نخست را کسب کرده است. 
هوشنگ نظرى پور گفت: از این تعداد پروانه ساختمانى 

146 عدد به صورت الکترونیکى صادر شده است.

خبر

اســتاندار اصفهان گفــت: کمبود نیــروى متخصص در 
پست هاى ســازمانى باعث نارضایتى هاى مردم شده که 
ادامه این روند هر چند که از سالیان گذشته رقم خورده، در 

شأن دولت نیست.
سیدرضا مرتضوى اظهار داشــت: وضعیت جذب نیروى 
متخصص و کارآمد در دستگاه هاى اجرایى و ادارات استان 
بسیار حائز اهمیت است.  وى خواســتار نگاه جدى رئیس 
سازمان ادارى و استخدامى کشور به وضعیت جذب نیروى 
انسانى در ادارات استان شد و ادامه داد: گاهى دیده مى شود 
که ســهمیه جذب نیرو کمتر از میزان حقیقى و ابالغ شده 
به ادارات اســت که با توجه به درصد قابل توجه پست هاى 

بالتصدى در استان درخواســت مى کنیم در سهمیه جذب 
نیروى به سازمان هاى اســتان تجدیدنظر شود و ظرفیت 

جذب به صورت کامل در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد.
استاندار اصفهان در خصوص حضور نخبگان در حکمرانى 
اســتان، عنوان کرد: طرح خوبى با نگاه به تجربه گذشته 
به منظور حضور و مشــارکت نخبگان در حکمرانى استان 
شکل گرفته اســت. وى ادامه داد: تا امروز به این ظرفیت 
ورود ساختارمند ادارى نشده است، اما نوبت به این رسیده 
که راه اندازى حکمرانى عالمانه استان از مصوبات نشست 
شوراى ادارى اســتان قرار گیرد تا در ادامه مسیر از ظرفیت 

نخبگان در بخش هاى مختلف بهره مند شویم.

هیچ چیزى مخفیانه نیست، ما براى انجام هر کارى دلیلى 
داریم و اگر درختى قطع کنیم مســئولیت آن ها را عهده دار 
هستیم. البته که گاهى ســرقت درخت در اصفهان داریم و 
در مناطق حاشیه اى سرقت هاى شبانه انجام مى شود که به 

دنبال پیگیرى قضایى این مسئله هستیم.
مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان با بیان این مطلب به ایسنا مى گوید: 
متأســفانه در مناطق 7، 14 و 10 و منطقه ناژوان بیشترین 
قطع غیرمجاز درخت ها را شــاهد هستیم. وى گفت: هیچ 
چیزى مخفیانه نیست، ما براى انجام هر کارى دلیلى داریم 
و اگر درختى قطع کنیم مســئولیت آن راعهده دار هستیم. 

اکنون هرس درختان توت به دلیل مباحث ایمنى در سطح 
شهر انجام  مى شود. هیچ کار مخفیانه اى انجام نمى شود؛ اما 
اطالع رسانى ضعیف است. البته که گاهى سرقت درخت در 
اصفهان داریم و در مناطق حاشیه اى که به تازگى رخ مى دهد 
و سرقت ها شبانه انجام مى شود به دنبال پیگیرى قضایى این 
مسئله هستیم. عرفان منش تصریح کرد: در موضوع خسارت 
به فضاى سبز، قانونى به نام حفظ گسترش فضاى سبز با 8 
ماده قانونى و یک آیین نامه وجود دارد که در ادوار مختلف 
بازنگرى شده اســت. آخرین آیین نامه اى که شوراى عالى 
استان ها به ما ابالغ کرد در تاریخ شهریور 1401 بود که تمام 

ابعاد را مشخص کرده است.

سرقت شبانه درختان در 
برخى نقاط اصفهان 

لزوم افزایش سهمیه جذب 
نیروى متخصص در ادارات 

دستگاه هاى خدمت رســان اصفهان این روزها در حال 
آماده کــردن مقدمات پذیرایــى از مســافران نوروزى 
هستند. روزهاى پرگردشگر اصفهان در راه است و طبق

 پیش بینى ها پس از گذشــت دو سال از شــیوع کرونا و 
کاهش سفرها، نوروز امسال روزهاى پرگردشگرى را براى 

اصفهان به ارمغان خواهد آورد.
طبق برنامه ریزى هایى که قرار است انجام شود، این امید 
وجود دارد که اصفهان با دســت پر به استقبال میهمانان 
نوروزى خود برود. موضوعى که به تازگى معاون هماهنگى 
امور عمرانى اســتاندارى اصفهان از آن سخن گفته و از 
تالش هایى یاد کرده که قرار اســت اصفهان را به شکل 

درستى به میهمانان معرفى کند.
زینلیان تأکیــد کرده باید بــا تمام توان کمــک کنیم تا 
نوروز پیش رو با امیدآفرینى، شــناخت واقعى دستاوردها 
و فرهنگ ایرانى اســالمى همراه باشــد. رویکردى که

 مى تواند توســعه پایدار را براى اصفهان به همراه داشته 
باشد و فرصتى باشد که صنعت گردشگرى استان ارتقا یابد.
معاون استاندار اصفهان در حالى از ارتقاى گردشگرى در 
اصفهان صحبت کرده که همواره این اســتان به عنوان 
یکى از استان هاى پر گردشگر در کشورمان به شمار مى 
رفته است. با وجود این، باز هم پتانسیل هاى ناشناخته و 
بالقوه اى در استان وجود دارد که هنوز براى آن جاى کار 

وجود دارد.
طى دو سال گذشته بسیارى از شغل ها در زمینه گردشگرى 
در استان از بین رفتند، بسیارى از فعاالن گردشگرى بیکار 
شــدند و صنایع دســتى اصفهان نیز رو به رکود رفت اما 

اکنون این امید وجود داردکه با توجه به اینکه گردشگران 
داخلى بسیارى میل به سفر به اصفهان دارند قدرى از این 
مشکالت حل شود و شاهد اشتغالزایى بیشتر در این زمینه 

باشیم. 
میل به سفر به اصفهان از آمارهایى نشأت مى گیرد که هر 
ساله اصفهان را در رتبه هاى باالى گردشگرى قرار داده 
اســت؛ وجود جاذبه هاى طبیعى و تاریخى در این استان 
جزو شاخصه هایى است که تمایل زیادى ایجاد مى کند که 

گردشگران این استان را انتخاب کنند.
از سوى دیگر به این خاطر که اصفهان یک مسیر ترانزیتى 
به شمار مى رود و گردشگران بسیارى با عبور از اصفهان به 
شهرهاى دیگر مى روند مى تواند پتانسیل بالقوه اى براى 
اسکان موقتى مسافران گذرى هم ایجاد کند. فرصتى که 
اکنون نباید از دست برود و مى توان آن را با نگاهى تازه به 
گردشگران داخلى ارائه کرد. این همان موضوعى است که 
در گفته هاى تازه معاون استاندار هم آمده است. زینلیان با 
اعالم اینکه اصفهان قصه هاى ناگفته زیادى دارد که الزم 
اســت به نحو مقتضى و با زبان هنر براى مردم بیان گردد 
گفته: شایسته است بخشى از تولیدات قصه هاى ناگفته به 
آداب ورسوم و ویژگى هاى خاص شهرستان هاى استان که 

از این منظر بسیار غنى هستند اختصاص یابد.
او همچنین تأکید کرده که با توجه به اینکه ورودى استان 
از نقاط هدف به شمار مى رود باید به صورت ویژه برنامه 
ریزى و ساماندهى انجام شود تا با همکارى شهردارى ها 
و دهیارى ها چهره زیبایى از اصفهان به گردشــگران در 

ورودى استان به نمایش گذاشته شود.
آنطور که گفته هاى معاون اســتاندار نشان مى دهد قرار 

است تجربیات سال هاى گذشته به عنوان چشم اندازى 
مناسب براى امسال پیاده شود تا تســلط بیشترى براى 
تصمیم گیرى هاى ســفرهاى نوروزى بــا دیدگاه هاى 

روشن ارائه شود. 
به گفته زینلیان، اقدامات سفر نوروزى یک بخش کالبدى 
دارد که شــامل اســکان، حمل و نقل، بهداشت و غیره
 مى شود که قاعدتًا از اهمیت بســیارى برخوردار است و 
مسائل این حوزه ها باید در ســریع ترین زمان ممکن و با 

همکارى میان دستگاه ها حل شود. 
با تمام اینها و با وجود تالش هاى صــورت گرفته آنچه 
همواره در اصفهان مغفول مانده است و به عنوان خألیى 
بزرگ شمرده مى شــود وجود اقامتگاه هایى متناسب با 
شرایط اقتصادى اقشار متوسطى است که به این شهر سفر 
مى کنند. موضوعى که اکنون با توجه به فرصت پیش آمده 
براى اصفهان امرى تأثیرگذار و مهم به شمار مى آید چرا 
که اکثر کسانى که به اصفهان سفر مى کنند به دلیل هزینه 
هاى باالى اقامت در هتل ها و مهمانسراها و یا بخاطر پر 
شدن ظرفیت مراکز اقامتى با صرفه اقتصادى مجبورند یا 
به شــهرهاى دیگر و ارزان تر بروند و یا به میزان کمترى 

در اصفهان بمانند.
بنابراین، مى توان با ایجاد زیرساخت هاى مناسب از این 
طریق و با پذیرایى از تعداد بیشــترى از مسافران مغفول 
مانده چرخه اقتصاد گردشــگرى اصفهان را بیش از پیش 
به چرخش درآورد. از ســویى با این فرصت به دست آمده 
مى توان از بسیارى از تهدیدها مثل آالینده ها و مشکالت 
اینچنینى در اصفهان عبور کرد و با دســتاویز صنعت سبز 

اصفهان را به سمت و سوى شهرى پاك پیش برد. 

دست پر اصفهان براى استقبال از مسافران در تعطیالت سال نو 

روز از نو، «نوروز» از نو

بیایید تخت فوالد را بشناسیم
نصف جهــان    دوره عمومى تخت فوالد شناســى 
به همت ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شهردارى اصفهان برگزار مى شود. این دوره تازه، 
همســو با دوره هاى قبلى و با هدف آشنایى هر چه 

بیشتر با این آرامگاه تاریخى است.
این بــار در این دوره قــرار اســت موضوعاتى از 
جمله آشــنایى با گردشــگرى معنوى، اهمیت و 
جایگاه تاریخــى، پدیده ها و جاذبــه هاى هنرى، 
رجال و مشــاهیر توســط اساتید برجســته ارائه و

 تدریس شود. 
تخت فــوالد آرامگاهى، شــامل مشــاهیر،رجال 
برجسته، شــگفتى ها و فضاهاى تاریخى ناشناخته 
است و عالقمندان مى توانند از این طریق و با ثبت 
نام در این دوره ها با این آرامگاه آشنایى کامل پیدا 

کنند.
براى ثبــت نام و اطالعــات بیشــتر عالقمندان
 مى توانند با شماره تلفن 09028011355 تماس 

حاصل نمایند. 

مریم محسنى
خیابانى همیشــه شــلوغ و خودروهایى که مثل یک 
گره کور به هم پیچیــده اند؛ این نمایــى هر روزه از 
خیابان مدرس جدید حدفاصل میدان قدس تا چهارراه 
ضابط زاده است که به علت وجود بیمارستان تخصصى 
چشم در این منطقه یکى از خیابان هاى پرتردد و شلوغ 
به شمار مى رود. گرچه شلوغى این خیابان عریض، نه 
تنها به علت مراجعه بیماران به این بیمارســتان بلکه 

بیشتر بخاطر تنگ شدن آن است. 
در این خیابــان با وجود تابلوهایى کــه عالیم ممنوع 
بودن پارك و حمل بــا جرثقیل را نشــان مى دهند، 

راننده ها بــدون توجه به این تابلوها به شــکل دوبله 
و ســوبله خودروهایشــان را در حاشــیه این خیابان 
پارك مى کنند و باعث مى شــوند که ایــن خیابان 
همیشه شــلوغ و پر ترافیک باشــد. خیابانى که حاال 
سوهان روح کســانى شــده که هر روز براى رسیدن 
به محل کار یا منزل خود مجبورنــد از آن عبور کنند. 
این در حالى است که حتى شــهروندانى که هر هفته 
یا هرماه فقط یک بار گذرشــان به این خیابان مى افتد 
ناراضى اند و مى گویند این خیابان شورش را از شلوغى 
درآورده و یک روز نیســت که در این خیابان دعوا بر 

سر تردد نشود.

کالف کور دوبله پارك کردن

به قولتان عمل کنید!
نصف جهــان    روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
هشتم بهمن ماه خود در گزارشى با عنوان «7500 
میلیارد تومان براى حمل ونقل اصفهان» نوشــته: 
«حجم زیاد مســافر و اتوبوس هاى کــم، کفاف 
افرادى را که از حمل ونقل عمومى استفاده مى کنند، 

نمى دهد.»
این روزنامه در این گزارش با اشاره به اینکه موضوع 
حمل ونقــل عمومى، یکى از مســائلى اســت که 
مدیریت شــهرى اصفهان توجه خاصى به آن دارد؛ 
تا جایى که از 22هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه 
شهر در سال 1402، 39درصد براى حوزه حمل ونقل 
اســت که بیش از 7/5 هزار میلیارد تومان مى شود 

از زبان احمد شــریعتى، عضو کمیسیون سالمت، 
محیط  زیست و خدمات شــهرى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان، نوشــته:« دولت باید براى توسعه 
حمل ونقل پاك به ما کمک کند، استفاده از سوخت 
یورو5 نیز مؤثر است. قول هایى داده اند که باید عملى 
شود. ازدحام جمعیت براى اســتفاده از حمل ونقل 
عمومى بى مورد نبوده اســت. مردم را به استفاده از 
حمل ونقل عمومى تشویق کرده و براى مترو بودجه 
تعیین مى کنیم؛ درضمن به دنبال راه اندازى بخشى 
از خط دوم هستیم؛ خط شرق را نیز پیگیرى خواهیم 
کرد؛عالوه بر این، توســعه خطــوط بى آرتى را نیز 

دنبال مى کنیم.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

عضو شوراى شهر اصفهان پیشنهاد کرد: ورزشگاه تختى 
مانند ورزشگاه قدیمى سئول به مقصد گردشگرى تبدیل 

شود.
احمد شریعتى که به تازگى از سمینار شبکه شهر هاى خالق 
جهان در شهر «آندونگ» کره جنوبى به اصفهان بازگشته، 
با اشاره به اینکه چندین ســال است که از ورزشگاه تختى 
استفاده نمى شود اظهار کرد: در سئول ورزشگاهى قدیمى 
وجود دارد که مقصد اصلى گردشــگران شده، نظیر چنین 
طرحى را ما نیز مى توانیم در مورد ورزشگاه قدیمى تختى 
اصفهان اجرا کنیم. او در خصوص تجربیات خود از این سفر 

گفت: در کره بیشتر بخش حمل ونقل به واسطه خطوط ریلى 
انجام مى شود، به عنوان مثال، از فرودگاه اینچئون تا سئول 
حدود 140 کیلومتر فاصله است که با قطار سریع السیر این 
مسیر در 35 دقیقه طى مى شود. عضو شوراى شهر اصفهان 
با بیان اینکه سئول خیابان هاى بسیار خلوتى داشت که دلیل 
آن استفاده شهروندان از خطوط پنج طبقه متروى این شهر 
بود، گفت: حتى خط کشى خیابان هاى این شهر با استفاده از 

مواد نانو است که حدود پنج سال دوام دارد.
شریعتى ادامه داد: وجود کپســول آتش نشانى در فواصل 
100 مترى، رنگ بندى اتوبوس ها متناسب با نوع خدمات 

گردشــگرى و شــماره بندى خطوط، نوع درجه بندى و 
بسته بندى میوه ها، استفاده از الگو هاى تغذیه اى و استفاده 
از انرژى هاى تجدیدپذیر با نصب پنل خورشــیدى روى 
سقف ســرپناه هاى اتوبوس براى تأمین روشنایى و شارژ 
خودرو هاى برقى مواردى بود که در کره جنوبى مشــاهده 
مى شــود و با ما هم با رعایت آن ها مى توانیم بهره ورى را 

افزایش دهیم.
او در عین حال گفت: از نظر تاریخى و گردشگرى، میدان 
امام (ره) اصفهان با تمام آثار ماندگار و دیدنى کره جنوبى 

برابرى مى کند.

ورزشگاه تختى مقصد گردشگرى شود

رویکرد شهردارى خوانسار 
آسفالت کوچه هاى خاکى است

نصف جهان    مهدى احمدى، شهردار خوانسار با بیان 
اینکه رویکرد و نگاه مدیریت شهرى خوانسار آسفالت 
کوچه هاى خاکى و محله هاى حاشیه اى و شمال شهر 
است و این اقدام به صورت محله محورى ادامه خواهد 
داشت، گفت: تالش داریم عدالت در توزیع آسفالت 

کوچه ها و معابر رعایت شود.
وى با اشــاره به تأمین آب پایدار براى فضاى سبز 
شــهرى بیان داشت: برخى شــهروندان در جریان 

تأمین آب فضاى سبز شهر نیستند یا به دلیل اینکه 
خوانسار را باغ شــهر مى بینند، تصور مى کنند آب به 
راحتى تأمین مى شود در صورتى که آبیارى فضاى 

سبز شهرى خوانسار دغدغه مدیریت شهرى است.
شهردار خوانســار خاطرنشان کرد: شــهردارى در 
راســتاى تأمیــن آب پایدار فضاى ســبز شــهر 
پیگیرى هایى انجام داده و قرار است این منبع از محل 

سد و پساب فاضالب شهرى تأمین شود.

ارائه بودجه 103 میلیارد ریالى برف انبار به 
شوراى شهر

نصف جهان    شهردار برف انبار گفت: از هفت دستگاه 
لودر اختصاص یافته به استان اصفهان، یک دستگاه 

به شهردارى برف انبار تخصیص داده شده است.
حمیدرضــا شــریعتى نیا تصریح کــرد: با تالش 
وپیگیرى هایى که انجام داده ایم یک دستگاه لودر 
هپکو با قیمت تقریبــى 50 میلیارد ریال به صورت 

رایگان به شهردارى برف انبار تخصیص داده شد.
وى در بخش دیگــرى از ســخنانش اظهارکرد: 
بودجــه پیشــنهادى ســال 1402 شــهردارى 
برف انبار به مبلــغ 103 میلیارد ریــال به اعضاى 
شوراى اســالمى شــهر برف انبار براى بررسى و 

تصویب تقدیم شده است.

غفلت از تبلیغات در حوزه گردشگرى تیران 
نصف جهــان    فرماندار تیران و کرون با اشــاره به 
فرصت هاى گردشگرى این شهرســتان گفت: از 
انجام فعالیت هاى تبلیغــى و بازاریابى در این حوزه 

غفلت شده است.
على محمدى کیا اظهار کرد: سرمایه گذارى خوبى در 
حوزه راه اندازى اقامتگاه و صنعت بومگردى توسط 

بخش خصوصى انجام شــده اما تمام این پتانسیل 
فعال کمتر معرفى شده است.

وى افزود: با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذارى 
و لزوم فعالسازى صنعت گردشگرى در این منطقه، 
تالش براى اطالع رسانى و فعالیت تبلیغى ضرورت 

دارد.

سرپرســت روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: 16 بهمن ماه، کلنگ احداث دانشــکده طب سنتى 

زده مى شود.
پژمان عقدك اظهار داشت: در ماه مبارك رجب و به مناسبت 
والدت امیرالمومنین(ع) به همت دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان بناى خیریــه «دانشگاه ســاز امیرالمؤمنین» در 
دانشــگاه با موافقت نماینده ولى فقیه در استان اصفهان 
گذاشته شد که بر این اساس مصادف با 16 بهمن ماه و در 
ایام ا... دهه مبارك فجر، کلنگ احداث نخستین دانشکده 

خیرساز در اصفهان بر زمین زده مى شود.

وى افزود: خیریه دانشگاه ســاز امیرالمؤمنین(ع) به عنوان 
یک خیریه جدید تحت نظر دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
با 42 هیأت مؤســس  بنیانگذارى شــد که تمام آن ها از 
چهره هاى شــاخص و خوش فکر اقتصــادى و تراز اول 

استان هستند.

نخستین دانشکده طب سنتى در اصفهان احداث مى شود
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در این جا قصد داریم روش ریست فکتورى اپل واچ را 
به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم. این کار از دو 
روش امکان پذیر است که یکى با اســتفاده از آیفون و 

دیگرى بدون آن است.
دســتگاه هاى اپل مجصوالتى گرانقیمت هستند؛ اما 

ارزش خرید دست دوم بسیار باالیى دارند.
در عین حال اگر شما صاحب یکى از مدل هاى قدیمى تر 
اپل واچ بوده و ســعى در فروش آن داشــته باشید، نیاز 
است پیش از انجام این کار، دستگاه را ریست فکتورى 

کنید.
منظور از ریســت فکتــورى اپل واچ، جــدا کردن نرم 
افزارى آن از آیفون و پاك کــردن تمامى اطالعات از 

روى آن است. 
در صورتى که قصد داشــته باشــید اپل واچ خود را به 
شــخص دیگرى واگذار کنید، الزم است که حتما هر 

دوى این کارها را با دقت انجام دهید.
در صورتى که اطالعات خود را به طــور کامل از روى 
اپل واچ پاك نکنید، هرکســى که ساعت را به او واگذار 
مى کنید ممکن است به بخشى از داده هاى حساس شما 

مثل تصاویر و پیام ها دسترسى پیدا کند. 
عالوه بر این، اتصال اپل واچ با اپل آیدى شما مى تواند 
هم براى شما و هم براى صاحب جدید آن مشکالتى را 
ایجاد کند؛ چرا که صاحب جدید به خاطر قابلیت جدید 
امنیتى Activation Lock دستگاه قادر نخواهد بود که 
اپل واچ را به دستاه هاى تحت پشتیبانى اکانت اپل خود 

اضافه کند.
در این شــرایط احتماال خریدار اپل واچ دست دوم بار 
دیگر با شما تماس گرفته و از شما درخواست مى کند که 
فرآیند جدا کردن اپل واچ از اپل آیدى را بار دیگر با دقت 

بیشترى انجام دهید.
همچنین در ذهن داشــته باشــید که اگر شما خریدار 
 Activation یک اپل واچ دست دوم هستید که قابلیت
Lock بر روى آن فعال است، حتى با ریست فکتورى هم 

نمى توانید از شر این قفل خالص شوید. 

در این شرایط باید در عوض سعى کنید با صاحب پیشین 
اکانت تماس بگیرید!

به گفته اپل، دو روش مختلف براى بازگرداندن اپل واچ 
به تنظیمات کارخانه وجود دارد که یکى با اســتفاده از 

آیفون است و دیگرى بدون استفاده از آن.
در صورتى که شما به آیفونى که اپل واچ به آن متصل 
است، دسترســى دارید، باید از طریق گوشى، ابتدا اپل 
واچ را آزاد (Unpair) کرده و ســپس اطالعات ساعت 

هوشمند را پاك کنید.
نکته مهم در خصوص انجام این فرآیند آن است که با 
وجود این که مى توانید حتى بدون آیفون هم اطالعات 
اپل واچ را به طور کامل پاك کنیــد، اما در این صورت 
باعث فعال سازى Activation Lock (قفل فعال سازى) 

خواهید شد. 
معنى این قفل آن اســت که براى راه انــدازى مجدد 
اپل واچ نیاز به وارد کردن مجــدد اطالعات اپل آیدى 

خواهید داشت.
البته در صورتى که صرفا قصد داشــته باشید اطالعات 
روى دستگاه را پاك کنید، این روش براى تان مناسب 

خواهد بود.
 با این وجود در صورت ریســت فکتورى دستگاه، قادر 
به فروش یا واگذارى آن نخواهیــد بود و باید ابتدا قفل 

فعال سازى را بردارید!
به منظور جــدا کردن اپل واچ از آیفــون به صورت نرم 

افزارى الزم است مراحل زیر را دنبال کنید:
مطمئن شــوید اپل واچ و آیفون هر دو کامال شارژ بوده 

و روشن هستند.
دو دستگاه را در نزدیکى هم قرار دهید.

اپلیکیشن اپل واچ در آیفون خود را باز کنید.
 All و ســپس My Watch در داخــل برنامه، گزینــه

Watches را انتخاب کنید.

دستگاهى که قصد بازگرداندن آن به تنظیمات کارخانه 
دارید را انتخاب کنید.

بر روى آیکون اطالعات «i» ضربه بزنید.

 Unpair Apple به قسمت پایین صفحه رفته و گزینه
Watch را انتخاب کنید.

گام کلیدى انجام این فرآیند وارد کــردن اپل آیدى و 
پسورد خود در این مرحله است.

 این کار در حقیقت به اپل مى فهماند که شما، به عنوان 
صاحب اپل واچ قصد دارید آن را از آیفون خود جدا کنید. 
در نتیجه این اتفاق، اطالعات موجود بر روى دســتگاه 
به طور خودکار پاك شده و دستگاه با قفل فعال سازى نیز 

روبرو نخواهد شد.
 بنابراین مى توانید به راحتى آن را به فروش رسانده یا به 

سایرین واگذار کنید.

بازگرداندن اپل واچ به تنظیمات کارخانه 
بدون آیفون

همان طور که پیش از این هم اشــاره شد، پاك کردن 
اطالعات اپل واچ بدون جدا کــردن آن از آیفون باعث 
فعال شــدن قفل فعال ســازى آن خواهد شد که اجازه 
دسترســى یک اپل آیدى دیگر به دســتگاه را از کاربر 

خواهد گرفت.
ایــن قابلیــت در حقیقت یــک ویژگــى امنیتى 
اســت که اپل طراحى کرده تا امکان دسترسى 

افراد ناشــناخته به اپــل واچ ســایرین و وارد 
کردن اپل آیــدى خود را از آن ها ســلب 

کند.
 با این حال، این اقــدام اپل مانند 

یک شمشیر دولبه عمل مى کند؛ 
چرا که در صورت مفقود شــدن 
آیفون یا گم شــدن مشخصات 
اپل آیدى، دسترسى به اپل واچ 

عمال غیرممکن مى شود!
در صورتى که با مســاله فعال 
 Activation Lock شــدن 
مشکلى نداشته باشــید، پاك 
کردن اطالعات این ســاعت 

هوشمند کار چندان پیچیده اى نیست.
 براى این کار تنها الزم اســت سه مرحله پیچیده زیر را 

انجام دهید:
اپل واچ را شارژ کرده و روشن کنید.

در بخش تنظیمات، بر روى General ضربه زده و وارد 
 Erase all Content شوید. سپس گزینه Reset قسمت

and Settings را انتخاب کنید.

بر روى گزینه Erase All ضربه بزنید.
اپل البتــه اعالم کرده که ممکن اســت در حین انجام 
این فرآیند از شما خواسته شــود تا رمز اپل آیدى خود 

را وارد کنید.
در این شرایط همچنین پیامى بر روى صفحه اپل واچ 
مشاهده خواهد شد که در خصوص مشکالتى که قفل 
فعال سازى براى نفر بعدى ایجاد مى کند، به شما هشدار 

خواهد داد. 
همان طور که اشاره شد، نفر بعدى که از اپل واچ استفاده 
مى کند، نیاز دارد که دســتگاه را به طور کامل از آیفون 

جدا کند.

اپل ســرانجام آپدیت iOS16,3 و iPadOS16,3 را براى آیفون و آیپد منتشر کرد. افزایش امنیت 
اپل آیدى و تغییر سیستم تماس اضطرارى مهم ترین قابلیت هاى جدید این بروزرسانى هستند.

اپل سرانجام آپدیت iOS16,3 را پس از چند ماه تست نسخه بتا براى کاربران آیفون در سرتاسر دنیا 
منتشر کرد. در این نسخه از آیفون روشى جدید براى ایمن سازى اپل آیدى در اختیار کاربران قرار 
گرفته و سیستم درخواست کمک اضطرارى نیز با تغییراتى روبرو مى شود. عالوه بر این، مجموعه اى 
از والپیپرهاى جدید براى این گوشى نیز از دیگر تغییراتى هستند که بروزرسانى جدید سیستم عامل 

به آیفون اضافه مى کند.

چگونه گوشى خود را به iOS16,3 آپدیت کنیم؟
آپدیت هاى iOS16,3 و iPadOS16,3 از امروز توسط تمامى آیفون ها و آیپدهاى سرتاسر دنیا قابل 
 (Settings) دریافت خواهند بود. براى دانلود این بروزرســانى الزم است که وارد بخش تنظیمات
آیفون شده و پس از انتخاب گزینه General، بروزرســانى نرم افزارى (Software Update) را 

انتخاب کنید.
در صورتى که گزینه مربوط به آپدیت را در این صفحه مشاهده نمى کنید، الزم است که بعدا مجددا 
براى انجام این کار تالش کنید. چرا که برخى اوقات آپدیت هاى سیستم عامل براى برخى دستگاه ها 

کمى دیرتر منتشر مى شود.
پس از این که فرآیند بروزرسانى دستگاه خود را آغاز کردید، آیفون یا آیپد به طور خودکار شروع به 
دانلود اطالعات مورد نیاز کرده و پس از پایان از شما درخواست ریستارت کردن دستگاه را مى کند. 

دقت کنید که در طول فرآیند نصب آپدیت iOS16,3 نمى توانید از دستگاهتان استفاده کنید.
در کنار این بروزرســانى، اپل همچنین آپدیت iOS15,7,3 را براى آیفون هاى قدیمى که قادر به 
دریافت iOS16 نیستند و iOS12,5,7 را براى دستگاه هایى که نمى توانند نسخه هاى 13 و باالتر 

این سیستم عامل را دریافت کنند، عرضه کرده است.

iOS16,3 چه تغییراتى در آیفون ایجاد خواهد کرد؟
برخى از قابلیت هاى جدیدى که به واسطه جدیدترین آپدیت سیستم عامل اپل در اختیار کاربران 

آیفون قرار مى گیرد به صورت زیر است:
والپیپرهاى جدید «اتحاد» به منظور بزرگداشت ماه بزرگداشت تاریخچه سیاهپوستان

کلیدهاى امنیتى اپل آیدى که باعث مستحکم تر شدن رمز ورود اکانت کاربران مى شود. این سیستم 
به عنوان بخشى از سیستم ورود دوبخشى به اپل آیدى، به یک کلید فیزیکى هم نیاز خواهد داشت.

پشتیبانى از نسل دوم هوم پاد
برقرارى تماس هاى اضطرارى اکنون نیاز به فشردن کلیدهاى کم و زیاد کردن صدا و سپس رها 
کردن آن ها خواهد داشــت. این کار با هدف جلوگیرى از برقرارى تماس هاى اضطرارى ناخواسته 

انجام خواهد شد.
عالوه بر این، آپدیت iOS16,3 همچنین برخى ایرادات جزیى سیستم عامل را نیز رفع مى کند. از 

جمله این ایرادات مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
رفع مشکلى در برنامه Freeform که به واسطه آن تصاویر ترسیم شده توسط انگشت یا اپل پنسل 

در بردهاى اشتراکى نمایش داده نمى شدند.
رفع مشکل نمایش گاه و بیگاه والپیپرهاى سیاه رنگ در پس زمینه الك اسکرین.

برطرف کردن مشکل نمایش خط هاى افقى بر روى نمایشگر در حین روشن کردن آیفون 14 پرو 
مکس.

برطرف کردن مشکل ویجت برنامه Home App که در نمایش برخى محتوا به مشکل بر مى خورد.
رفع مشکل پاسخ ندادن سیرى به درخواست موزیک از سوى کاربر.

برطرف کردن مشکل درك نادرست درخواست ها از 
.Car Play سیرى در

چگونه اپل واچ را ریست فکتورى کنیم

دانلود ویندوز 10 به زودى متوقف مى شود تکنولوژى WiFi مى تواند داخل خانه شما را ببیند!
مایکروسافت به عنوان بخشى از فعالیت خود براى توقف پشتیبانى از ویندوز 10 هوم و پرو، فروش دانلود 

آن را در 31 ژانویه متوقف خواهد کرد.
 انگجت اعالم کرد، این آخرین تاریخ دانلود ویندوز 10 و تمام الیسنس هاى کلیدى آن است.

البته پشتیبانى از ویندوز 10 با آپدیت هاى امنیتى تا زمان غیرفعال شدن آن در اکتبر 2025 میالدى ادامه 
مى یابد. سخنگوى مایکروسافت در این باره گفت: مشتریان تا 31 ژانویه 2023 میالدى مى توانند ویندوز 

10 هوم و ویندوز 10 پرو را از سایت بخرند.
او همچنین توصیه کرد مشــتریان به جاى آن، ویندوز 11 را بخرند. البتــه ویندوز 10 احتماال در اماکن 

دیگر قابل خرید خواهد بود.
ویندوز 10 نحســتین بار در 2015 میالدى ارائه شد و اکنون پس از 10 ســال دیگر ارائه نخواهد شد. 
مایکروسافت در ژوئن 2021 میالدى تاریخ پایان فعالیت این نسخه از سیستم عامل مذکور را اعالم کرد 
و گفت این بخشى از سیاست مدرن چرخه حیات است که قبل از عرضه ویندوز 11 انجام مى شود. این 

سیستم عامل به طور معمول با نقدهاى خوبى روبرو شد و در زمان عرضه از آن استقبال شد.
در این میان ویندوز 11 در حالى عرضه شد که براى ویژگى هاى 

جدید تقدیر و برخــى محدودیت هاى 
دیگر نکوهش شد البته 
طبق گــزارش هاى 
مختلف نرخ مهاجرت 
کاربران از ویندوز 10 

بــه 11 همچنــان کند 
است.

محققان موفق به توسعه سیستمى شده اند که با اســتفاده از تکنولوژى 
WiFi و بدون دوربین مى تواند تنها با بازگشت ســیگنال ها، داخل خانه 

شما را ببیند!
محققان دانشــگاه کارنگى ملون سیســتمى را آزمایــش کرده اند که از 
ســیگنال هاى واى فاى براى تشــخیص موقعیت و نحوه حضور افراد 
در یک اتــاق اســتفاده مى کند. ایــن محققان در آزمایــش مودم هاى

 TP-Link Archer A۷AC۱۷۵۰ را در انتهــاى یکى از اتاق ها قرار داده،  
در حالى که چند نفر در اتاق دیگرى حضور داشتند. سپس الگوریتم هاى 
هوش مصنوعى تداخل سیگنال هاى واى فاى ایجاد شده توسط افراد را 
اندازه گیرى کردند. نتیجه به دست آمده شگفت انگیز بود! آن ها با کمک 

تکنولوژى WiFi عکس هاى وایرفریم دقیقى را به دست آورده اند.
همانطور که در زیر مى بینید، تصاویر وایرفریمى که از سیستم مانیتورینگ 
واى فاى به دست آمده، به دقت نشــان مى دهد که افراد چگونه در اتاق 
ایستاده و مشغول چه کارى هستند. اســتفاده از فناورى واى فاى نسبت 
به دوربین ها مزیت هاى فراوانى دارد. اولین اینکه تخمین هاى وایفریم ها 
از وضعیت افراد مى تواند به حریم خصوصى آن هــا احترام بگذارد. دوم 
اینکه در چنین فناورى به نور احتیاجى نیست و به لطف واى فاى مى توان 
وضعیت بدن را حتى زمانى که اشیائى در جلوى مسیر آن قرار دارند را هم 

مشاهده کرد. چیزى که با دوربین ها امکان پذیر نیست.
یکى دیگر از مزیت هاى کشف مهم محققان این است که روترهاى واى 

فاى مورد اســتفاده در این آزمایش هر کدام تنها 30 دالر قیمت داشتند؛ 
بنابراین این روش خیلى کم هزینه تر از روش هاى پرهزینه با استفاده از 

سیستم هاى گران قیمتى مثل رادار و LiDAR است.
در باال مى توانید تصاویر وایرفریم ایجاد شــده توسط هوش مصنوعى و 
تکنولوژى WiFi از داخل یک خانــه را ببینید. همچنین در کنار آن ها این 
وایرفریم ها را با تصاویر ثبت شده با دوربین از همان زاویه همگام سازى 
کردیم که مى تواند دقت باالى این سیســتم در تخمین جایگاه و حالت 

ایستادن یا نشستن افراد را نشان دهد.
محققان دانشگاه کارنگى ملون به طور خالقه نحوه عملکرد این فناورى 
را شــرح داده اند. آن ها مى گویند که فنــاورى ادراك مبتنى بر واى فاى 

استفاده شده در اینجا، بر اساس سیگنال کانال توزیع اطالعات واى فاى 
(CSI) به دست آمده اســت. سیگنالى که نشــان دهنده نسبت بین موج 
سیگنال ارســالى و دریافتى است. ســپس این داده ها توسط یک شبکه 
عصبى هوشمند بینایى کامپیوترى پردازش شده اند تا نوع قرارگیرى افراد 
در اتاق تخمین زده شــود. محققان براى سرعت بخشیدن به تولید نتایج 
به ســبک وایرفریم، بدن انسان را براى سیســتم در 24 قسمت مختلف 

تعریف کرده اند.
البته آن ها مى گویند که روش به کار گرفته شده چندان بدون مشکل هم 
نیست و آن ها هنوز خطاهاى آشــکارى را در برخى از صحنه ها مى بینند. 
به طور مثال در بسیارى از مواقع نحوه ایستادن افراد به درستى نمایش داده 
نمى شود و اگر افراد زیادى داخل اتاق باشند، تصاویر دچار اختالل مى شود. 
چرا که این سیستم هوشــمند در حال حاضر فقط براى تشخیص 3 نفر یا 

کمتر در داخل یک اتاق طراحى شده است.
محققان مى گوینــد هنوز فاصله زیادى تا تکمیل بهینه ســازى هاى این 
سیســتم و بهبود عملکرد آن وجود دارد. در همین راســتا آن ها مشغول 
آموزش دادن به الگوریتم هاى هوش مصنوعى سیستم تکنولوژى ادراکى 
خود هستند تا بتواند نتایج بهترى را به دست بیاورد. این فناورى مى تواند 
روش خوبى براى حفظ حریم خصوصى در سیســتم هاى نظارتى (مثل 
نظارت روى سالمت افراد ســالمندى که تنهایى زندگى مى کنند) باشد. 

اما بى شک مى تواند از مودم روترها، دستگاه هاى جاسوسى را هم بسازد.

شرکت نوکیا یک توافق جدید چند ساله با سامسونگ امضا 
کرده است که بر اســاس آن، پرداخت هایى به نوکیا انجام 

خواهد شد.
شــرکت فنالندى نوکیا در بیانیه اى اعالم کرد این توافق 
پس از انقضاى توافق قبلى در پایان سال 2022 انجام شده و 
ابداعات اساسى در فناورى نسل پنجم (۵G) و فناورى هاى 

دیگر را پوشش مى دهد.
سامســونگ از اول ژانویه، پرداخت هایى به نوکیا خواهد 

داشت؛ اما جزئیات بیشتر مربوط به این توافق، فاش نشده و 
مفاد آن محرمانه اعالم شده است.

جنیفر لوکاندر، رئیس بخش فناورى هاى نوکیا در این باره 
گفت: از این که به توافق دوستانه دست یافتیم، خردسندیم. 
این توافق به هر دو شرکت آزادى براى نوآورى مى دهد و 
منعکس کننده قدرت مجموعه امتیاز هاى انحصارى نوکیا، 
چند دهه سرمایه گذارى در تحقیقات و توسعه و مشارکت 
در استاندارد هاى سلوالرى و فناورى هاى دیگر توسط این 

شرکت فنالندى اســت. مجوزدهى در نوکیا، در طول یک 
دهه گذشته از زمانى که این شرکت، تولید تلفن هاى همراه را 
متوقف کرد و به تجهیزات شبکه و مالکیت معنوى معطوف 

شد، اهمیت بیشترى پیدا کرده است.
این شــرکت همچنان اتکاى باالیى به دریافت حق امتیاز 
نوآورى هایش که در بازار تلفن هوشــمند جهانى استفاده 
مى شوند، دارد؛ اما در ســال هاى اخیر به سمت منابع دیگر 
درآمد مالکیت معنوى رفته و از خودروسازان براى استفاده از 

نوآورى هایش، حق امتیاز دریافت مى کند.
نوکیا که قرار است گزارش درآمد ساالنه خود را پنجشنبه 
هفته جارى منتشر کند، اعالم کرد این توافق با دورنمایى که 

پیش از این افشا شده بود، هماهنگ است.
نوکیا در دســامبر قرارداد صدور مجوز اســتفاده از امتیاز 
انحصارى با شــرکت هوآوى را تمدید کرد؛ اما هنوز با دو 
شرکت سازنده تلفن هوشــمند چینى اوپو و ویوو به توافق 

نرسیده است.

نوکیا و سامسونگ توافقنامه هاى محرمانه  امضا کردند

آپدیت iOS16,3 براى آیفون هاى اپل 
منتشر شد

رفع مشکل پاسخ ندادن سیرى به درخواست موزیک از سوى کاربر.
برطرف کردن مشکل درك نادرست درخواست ها از 

.Car Play سیرى درy

مى شود. این 11 انجام عرضه ویندوز ز
وبى روبرو شدو در زمان عرضه از آن استقبال شد. ى

11 در حالى عرضه شد که براى ویژگى هاى  دوز
خــى محدودیت هاى 

ددد البته 
هاهاهاى
رررت
1000
کنکنکند

؟

ز ج و ن زى
دیگر به دســتگاه را از کاربر 

یــک ویژگــى امنیتى 
ده تا امکان دسترسى 
اچســایرین و وارد

ز آن ها ســلب 

ل مانند 
ى کند؛ 
ــدن 
صات 
ل واچ 

فعال 
Act

پاك 
عت 

ون ی ز ل ور ب ر ر ز ی ى
کند. ججدا
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جینســینگ به تولید انســولین طبیعى در بدن 
کمک مى کند؛ در نتیجه در درمــان دیابت نوع دو 
بسیار موثر اســت. جینســینگ به ریشه یک نوع 
گیاه اشاره دارد که بومى مناطق شرق آسیا و شمال 
آمریکاست که براى هزاران سال به عنوان یک گیاه 
جادویى براى حفظ ســالمتى و افزایش طول عمر 
شناخته مى شد و طبقات باالى جامعه از آن استفاده 
مى کردند. جینسینگ خواص بســیار زیادى براى 

سالمتى دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد:
1. افزایش انرژى بدن: جینسینگ آمریکایى 
حاوى پلى ساکارید و الیگوپپتید است. این ترکیبات 
با کاهش استرس و خستگى انرژى بدن را افزایش 
مى دهند. جینسینگ عالوه بر تحریک فعالیت 
بدنى فعالیت ذهنى را نیز تحریک مى کند.

2. کاهــش اســترس و 
اضطراب: جینســینگ 

آسیایى حاوى آداپتوژن هایى اســت که با تنظیم 
ســطح هورمون هاى بدن به کاهش اســترس و 

اضطراب کمک بسیارى مى کند.
3. کاهش التهــاب: گلیکوزیدهاى موجود در 
جینســینگ به کاهش التهاب بدن کمک مى کند 
و در پیشــگیرى از ابتال و بهبود بیمارى هایى مثل 

آرتریت روماتوئید نقش دارد.
4. بهبود عملکرد مغــز: همان طور که گفته 
شد، جینسینگ فعالیت مغز را نیز تحریک مى کند. 
آنتى اکسیدان هاى موجود در جینسینگ از تجمع 
رادیکال هاى آزاد در مغز جلوگیــرى مى کنند؛ در 
نتیجه از آلزایمر و زوال عقل پیشــگیرى مى کند و 

قدرت تحلیل، تفکر و حافظه افزایش مى یابد.
5. بهبــود عملکرد دســتگاه گوارش: 
جینسینگ تولید پپسین را در معده افزایش مى دهد؛ 

نتیجه  هضــم غذا بهبــود پیــدا مى کند و در 
مشکالتى مثل نفخ درمان مى شود؛ 
همچنین اســترس مى تواند در 
عملکرد دســتگاه گوارش اختالل 

ایجاد کند که جینســینگ با کاهش استرس به 
بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک مى کند.

6. بهبود وضعیت خون: جینســینگ آسیایى 
خاصیت آرام بخشــى دارد. یکى از مهم ترین علل 
نوسانات فشــار خون اســترس و اضطراب است. 
جینسینگ با کاهش استرس فشار خون را تنظیم 
مى کند؛ همچنین تحقیقات نشــان مى دهند که 
مصرف جینسینگ در کاهش کلسترول خون موثر 
است. از طرف دیگر جینسینگ با خاصیت دیورتیک 
(ادرارآور) خود به بهبود عملکرد کلیه کمک مى کند؛ 

در نتیجه بر سم زدایى خون موثر است.
7. بهبود عملکرد قلب: همان طور که گفته شد، 
جینسینگ به کاهش کلســترول خون و در نتیجه 
ســالمت قلب کمک مى کند؛ همچنین ریشه این 
گیاه حاوى آنتى اکسیدان هایى است که در بهبود 

عملکرد قلب نقش دارند.
8. درمان دیابت: جینسینگ به تولید انسولین 
طبیعى در بدن کمک مى کند؛ در نتیجه در درمان 

دیابت نوع دو بسیار موثر است.

در هواى آلوده و در شرایطى که سالمت بدن در 
معرض انواع تهدید ها قرار دارد، مى توان با نوشیدن 
برخى نوشیدنى ها به تقویت سیستم ایمندى بدن 
کمک کرد. مثل تهیه و نوشیدن چاى به که نقش 

بسزایى در بهبود ایمنى بدن دارد.
به پخته و بخارپز براى عفونت ریه بسیار مفید است 

و مى تواند در تقویت سیستم تنفسى مفید باشد.
میوه بــه یکى از میوه هــاى مفید فصــل پاییز و 
زمستان اســت. به، فیبر زیادى دارد که این فیبر 
مى تواند براى کاهش اســید اوریک و کلسترول 

مفید باشد.
ویتامین C موجود در به بخصوص به صورت پخته 
یا چاى و دمنوش، براى تقویت سیستم ایمنى بدن 
مفید اســت. رنگ زرد میوه به، نشان دهنده وجود 
بتاکاروتن و پیش ساز ویتامین A است که مى تواند 
براى شادابى پوســت و پیشگیرى از انواع سرطان 

مفید باشد.
دانه هاى میــوه به اگــر در آب گرم قــرار گیرند 
موسیالژ موجود در آن آزاد مى شود و این ترکیبات 

ژله اى بــراى التهاب تار هاى صوتــى و ریه مفید 
است.

استفاده از دمنوش و چاى به مى تواند از فشار خون و 
کلسترول خون کم کند و از ایجاد لخته هاى خونى 
که عامل سکته و در نتیجه بیمارى ها و مشکالت 

بسیارى را ایجاد مى کند جلوگیرى کند.
در اینروز ها که درگیر مشــکالت آلودگى هواى 
شهر هاى بزرگ صنعتى هستیم، به پخته و چاى به 

را فراموش نکنید.

طرز تهیه چاى به
چند عدد به را به اندازه الزم شسته و 4 قاچ 

کنید ســپس با طرف 
درشت رنده، به را رنده 

کنید و یا خالل ریز کنید 
و آن را درون ســینى و یا 
روى پارچــه تمیزى به 

مدت 2 روز قــرار دهید تا 
رطوبت به کم شــود و تغییر 

رنگ پیدا کنند و تیره تر شوند.
حاال تابه اى مناســب را روى گاز قرار دهید تا گرم 
شود و به هاى خرد یا خالل شده را درون تابه بریزید 
و بدون روغن ن ها را تفت دهید تا رنگ به ها کامال 
تیره شود و مانند چاى خشک شــوند.بعد از اینکه 
به را به صورت کامل خشــک کردید براى هر نفر 
1 قاشــق از به خشــک را درون قورى بریزید در 
صورت تمایل مى توانید دانه هل پوست کنده و یا 
چوب دارچین را نیز به چاى اضافه کنید.در صورت 
اســتفاده از دارچین نباید از پودر دارچین استفاده 
کنید، زیرا پودر دارچین رنگ چاى 
به را کدر مى کند. سپس آب 
جوش را روى به خشــک 
بریزید و به مدت 20 دقیقه 
اجازه دهید تا چاى به دم 
بکشد و به هاى خشک رنگ 
پس دهند.گفتنى اســت براى 
تهیه ایــن چاى بهتر اســت از میوه هاى 

مرغوب و با کیفیت باال استفاده شود.

راهى براى تقویت ایمنى بدن در هواى آلودهدرمان فورى دیابت با جادوى جینسینگ

مدیتیشن راهى کم هزینه و بى دردسر است که بیشتر 
براى کمک به درمان مشکالت سالمت روان مانند 
افسردگى، اضطراب، ســوء مصرف مواد، استرس 
آسیب زا و حتى رفع مشکالت تغذیه اى به کار گرفته 
مى شــود. همچنین مى تواند به مقابله با درد هاى 

مزمن کمک کند.
 دستگاه گوارش ما میزبان میلیارد ها میکروب است 
که آن ها را میکروبیــوم مى نامیم. این میکروب ها 
شــامل باکترى ها و مخمر هایى اســت که نقش 
بســزایى در تنظیم فعالیت هاى بــدن دارند. یک 
مطالعه جدید گزارش مى دهد که راهبان بودایى در 
تبت، داراى میکروب هاى خاصى درون روده شان 
هســتند که با میکروب هاى موجود در بدن سایر 

افراد تفاوت دارد.
این مطالعه مى گوید که انجام مدیتیشن منظم در 
طى چندین سال مى تواند میکروبیوم روده را تنظیم 
کند و سالمتى را بهبود بخشــد، تأثیر مفیدى بر 
میکروبیوتاى روده داشته باشد و بدن را قادر سازد تا 

به خوبى سالمت خود را حفظ کند.
مدیتیشن راهى کم هزینه و بى دردسر است که 
بیشتر براى کمک به درمان مشکالت سالمت 
روان مانند افسردگى، اضطراب، سوء مصرف مواد، 
استرس آسیب زا و حتى رفع مشکالت تغذیه اى به 
کار گرفته مى شود. همچنین مى تواند به مقابله با 

درد هاى مزمن کمک کند.
گفته مى شــود این راهبان، نوعى مراقبه یا 

مدیتیشن را انجام مى دهند که برگرفته از 
سیستم پزشکى باستانى هند 
 (Ayurveda) به نام آیورودا

اســت. این راهبــان حداقل 
روزانه دو ساعت و در بازه زمانى 

3 تا 30 سال این مدیتیشن را تمرین 

کرده اند.
براى اینکه مشخص شود آیا مدیتیشن واقعاً تأثیرى بر 
سالمت انسان دارد یا نه، محققان نمونه هایى از خون 
و مدفوع 37 راهب بودایى از سه معبد تبتى و همچنین 
19 نفر که در اطراف آن منطقه زندگى مى کردند را 

مورد تجزیه و آزمایش قرار دادند.
تجزیه و تحلیل نمونه ها در طى آزمایشات نشان داد که 
روده راهبان، به طرز شگفت آورى در پى تکرار و تمرین 
این مدیتیشن ها با گونه هاى مختلفى از باکترى هاى 

مفید غنى شده است.
گفته شــده که این میکروب ها همچنین با کاهش 
اضطراب، افســردگى و بیمارى هاى قلبى و عروقى 
مرتبط هستند. دکتر جین گونگ چن، سرپرست تیم 
تحقیقاتى، در این خصوص مى گوید: «در روده این 
راهبان [که داراى سابقه طوالنى تمرین مدیتیشن 
بودند]، در مجموع چندین نوع باکترى یافت شد که در 
کاهش بیمارى هاى روانى نقش دارند. این آزمایش 
بیانگر این است که مدیتیشن مى تواند باکترى هاى 
خاصى که تأثیر مثبت در 
سالمت روان دارند 

را نیز تقویت کند.»

 خاکشیر گیاهى کرك دار است که به تیره شب بویان تعلق دارد. تخم این گیاه که ارتفاع آن تا یک 
متر نیز مى رسد، همان دانه خاکشیر است.

خاکشــیر داراى خواص بى شمارى اســت که عالوه بر مصرف آن به صورت یک شربت سریع و 
خوشمزه، در طب سنتى نیز کاربرد دارد.

خواص خاکشیر
درمان یبوست با این دانه جزو درمان هاى 

خانگى و بسیار موثر براى این بیمارى 
است.

التیام جاى زخم و جراحت.
مى تواند صداى گرفته را باز کند.

مى تواند تب را تا حد زیــادى پایین 
آورد.

جزو گیاهان موثر در شفافیت و درخشانى 
پوســت و افزایش االستیســیته آن به شمار 

مى رود.
در درمان سنگ کلیه موثر است.. گفته مى شود جوشانده آن براى کبد چرب، مستقیما این بیمارى 

را مورد هدف قرار مى دهد و با پاکسازى کبد و رفع التهابات درون آن، کبد چرب را درمان مى کند.
توصیه مى شود در طب سنتى براى درمان کبد چرب با خاکشیر، صبح ها به صورت ناشتا، دو قاشق 

از آن با آب گرم را به صورت جوشانده میل کنید.

افراد مختلف با توجه شــدت و نوع بیمارى و همچنین 
سطح سالمتى شان ممکن است عالئم مختلفى را در 

اثر ابتال به ورم معده تجریه کنند.
بیمارى گاستریت معده که با نام التهاب معده نیز شناخته 
مى شود، یک بیمارى مربوط به سیستم گوارشى مى باشد 
که اغلب در معده و گاهى نیــز در روده ها و مرى ایجاد 

مى شود.
افراد مختلف با توجه شــدت و نوع بیمارى و همچنین 

سطح سالمتى شان ممکن است عالئم مختلفى را در 
اثر ابتال به ورم معده تجریه کنند. 

به طور کلى رایج ترین عالئم بروز بیمارى گاســتریت 
عبارتند از:

دل درد، ســوزش معده، رفالکس اســید معده، سوء 
هاضمه، بروز عالئم بد گوارشى بعد از خوردن غذا، حالت 
تهوع، استفراغ، احساس پر بودن ناحیه باالیى شکم بعد 
از مصرف غذا، نفخ، سکسکه، کم شدن اشتها، استفراغ 

خون یا موادى شبیه قهوه و ….
در صــورت مشــاهده این عالئــم و داشــتن تجربه 
بیمارى هــاى عفونى معــده مانند زخم معــده، بهتر 
اســت در اولین زمــان ممکــن به پزشــک مراجعه 

کنید.
 توجه داشــته باشــید که تشــخیص به موقع و زود 
هنــگام در درمــان بیمارى گاســتریت بســیار موثر

 است.

چه عواملى خطر بروز گاستریت معده را 
افزایش مى دهند؟

استفاده مکرر از برخى دارو ها و مسکن هاى رایج مانند 
آسپرین و ایبوپروفن بدون تجویز پزشک مى تواند باعث 
ایجاد پیش زمینه بیمارى گاستریت شوند. عالوه بر این 
مصرف نوشیدنى هاى الکلى، استرس شدید و افزایش 
ســن نیز عواملى هســتند که مى توانند خطر ابتال به 

بیمارى گاستریت را افزایش دهند.

آب گوجه فرنگى سرشار از خاصیت و فایده است. افرادى 
که به ســالمتى و زیبایى خود اهمیــت مى دهند حتما با 
دانستن خواص و فواید آب گوجه فرنگى مصرف آن را در 
برنامه غذایى خود مى گنجانند. براى زیبایى، جوانى، تناسب 

اندام و ده ها گزینه دیگر آب گوجه فرنگى بنوشید.
مصرف روزانه ى گوجه فرنگى سبب تقویت سیستم ایمنى 
بدن و حفظ سالمت مى شــود. گوجه فرنگى داراى آنتى 
اکسیدان زیاد است که با انواع سرطان ها مقابله مى کند، 
کارشناسان تغذیه و ســالمت در یک مطالعه جدید ادعا 
کرده اند که براى رفع خستگى و تامین مجدد انرژى بدن 
پس از انجام تمرینات ورزشى، مصرف آب گوجه فرنگى 

بهتر و موثرتر از نوشابه هاى انرژى زا است.
گوجه فرنگى حاوى مواد شیمیایى حیاتى است که این مواد 
به بهبود عضالت و رفع خستگى آن ها و نیز بازگرداندن 
سطح قند خون به وضعیت عادى پس از انجام تمرینات 
ورزشى و کشــیدگى ماهیچه ها و عروق کمک مى کنند، 
بسیارى از ما در زمان گلو درد از محلول آب نمک استفاده 
مى کنیم. تجربیات جدید نشــان داده است که استفاده از 
آب گوجه فرنگى و قرقره کردن آن نیز براى کاهش درد 

مفید است.
کارشناســان تعدادى از انستیتو هاى ســالمت در یونان 
آزمایشاتى را روى 15 ورزشــکار طى یک دوره دو ماهه 
انجام دادند. 9 نفر از این ورزشــکاران پس از ورزش، آب 
گوجه فرنگى نوشیدند و 6 نفر دیگر نیز از نوشابه هاى انرژى 

زاى ورزشى استفاده کردند.
نتایج بررســى ها نشــان داد در گروهى که پس از انجام 
تمرینات از آب گوجه فرنگى استفاده کردند پس از مصرف 
این نوشیدنى، تنش و فشــار عضالنى سریعتر بهبود پیدا 
کرد و همچنین ســطح قند خون آن هــا زودتر به حالت 

طبیعى بازگشت.
کرومیم نوعى ماده معدنى در گوجه فرنگى میزان 

قند خون را کنترل مى کند و مصرف آن براى بیماران 
دیابتى مفید است.

خواص آب گوجه فرنگى براى بینایى
ویتامین A موجود در آب گوجــه فرنگى قدرت بینایى را 
تقویت مى کند و مانع شــب کورى مى شود، ویتامین B و 
پتاسیم موجود در گوجه فرنگى کاهش دهنده فشار خون 
و کلسترول است و در نتیجه مانع حمله قلبى، گرمازدگى و 

دیگر ناراحتى هاى خطرناك قلبى، عروقى مى شود.

خواص آب گوجه فرنگى براى مو
آب گوجه فرنگى عالوه بر تقویت و درخشندگى مو براى 

استخوان، پوست و دندان نیز مفید است.

خواص آب گوجه فرنگى براى استخوان
محققان معتقدند نوشــیدن 2 لیــوان آب گوجه فرنگى 
در روز، اســتخوان ها را تقویت کرده و از پوکى استخوان 

پیشگیرى مى کند.
براى انجام این پژوهش که در دانشگاه تورنتو، کانادا انجام 
شد، 60 زن یائسه 50 تا 60 ساله انتخاب شدند و از آن ها 
خواسته شد که گوجه فرنگى و فرآورده هاى آن را به مدت 

یک ماه به طور کامل از رژیم غذایى خود حذف کنند.
پس از طى این دوره، آزمایشات بیوشیمیایى نشان دادند که 
حذف گوجه فرنگى از رژیم غذایى موجب افزایش ماده اى 
به نام n- تلوپپتید در خون مى شود. این ترکیب، شاخص 
سالمت استخوان است و زمانى سطح آن در خون و یا ادرار 

باال مى رود که تحلیل بافت استخوانى وجود داشته باشد.

فواید و خواص آب گوجه فرنگى براى   
تسکین درد هاى آرتریتاگر

آب گوجه فرنگى براى تســکین درد هــاى آرتریتاگر از 
آرتریت در دســت ها و یا هر کدام از مفاصل بدنتان رنج 

مى برید به آب گوجه فرنگى اعتماد کنید. 
این نوشیدنى سرشار از ویتامین ها و مواد معدنى است که 
قدرت تقویت سیســتم ایمنى بدن و پیشگیرى از ابتال به 

انواع بیمارى ها را دارد. 
در نتیجه بدنتان در برابر التهاب ها و مشکالت مربوط به 

آرتریت قوى مى شود.
 یادتان باشد که باید خودتان دست به کار شوید و نوشیدنى 
خانگى خود را تهیه کنید. فقط در این صورت اســت که 
مى توانید از خــواص طبیعى آن بهره مند شــوید. چون 
نوشــیدنى هاى آماده حاوى مواد نگه دارنده و قند افزوده 
هستند که منجر به بروز التهاب در بدن مى شوند. توصیه 
مى کنیم از گوجه فرنگى هاى ارگانیک و کامال رســیده 

استفاده کنید.

خواص آب گوجه فرنگى براى پوست
براى نشاط و طراوت پوست، گوجه فرنگى له شده را 
به مدت 10 دقیقه روى آن قرار دهید، بسیارى 
در دنیا پوست صورت خود را روزى دو مرتبه و 
هر بار به مدت 15 دقیقه با آب و گوشتابه گوجه 
فرنگى مى پوشانند و این به آن ها کمک مى کند 

تا چربى سطح پوستشان را کاهش دهند.
گر داراى پوست حساسى هستید که مرتب 
جوش مى زند سعى کنید تا بدن خود را با 
آب گوجه فرنگى شستشو دهید. این عمل 
شادابى پوست شــما را تضمین مى کند، آب گوجه 
فرنگى از پوست در برابر اشعه ى ماوراء بنفش محافظت 
مى کند.اگر بدن شــما بوى بدى دارد و نمى توانید آن را 
از بین ببرید سعى کنید تا با شستشــوى بدن خود با آب 
گوجه فرنگى این بوى بد را از بین ببرید. در عین حال در 
کشور هاى خارجى که داشتن سگ خانگى مرسوم است از 
آب گوجه فرنگى براى از بین بردن بوى بدن هم انسان و 
هم سگ نیز استفاده مى شود. مواد تشکیل دهنده گوجه 

فرنگى در از بین بردن بوى بد تاثیر مثبتى دارد.

آب گوجه فرنگى و الغرى
آب گوجه فرنگى یک آبمیوه الغر کننده است. آب گوجه 
فرنگى یک ماده غذایى چربى سوز به حساب مى آید، طبق 
نتایج مطالعات دانشگاه بوستون مصرف گوجه فرنگى و 
آب گوجه فرنگى تا 30 درصد احتمال بروز بیمارى هاى 
قلبى را کاهش مى دهد.سوخت چربى ها را در بدن سرعت 
مى بخشد. آب گوجه فرنگى یکى از گزینه هاى مناسب 
تغذیه اى براى تناســب اندام و از بیــن بردن چربى هاى 

اضافى است.

عالئم ورم معده یا گاستریت چیست؟

خواص آب خواص آب 
گوجه فرنگى گوجه فرنگى 
براى بینایى و براى بینایى و 

الغرىالغرى

خواص بى نظیر و درمانى خاکشیر

یک توصیه جالب براى درمان بیمارى هاى روده

گوجه فرنگى ها را شســته و پاك کنید تا 
میکروب آن ها از بین برود، سپس آن را به 
چند تکه تقسیم کنید و این تکه ها را در یک 
قابلمه انداخته و آن ها را با قاشق فشار دهید 
تا آب گوجه فرنگى خارج شود که در صورت 
لزوم مى توانید مقدارى کم آب نیز به قابلمه 
اضافه کنید و اجــازه دهید محتویات داخل 
قابلمه به خوبى براى مدت زمان 15 تا 20 

دقیقه بجوشد و گوجه ها نرم شود.
 مى توانید مواد افزدونى مانند شکر و نمک 
و فلفل را اضافه کنید و حتما با چشیدن آن 
حواستان به مقدار افزودنى ها باشد، قابلمه را 
از روى حرارت بردارید و اجازه دهید ســرد 
شود و ســپس آب گوجه فرنگى را از یک 
پارچه نازك رد کنید تا دانه و تکه هاى سفت 

آن گرفته شود.

نحوه گرفتن 
آب گوجه فرنگى

 نکنید.

 چاى به
4 را به اندازه الزم شسته و 4 قاچ

س با طرف 
ه، به را رنده 

خالل ریز کنید 
ن ســینى و یا 
ــه تمیزى به 

دهید تا  ز قــرار
 کم شــود و تغییر

چوبدارچین را نیز به چاى اض
پو دارچین نباید از اســتفاده از
کنید، زیرا پودر
به را کدر
جوشر
بریزید
اجازه د
بکشد و ب
پس دهند.گ
تهیه ایــنچ چاى بهتر
مرغوب و با کیفیت باال است

تفکر و حافظه افزایمى دهند. جینسینگ عالوهبر تحریک فعالیت قدرت تحلیل،
رد دســ
ن را در معده
م غذا بهبــو
التى مثل نف
چنین اســت
رد دســتگا

بدنىفعالیت ذهنىرا نیز تحریک مىکند.
2. کاهــش اســترس و 
جینســینگ  ججرططططرططرططرططرططرطررطرطرطرططرطررطرططراضطراب:

5. بهبــود عملکر
جینسینگ تولید پپسین

نتیجه  هضــمدر 
مشکال
همچ
عملکر

ى خواص بى شمارى اســت که عالوه بر مصرف آن به صورت یک شربت سریع و
ب سنتى نیز کاربرد دارد.

خاکشیر
ىىىهاى ا این دانه جزو درمان 
براى این بیمارى  موثر

و جراحت.
کند. باز  گرفته را

تا حد زیــادى پایین 

ر در شفافیت و درخشانى 
ش االستیســیته آن به شمار 

را بهبود بخشــد، تأثیر مفیدى بر 
ده داشته باشد و بدن را قادر سازد تا 

ت خود را حفظ کند.
ى کم هزینه و بى دردسر است که 
کبه درمان مشکالت سالمت 
دگى، اضطراب، سوء مصرف مواد، 
زاو حتى رفع مشکالت تغذیه اى به 
شود. همچنین مى تواند به مقابله با 

کمککند.
ود این راهبان، نوعى مراقبه یا

جام مى دهند که برگرفته از
ىباستانىهند 
 (Ayurveda((

اهبــان حداقل 
عتو در بازه زمانى 

ن ر نر ین مدیتیشن را تمرین ین

کاهش بیمارى هاىروانى نقش دارند. این آزمایش
بیانگر این است که مدیتیشن مى تواند باکترى هاى 
خخخخخخخخخخخخخاصى که تأثیر مثبت در 
سالمت روان دارند 

را نیز تقویت کند.»

؟

یزان 
بیماران 

ینایى
رت بینایى را 
Bویتامین B و 

خون ه فشار
 گرمازدگى و 

ى شود.

خواص آبگوجه فرنگى براىمو فواید و

خواص آب
براى نشاط و
به مدت
در دنیا

هر بار به
فرنگىم
تا چربى س
گر
جو
آبگ

شادابى پوست
فرنگى از پوست
مى کند.اگر بدن ش

تان به مقد و
از روى حرارت بر

شود و ســپسآش
پارچه نازك رد کنپ

آن گرفته شود.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0125 مورخ 1401/09/19 به شــماره کالســه 0951 مالکیت 
آقاى/ خانم مطهره قاسم پور فروشانى به شناسنامه شماره 1130349802 کدملى 
1130349802 صادره فرزند محسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 140,53 مترمربع پالك شماره 159 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 19073 مورخ 1401/6/1 
دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 

است. 
برابر راى شــماره 0125 مورخ 1401/09/19 به شــماره کالســه 0951 مالکیت 
آقاى/ خانم الیاس زمانى فروشــانى به شناسنامه شــماره 1130179249 کدملى 
1130179249 صادره فرزند عبدالرســول در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 140,53 مترمربع پالك شــماره 159 فرعى از 107 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 19073 مورخ 
1401/6/1 دفترخانه 388 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/09- م الف: 1439273 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/183

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1313 مورخ 1401/10/14 به شماره کالسه 0886 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدمهدى روح اللهى ورنوسفادرانى به شناســنامه شماره 2254 کدملى 
1817333291 صادره فرزند قنبر در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 292 
مترمربع پالك شماره 175 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 9081 مورخ 39/4/16 و به موجب 223759 
مورخ 26/93/4 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446678 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/117

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 رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 

اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5822 مورخ 
1401/09/02 خانم رضوان نادرى نجف آبادى فرزند اسداهللا  ششدانگ  یکباب خانه  
به مساحت 127/14 متر مربع قسمتى از پالك شماره 6 فرعى از 248 اصلى واقع 
در قطعه 11 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/24 
-م الف: 1447275- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد- ازطرف آفرین میرعباسى/11/126 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0370 مورخ 1401/09/23 به شماره کالسه 0289 مالکیت آقاى/ 
خانم فرزانه پرنده خوزانى به شناسنامه شماره 1130308855 کدملى 1130308855 
صادره فرزند کریم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 182,89 مترمربع پالك 
شــماره 280 و 281 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب 37729 مــورخ 99/10/18 دفتــر 322 و 37730 مورخ 
99/10/18 دفتر 322 و سند انتقال 224328 مورخ 93/6/4 دفتر 73 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446844 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/124

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006011075- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/04 – ورثه 
احمد شفیعى به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهى شده مدعى است ششدانگ پالك شماره 580 فرعى از 114 اصلى واقع در 
خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 93 ص 603 مسبوق به ثبت و سند 
مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 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 ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/11/09- م الف: 1447034- سید محمدحسن مصطفوى- سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر - از طرف زهره عموشاهى خوزانى/11/123

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006000927- 1401/10/05- برابر راى شــماره 0927 
مورخ 1401/10/05 به شماره کالســه 0302 مالکیت آقاى/ خانم زهرا نوربخش 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 18689 کدملى 1140186426 صادره فرزند سید 
مصطفى در ششدانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 149,48 
مترمربع پالك شماره 2055 فرعى از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 140020302006007400 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446975 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/119

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1124 مورخ 1401/10/10 به شماره کالسه 0953 مالکیت آقاى/ 
خانم حکمت عسکرى فروشانى به شناسنامه شماره 159 کدملى 1141580438 
صادره خمینى شهر فرزند محمود در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 180,41 مترمربع پالك شماره 1710 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند قطعى شماره 133827 
مورخ 90/12/21 و ســند قطعى 115331 مورخ 83/4/30 و وکالت 11390 مورخ 
1398/2/15 دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 

محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 1125 مورخ 1401/10/10 به شماره کالسه 0954 مالکیت آقاى/ 
خانم نسرین زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 234 کدملى 1829305220 صادره 
فرزند غدیرعلى در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 180,41 
مترمربع پالك شماره 1710 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شــماره 133827 مورخ 90/12/21 و سند 
قطعى 115331 مورخ 83/4/30 و وکالت 11390 مورخ 1398/2/15 دفترخانه 388 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/09- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446643 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/121

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5407 مورخ 1401/07/25 به شماره کالسه 0482 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا عسگرى فروشانى به شناسنامه شــماره 18149 کدملى 1140181033 
صادره فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 145,14 
مترمربع پالك شماره 395 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 41544 مورخ 1400/9/7 دفتر 322 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5408 مورخ 1401/07/25 به شماره کالسه 0484 مالکیت آقاى/ 
خانم عباس مجیرى به شناسنامه شماره 1242 کدملى 1140852396 صادره فرزند 
محمود در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 145,14 مترمربع 
پالك شــماره 395 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند قطعى 41544 مورخ 1400/9/7 دفتر 322 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446813 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/128

آگهى تبصره 1ـ ماده 105ـ  آئین نامه قانون ثبت 
شــماره نامه: 140185602006011161- تاریخ ارســال نامه: 1401/11/05- 
براساس تقاضاى آقاى محمود عابدى مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى ششدانگ 
پالك 105/186 واقع در خمینى شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق 
متعلق است به خانم گوهر کریمى اندانى رزند تقى بشناسنامه 1539 که در اجراى 
تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت کارشناسى رسمى دادگسترى 
میزان بهاء ثمنیه اعیانى پالك فوق الذکر را به مبلــغ 51700000 برآورد و اعالم 
نموده است و چون متقاضى مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانى است لذا باتوجه به 
مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود 
تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شــده به اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 
مراجعه نماید و در صورتى که مدعى تضییع حقى باشــد مى تواند از تاریخ انتشــار 
این آگهى به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى 
را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهى است در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى 
سند مالکیت متقاضى بدون اســتثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/11/09- م الف: 1446827- سید محمدحسن مصطفوى -سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  از طرف محمد عدیلى  پور/11/130

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان  از تشدید طرح 
ذوالفقار با هدف ایجاد امنیت براى شهروندان و پیشگیرى 
از وقوع جرایم و گسترش کانون هاى جرم در این استان 
خبرداد.سردار محمدرضا هاشمى فر افزود: یکى از وظایف 
مهم نیروى انتظامى، ایجاد امنیت در تمام محالت و ناامن 
کردن محیط براى مجرمان و قانون شــکنان است که 
اجراى اینگونه طرح ها به تحقق این مهم کمک مى کند.

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان بااشاره به 
اجراى بیش 20 طرح ذوالفقار در شهرستان هاى مختلف 
اصفهان گفت: مقادیر زیادى مواد مخدر، اسلحه جنگى و 
شکارى، اموال مسروقه وآالت جرم کشف شده است.وى 

همچنین به شناسایى ودستگیرى تعداد زیادى از سارقان 
سابقه دار و تحت تعقیب و همچنین باندهاى تهیه وتوزیع 
مواد مخدردر محالت شهرســتان هاى مختلف استان 
در راستاى اجراى این طرحها اشاره کرد.سردار هاشمى 
فر افزود: در این طرح همچنیــن تعداد زیادى از معتادان 
متجاهر و پرخطر جمع آورى و براى درمان به مراکز ترك 
اعتیاد شهرســتان ها تحویل داده شدند.وى خاطر نشان 
کرد: اجراى طرح هاى امنیت محله محور با هدف ارتقاى 
امنیت اجتماعى و کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت 
و رضایت در بین مردم با جدیت از سوى پلیس در محالت 

مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد توســعه و بازســازى عتبات عالیات استان 
اصفهان گفت: تاکنون نزدیک بــه 200 طرح به همت 
هنرمندان و کارشناســان اصفهانى، در عتبات عالیات 

برنامه ریزى و اجرا شده است.
جعفر عسگرى گفت: در این سال ها اصفهانى ها هم وارد 
میدان شده و در اجراى ابرپروژه هایى مانند صحن بزرگ 
حضرت زهرا (س) در نجف، یا صحن حضرت زینب (س) 
در کربال و توسعه بین الحرمین، مشــارکت کرده اند. او 
افزود: در دو دهه گذشــته، هنرمندان اصفهانى،40 در، 

براى حرمین شریفین ساخته اند.
وى با رد این شــبهه که وجوه مالى به شــکل مستقیم 

از ایران وارد عراق مى شــود، اظهار کرد: ما شــغل ها و 
هنر هایى در استان و کشــور خودمان براى هنرمندان 
ایجاد مى کنیم و امور را به آن ها مى سپاریم. در حقیقت با 

تولیدات و امکانات خود کار ها را پیش مى بریم.
عسگرى ادامه داد: به عنوان مثال نزدیک به 350 تا 400 
بانوى قالى باف براى ستاد مشغول به کار هستند که هدف 
نخست ایجاد اشتغال براى بهبود معیشت خانوار و دوم 

تولید آثار هنرى براى استفاده در عتبات است.
او یادآور شد: نذور مردمى، داوطلبانه، عاشقانه و به دور از 
احجاف و اجبار جمع آورى مى شود و هیچ اعتبار دولتى، 

اجازه ورود به این بخش را نداشته و ندارد.

تشدید طرح پیشگیرى
 از  وقوع جرم در اصفهان 

اجراى 200 طرح در عتبات 
عالیات به همت اصفهانى ها

تولید نسل جدید 
کولر هاى آبى در اصفهان

بـا حضـور معـاون وزیـر نیـرو و رئیـس سـازمان 
انرژى هـاى تجدیـد پذیـر کشـور از نسـل جدیـد 
کولر هـاى آبى کـم مصـرف در یکـى از بزرگترین 
واحد هاى تولید لوازم خانگى کشـور رونمایى شـد. 
صمدى مدیرعامل این واحـد تولیدى با بیان اینکه 
این نوع کولر نسبت به کولر هاى آبى مشابه بیش از 
60 درصد کاهش مصرف برق دارد گفت: در حالى 
که کولر هاى آبى معمولى با تـوان 850 وات، چهار 
و نیم آمپر مصرف برق دارد، این کولر هاى تولیدى 
2/5آمپر برق مصرف مى کند. با راه اندازى این خط 
تولید سـاالنه در مرحله نخسـت پنج هزار دستگاه 

کولرآبى کم مصرف تولید مى شود.

بهره بردارى 
از طرح تفصیلى 7 شهر 

مدیرکل راه و شهرسازى استان گفت : طرح تفصیلى 
هفت شهر رضوانشـهر، سفیدشـهر، علویجه، داران، 
پیربکران، فرخى و دهاقان در استان اصفهان با اعتبار 
بیش از هشت میلیارد ریال تا پایان سالجارى تکمیل و 
بهره بردارى مى شود. علیرضا قارى قرآن با پیش بینى 
اینکه قرارداد طرح تفصیلى پنج شهر دیگر استان نیز 
تا سال آینده منعقد شود گفت: عالوه بر این طرح هاى 
تفصیلى، بازنگرى طـرح جامع شـهر هاى اصفهان، 

مبارکه، نائین و نطنز در دست تهیه است.

خبر

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
استان اصفهان گفت: نرخ مشــارکت اقتصادى زنان در اصفهان 15/5 
درصد است که در مقایسه با میانگین اشتغال زنان در کشورهاى اروپایى 

بسیار پایین تر ولى نزدیک به آمار در کشورهاى خاورمیانه است.
مهدى میرقادرى افزود: زنان نسبت به مردان در انتخاب شغل به صورت 

انتخابى و محتاطانه و بر اساس نقش خانوادگى خود عمل مى کنند.
وى با بیان اینکه آمارها نیــز حاکى از این واقعیت اســت، افزود: نرخ 
مشارکت اقتصادى مردان در اصفهان 69/7 درصد و بطور تقریبى چهار 

برابر زنان است؛ این مســاله تمایل کمتر زنان براى ورود به بازار کار را 
نشان مى دهد.

میرقادرى گفت: پژوهش ها نشان داده است مهمترین دلیل نبود تمایل 
زنان براى حضور در بازار کار، مسوولیت هاى خانوادگى و سپس موارد 
دیگر مانند دلسردى از یافتن کار مناســب، بى نیازى از انجام کار و نیز 

شرایط خاص زنان از جمله دوره باردارى است.
این کارشناس اشــتغال افزود: زنان براى یافتن شغل مناسب، بیشتر 
از مردان در دوره هاى کارورزى، توانمندســازى و مهارتى شــرکت

 مى کنند که مشارکت حدود 70 درصد آنها در طرح هاى کارورزى فارغ 
التحصیالن دانشگاهى موید این موضوع است.

میرقادرى افزود: حضور فعال و 24 درصــدى زنان اصفهان در بخش 
عمومى (بنگاه هــاى تحت مدیریت دولــت) که همــواره همراه با 
آزمون هاى متمرکز و رقابت قابل توجه است نشان از توجه و اراده آنها 
براى حضور در مشاغلى است که با وظایف و مسوولیت هاى خانوادگى 

منطبق است.
میرقادرى گفت: حدود 24 درصد زنان شاغل اصفهان در بخش عمومى 
مشغول بکار هستند؛همچنین با استناد به آمارها در این زمینه تنها 14 
درصد از زنان فعالیت در مشاغل با ساعت کار طوالنى و بیشتر از ساعت 
کار معمول را پذیرفته اند که در مقابل سهم 31 درصدى مردان با وجود 
وظایف و دغدغه هاى خدماتى و مراقبتى آنــان براى اعضاى خانواده 

قابل قبول است.
مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهان افزود: حدود 80 درصد از مجوزهاى مستقل مشاغل 

خانگى دریافت شده در 2 سال گذشته مربوط به زنان است.
وى ادامه داد: همچنین در انتخاب بخــش اقتصادى فعالیت نیز حدود 
62 درصد از اشــتغال شــهرى زنان مربوط به بخــش خدمات و در

 رشته هاى فنى و مهندسى، آموزش، سالمت، فرهنگ، توزیع و خرده 
فروشى است.

میرقادرى افزود: در نهایت مى توان گفت در استان اصفهان نگاه بیشتر 
زنان به مقوله اشــتغال به این صورت است که در کنار مسوولیت هاى 
خانوادگى و شخصى و با توجه به ویژگى ها، بتوانند به معیشت و اقتصاد 
خانواده کمک کنند؛ البته در کنار این نــگاه، بخش دیگرى از زنان نیز 
هستند که دالیل و شرایط شخصى و خانوادگى، حضور فعال تر آنها را 

در فعالیتهاى اقتصادى تسهیل مى کند.

مشارکت اقتصادى زنان به روایت آمار

زنان اصفهانى بیشتر کار مى کنند یا مردان؟

مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان گفت: 
این شرکت براى تأمین ســوخت مایع نیروگاه ها و صنایع عمده در 

آماده باش کامل است.
عبدا... گیتى منش اظهار کرد: در پــى قطعى گاز نیروگاه ها و صنایع 
عمده و به منظور تأمین گاز مورد نیاز خانوارها، وظایف و مأموریت هاى 
شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى دو چندان شده است. او ادامه 
داد: این شرکت با برنامه ریزى منسجم به صورت شبانه روزى براى 
تأمین، ذخیره  سازى و توزیع سوخت مایع نیروگاه ها و صنایع در آماده 

باش کامل است. 
مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان گفت: از 
آبان امسال تاکنون نفت گاز مورد نیاز نیروگاه هاى استان با تردد 10 

هزار نفتکش تامین شده است.
گیتى منش افزود: در این مدت، بیش از 300 میلیون لیتر نفت گاز از 
مبادى اصفهان، بندر عباس و ماهشــهر به نیروگاه هاى چهلستون، 
کاشان و زواره حمل شده تا در شرایط خاص زمستان امسال با قطعى 

برق نیروگاه ها به واسطه قطع گاز مواجه نباشیم.

آماده باش براى تأمین 
سوخت مایع نیروگاه ها

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تحقیق و توسعه مانا پرشیا به شناسه 
ملى 10840108782 و به شــماره ثبت 34883 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/10/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حمید شــعبانى ســیچانى به شماره ملى 
1288640129 به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره، پویا 
شعبانى سیچانى به شــماره ملى 1289136467 به سمت 
مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، سید محمد ایمان روضاتى 
به شماره ملى 1290724741 به سمت رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است .و ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1446308)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص اطلس اســتیل پایا تجارت به شناسه ملى 
14009061389 و به شــماره ثبت 64306 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/04/31 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - تراز و صورتهاى مالى منتهى به 1400 به تصویب 
رســید . اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1444034)
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مهدى کیانى، هافبــک دفاعى تراکتور پــس از پیروزى 
تیمش برابر ذوب  آهن گفت: مى دانستیم که بازى سختى 
در اصفهان داریم. ذوب آهــن بازیکنان و کادر فنى خوبى 
دارد، اما ما هم تراکتور هســتیم و تیم دست و پا بسته اى 
نیستیم. همدل شده بودیم که بازى را ببریم و خدا را شکر 
این اتفاق افتاد.  او که سابقه حضور در اصفهان و پوشیدن 
پیراهن سپاهان را دارد، در این باره گفت: من نان و نمک 
شــهر اصفهان، هواداران و مردم این شــهر را خورده ام و 
همیشه قلبا دوست شان دارم و ان شاا... که همیشه سربلند و 
موفق باشند. کیانى درباره شرایط تراکتور پس از حضور خمز 
عنوان کرد: شرایط خیلى بهتر شده  است. ما روز به روز تیم تر 

مى شویم و به بلوغ تاکتیکى مى رسیم.

ابراز عالقه بازیکن تراکتور
 به اصفهانى ها

02

دو مدافع ســپاهان در فصل جارى آمار جذابى را از خود ارائه 
کرده اند. رامین رضاییان و امید نورافکن یکى از موفق ترین 
مدافعان حال حاضر لیگ برتر محسوب مى شوند. این دو مدافع 
تیم ژوزه مورایس که یکى از با ثبات ترین مدافعان این فصل 
از لیگ برتر به شمار مى روند عالوه بر موفقیت در فاز دفاعى 
طالیى پوشــان اصفهانى در فاز تهاجمى فوق العاده ظاهر 
شده اند. رامین و امید در 17 هفته اى که در ترکیب سپاهان 
به میدان رفته اند با ثبت آمــار 8 گل زده و 4 پاس گل یکى از 

خطرناك ترین مدافعان لیگ برتر به شمار مى روند.

خطرناك مثل رامین و امید!

04

محمد نژادمهدى، مدافع سپاهان در ساعات پایانى نقل و 
انتقاالت زمستانى با باشگاه فوالد به توافق دست یافت و در 
نیم فصل دوم در این تیم کار را دنبال خواهد کرد. نژادمهدى 
بعد از فسخ قرارداد با طالیى پوشــان و در شرایطى که تا 
ســاعات پایانى نقل و انتقاالت چند تیــم را خواهان خود 
مى دید، در نهایت با درخواست جواد نکونام سرمربى فوالد 
و شرایط این باشگاه، قرارداد 
خود را با خوزستانى ها به 
امضا رساند و به جمع این 
تیم اضافه شد. مدافع میانى 
تازه وارد فوالد خوزســتان 
بعــد از رشــید مظاهرى، 
رناتــو داســیلویرا و 
محمدرضا حسینى 
چهارمین خروجى 
زمســتانى باشگاه 
ســپاهان محسوب 

مى شود.

مدافع سپاهان
 به فوالد پیوست

بعد از خــروج پنج بازیکن از جمع شــاگردان 
مورایس به زودى جذب بازیکنان شــاخص 

توسط سپاهان را شاهد خواهیم بود.
تیم فوتبال سپاهان به عنوان یکى از مدعیان 
جدى عنوان قهرمانى لیگ بیســت ودوم، تا 
این لحظه در پنجره نقل و انتقاالت زمستانى 
فوتبال ایران دست به خرید و جذب بازیکنى 
نزده اســت. البته که این اتفاق به معناى عدم 
حضور این تیم در بازار نقل و انتقاالت نیست و 
بدون تردید طى روزهاى آتى، اسکواد باشگاه 

سپاهان با تقویت همراه خواهد شد.
ســپاهانى ها در پنجــره زمســتانى با خروج 
قرضى محمدرضا حســینى به عنوان یکى از 
شاخص ترین بازیکنان خود موافقت کردند و با 
حضورش در گل گهر سیرجان موافقت کردند تا 
یکى از انتقال هاى بزرگ نیم فصل رقم بخورد. 
مدیران سپاهان همچنین با صدور رضایت نامه 
محمد نژادمهدى و رشید مظاهرى با جدایى 
این بازیکنــان نیز موافقت کردنــد تا فوالد و 
پیکان در ادامه فصــل از حضور این بازیکنان 

منتفع گردند.
رناتو داسیلویرا و محمدرضا مهدى زاده نیز به 
صورت قطعى از جمع شاگردان ژوزه مورایس 
خارج شــدند تا لیست تیم ســپاهان عمال از 
مدافع میانى سوم خالى شــود. موضوعى که 
پیام آشــکارى دارد و آن، جذب قریب الوقوع 

یک مدافع مرکزى توسط مدیران این باشگاه 
طى روزهاى آتى است.

سپاهانى ها با برقرارى ارتباط با سیاوش یزدانى، 
پروسه جذب مدافع استقالل را پیش مى برند 
و با توجه به عالقه ســرمربى پرتغالى این تیم 
به مدافع بلندقامت اســتقالل، به احتمال زیاد 
این بازیکن به زودى همبازى محمد دانشگر، 

دوست صمیمى خود، خواهد شد.
اما بخش دیگرى از تمرکز باشگاه سپاهان در 
این پنجره نقــل و انتقاالتى معطوف به جذب 
کاوه رضایى، مهاجم این فصل تراکتور است 
که اخبار زیادى از بازگشــت او به اســتقالل 
حکایــت دارد امــا در صورتى کــه مدیران 
استقالل بخواهند تنها جاى خالى ایجاد شده 
به واسطه خروج سیاوش یزدانى از لیستشان 
را با بازیکنى به جز کاوه رضایى پر کنند، باید 
منتظر حضور این ستاره در جمع طالیى پوشان 

دیار زاینده رود باشیم.
با جدایى داسیلویراى برزیلى از سپاهان، یک 
سهمیه بازیکن خارجى نیز در لیست این تیم 
به وجود آمده که کادر فنى ســپاهان به دنبال 
پر کردن آن با یک وینگر خارجى دیگر هستند 
و در همین راستا، گزینه هاى مدنظر مورایس 
نیز به باشگاه معرفى شده و باید دید در نهایت 
باشگاه موفق به جذب کدام یک از آنها خواهد 

شد.

آپدیت سپاهان ادامه دارد
03

محمدرضا حسینى تنها با یک جلسه تمرین در ترکیب اصلى 
گل گهر مقابل مس رفسنجان قرار گرفت و به طور کامل 
بازى کرد. وینگر سابق سپاهان مهمترین خرید قلعه نویى در 
نقل و انتقاالت زمستانى و یکى از بمب هایى بود که در بازار 
ترکیده شد. مربى گل گهر بعد از بازى با مس، دلیل جالبى 
براى خرید حسینى عنوان کرد. طبق گفته سعید الهویى، 
حسینى جنس بازى متفاوتى نسبت به دیگر وینگرهاى این 
تیم دارد و مى تواند باعث تنوع تاکتیکى شود. عالوه بر آن 
حضور فعال او در سمت راست، باعث افزایش کیفیت بهنام 
برزاى و مهدى تیکدرى مى شود که به عنوان دفاع راست در 
گل گهر بازى مى کنند و پس از هماهنگى با ستاره تازه وارد، 
این سمت سیرجانى ها را به یکى خطرناك ترین زوج ها در 

لیگ برتر تبدیل خواهند کرد.

چرا ژنرال 
وینگر سپاهان را خرید؟

بر اساس ادعاى یک نشریه معتبر آلمانى، مهاجم ایرانى 
تیم فوتبال بایرلورکوزن در لیســت خروجى این باشگاه 

قرار دارد.
سردار آزمون در پنجره نقل وانتقاالت زمستانى گذشته به 
حضور هشت ساله اش در فوتبال باشگاهى روسیه پایان 
داد و با قراردادى پنج و نیم ساله به بایرلورکوزن پیوست 
اما اوضاع در این تیم بوندس لیگایــى برایش آنطور که 
مى خواسته پیش نرفته و هنوز نتوانسته جایگاه ثابتى در 

ترکیب لورکوزن براى خود دست و پا کند.
نشریه «کیکر» آلمان با انتشــار گزارشى مدعى شد که 
بایرلورکوزن منتظر پیشــنهادهایى اســت که به سردار 

آزمون خواهد شــد. آنها آماده فروش مهاجم ایرانى خود 
هستند که شــروع خوبى در بوندس لیگا نداشته است. 
سردار این فصل تنها در 12 بازى از رقابت هاى مختلف 
براى لورکوزن به میدان رفته (345 دقیقه از 1080 دقیقه 
ممکن) و دو پاس گل براى هم تیمى هایش ساخته، هرچند 
مصدومیت باعث شده او 11 بازى در رقابت هاى مختلف 

را از دست بدهد.
روزنامــه «تاکویــم» ترکیه هم مدعى شــده که مدیر 
برنامه هاى سردار آزمون او را به باشگاه گاالتاسراى ترکیه 
پیشنهاد کرده اســت. طبق این گزارش، پیشنهادهاى 
زیادى به این باشگاه ترکیه اى براى تقویت خط حلمه اش 

شده، اما آخرین نام پیشنهادى، ســردار آزمون مهاجم 
بایرلورکوزن ملقب به «مسى ایرانى» بوده است.

حاال تصمیم با اوکان بوروك سرمربى گاالتاسراى است 
که این مهاجم 28 ساله را به خط حمله اش اضافه کند یا 
خیر. در صورت تأیید بوروك، مدیریت باشگاه گاالتاسراى 
دکمه انتقــال را مى زنند و آزمــون را احتماًال قرضى به 

خدمت خواهند گرفت.
مهاجم تیــم ملى که حــاال یک ســال از حضورش در 
بایرلورکوزن مى گذرد، در مجموع در 23 بازى که در بیشتر 
آنها به عنوان بازیکن تعویضى به میدان آمده، تنها یک 
گل زده و سه پاس گل براى هم تیمى هایش ساخته است.

ستاره ایرانى در لیست خروج تیم آلمانى

مرضیه غفاریان

قطار شماره بیست و دوم در ایســتگاه هفدهم شاهد 
بازى هاى پرگل و صحنه هاى جذابــى بود. با اینکه 
بیشترین گل هاى این هفته را مسافران آبى پوش این 
قطار به ثمر رســاندند اما این طالیى پوشان اصفهان 
بودند که موفق شدند با برترى یک بر صفرشان برابر 
نساجى چى ها در مازندران خود را به فاصله 2 امتیازى 

صدرنشین لیگ برسانند.
اگرچه سپاهانى ها موفق شدند یکى از رقباى دیگر 
سرنشینان اصفهانى قطار 22 را در خانه مغلوب کنند 
اما ذوب آهنى ها نتوانستند از این موقعیت براى بهبود 
جایگاه خود در لیگ استفاده کنند. ســربازان تارتار 
نه تنها موفق نشــدند واگن بهترى در قطار به خود 
اختصاص دهند بلکه با شکست 3 بر یک برابر تراکتور 
در فوالدشهر و با توجه به نتایجى که حریفانشان در 
هفدهمین ایستگاه به دســت آوردند مجبور شدند از 

واگن شماره 10 به دوازدهمین واگن کوچ کنند.
ذوب آهن در حالى با زانــو زدن در خانه خود 2 رده در 
جدول سقوط کرد که هوادار تنها با کسب یک امتیاز 
در مصاف با نفت مسجد سلیمان قعرنشین موفق شد 
با 19 امتیاز یعنى یک امتیاز بیشــتر از گاندوها با 2 پله 
صعود جایگاه آنها را از آن خود کند. پیکان هم با برترى 
یک بر صفر برابر مس کرمان از واگن سیزدهم به واگن 

یازدهم و یک ردیف جلوتر از ذوبى ها نقل مکان کرد.
اما در ایســتگاهى که این دو تیم تهرانى موفق شدند 

مسافران ســبزپوش اصفهانى  قطار 22 را جا گذاشته 
و بــه رده هاى باالتر صعــود کنند دیگر سرنشــین 

پایتخت نشین این قطار متحمل دومین شکست خود 
در بیست و دومین سفرش در لیگ برتر شد. سرخپوشان 

تهران هرچند با وجود باخت یک بر صفر در اهواز و در 
برابر قرمزپوشان این دیار همچنان اولین واگن قطار را 

در قرق خود دارند اما حاال جایگاه پرسپولیِس صدرنشین 
با توجه به نزدیک شدن سایر مسافران به آنها نسبت 
به قبل متزلزل تر شــده اســت. در این ایســتگاه، 
سپاهانى ها موفق شــدند با ادامه روند رو به رشد خود 
فاصله 5 امتیازیشان را با شــاگردان یحیى به 2 امتیاز 
کاهش دهند؛ با این تفاســیر،کوچک ترین لغزش از 
جانب این تیم تهرانى در ایســتگاه هجدهم مى تواند 

سپاهان را به صدر برساند.
شــاگردان ژوزه مورایس براى نیل به این هدف  باید 
در گام نخســت در هفته آینده از ســد همسایه دیوار 
به دیوارشان یعنى گل گهر ســیرجان بگذرند و این 
موضوع کار آنها را براى آنکه موفق شوند واگن شماره 
یک را از چنگ پرسپولیســى ها در آورد ســخت تر 
مى کند؛ با این حال، طالیى هــاى دیار زاینده رود در 
بازى هاى اخیر خود نشــان داده اند عزمشان را براى 
تصاحب جام طالیى این دوره جزم کردند و برایشان 
فرقى نمى کند حریف مقابل آنهــا چه تیمى و در چه 

جایگاهى باشد.
هرچه سپاهانى ها با نتایج درخشانشان در دیدارهاى 
اخیر امیــد هوادارانشــان را بــراى قرارگرفتن روى 
ســکوى قهرمانى پس از هشــت ســال پررنگ تر
 کرده اند همشهرى آنها با کسب تنها 2 امتیاز در 5 بازى 
اخیر قدم به قدم به قعر جدول نزدیک تر شده و ناامیدى 
براى کسب جایگاهى در خور این تیم با ریشه اصفهانى 

در دل طرفدارانش ریشه دوانده است.  

هفته هفدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از فاصله 2  امتیازى سپاهان با صدر
 تا سقوط 2 پله اى ذوب آهن

و شرایط این با
خود را با خو
امضا رساند

تیم اضافه شد
تازه وارد فوال
بعــد از رشــ
رناتــو
محمد
چهار
زمســ
ســپاه
مى شو

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما در ابتداى فصل 
بدشانسى آوردیم و  40 درصد تیم را از دست دادیم. 

مهدى تارتار درباره نقل وانتقــاالت تیمش در نیم فصل، 

اضافه کرد: یک تیم باید 25 بازیکن داشته باشد. منطقى 
خواهد بود اگر بگویم امسال بد آوردیم. هدفمان در فصل 
گذشته حفظ تیم بود و توانستیم این کار را انجام دهیم، اما 
متاسفانه در ابتداى فصل بدشانسى آوردیم و سعید باقرپسند، 
عاشورى و ابراهیمى از ما جدا شدند و جدایى سینا اسدبیگى 
را اضافه کنید. مى توان گفت در ابتداى فصل 40 درصد تیم 
را از دست دادیم. چه کارى مى توانستیم انجام دهیم وقتى 
نقل وانتقاالت تمام شده بود؟ تنها کارى که توانستیم این 

بود که بیدوف را با مشورتى که کردیم، جذب کنیم.
تارتار خاطرنشان کرد: مدیریت تاکنون تمام تعهداتش را 
انجام داده اســت . تیم ما بودجه متوسطى دارد و بازیکنان 
خارجى ما از بازیکنان داخلى کمتر گرفته اند و هر کدام شاید 

یک میلیارد هزینه داشته اند.
وى با اشاره به اینکه در هفته هفدهم هستیم، اضافه کرد: 
13 بازى دیگر مانده است. در ســه بازى اخیر دو اخراجى 
داشتیم. این جز بدشانسى چه مى تواند باشد. مقابل فوالد 

هم اخراجى داشتیم. امیدوارم روزهاى خوب  ما هم فرا برسد. 
این طور نیست که همیشه بد بیاوریم. االن روى بدشانسى 

هستیم. باید از لحاظ ذهنى روى بچه ها بیشتر کار کنیم..
وى تصریح کرد: من تجربه دارم و در رشت بدتر از این ها را 
دیدم، اما در پایان فصل تیمم هفتم شده است. همین طور 
در مسجدسلیمان، تبریز و شهرهاى دیگر که کار کرده ام، 
تجربه این شــرایط را دارم، اما بازیکنانم تجربه ندارند و به 

هم مى ریزند.

یک کارشــناس فوتبال بازى دفاعى نســاجى را یک 
اســتراتژى غلط دانست و گفت: ســپاهان بازى خوب 
و منطقى ارائه کرد و نســاجى تنها تماشاگر هنرنمایى 

آن ها بود.
حسین چرخابى با اشاره به پیروزى یک بر صفر سپاهان 
در خانه نساجى، اظهار کرد: هیچ زمان نساجى را این طور 
دفاعى ندیده بودم و به عقیده من یک اســتراتژى بسیار 
غلط کادر فنى در نظر گرفته شد. نساجى از شروع بازى تا 
زمان دریافت گل در زمین خود و یک سوم دفاعى مانده 
بود. مانند بوکســورى که فقــط در گارد دفاع از صورت 

مانده باشد.
وى افزود: سپاهان یکى از بازى هاى خوب و منطقى را 
به نمایش گذاشت و با حفظ توپ در زمین نساجى انواع 
مختلف پلن هاى حمله را از جناح چپ با نفوذ زکى پور و 

على نژاد عملى کرد. این کارشناس و پیشکسوت فوتبال 
ادامه داد: همین داستان در شروع نیمه دوم توسط رامین 
رضاییان انجام شد و نســاجى فقط تماشاگر هنرنمایى 
سپاهان بود. چرخابى با اشــاره بازى بدون گل در نیمه 
نخســت، توضیح داد: در نیمه اول شوت هاى زیادى به 
سمت دروازه نساجى شد و ارسال هاى خطرسازشان به 

خاطر کم دقتى هاى همیشگى سپاهان به گل نرسید.
وى ادامــه داد: نیمه دوم ســپاهان اســتفاده بهترى از 
موقعیت ها کرده و رضاییــان در دقیقه 50 با نفوذ خوب، 
پاس کات بک، بازى بدون توپ محمد کریمى و ضربه 
تمام کننده نورافکن به گل رســیدند. نقش کریمى در 
این گل بسیار موثر بود و دفاع نســاجى را به سمت خود 

متوجه کرد.
چرخابى تصریح کرد: نساجى پس از گل از الك دفاعى 

خارج شد و تنها در ده دقیقه آخر حمالتى بر دروازه سپاهان 
داشت. 3 شوت خوب در دروازه داشتند که با مشت نیازمند 

دفع شد.
کارشــناس فنى فوتبال تاکید کرد: سپاهان در این بازى 
بسیار منطقى بازى کرد. به همان اندازه هیچ منطقى پشت 
بازى نساجى نبود و اصال نشانى از تیم هجومى نساجى در 

خانه نبود و اسیر تدابیر غلط کادر فنى شد.
چرخابى همچنین درباره جدایى مظاهرى از ســپاهان، 
افزود: رشــید مظاهرى دروازه بان جوانى نیســت که با 
نشستن بر نیمکت به فکر آینده سازى باشد؛ باید بازى کند. 
تیم ها باید یک دروازه بان خوب و باتجربه و یک دروازه بان 
ذخیره جوان و جویاى کسب تجربه داشته باشد. مظاهرى 
باید به تیمى برود که در نیم فصل دوم خود را نشان دهد و 

تصمیم درستى بود.

چرخابى: نساجى تماشاگر هنرنمایى سپاهانى ها بود

احمدزاده، وینگر راســت ســپاهان، واکنش عجیبى به 
تصمیم تعویضش در دیدار مقابل نساجى داشت.

فرشاد احمدزاده که در اوج آمادگى، یکى از بهترین 
بازیکنان سپاهان در ورزشگاه شــهید وطنى و در 
بازى پیچیده مقابل نساجى بود، در دقیقه 73 نسبت 
به تصمیم سرمربى براى تعویضش واکنشى عصبانى 
داشــت و آنطور که از جایگاه خبرنگاران مشخص 
بود، او با غرولند و عصبانیت، زمین را ترك کرد و در 
شرایطى که محمد دانشگر سعى داشت به او دلدارى 
بدهد، در حالى روى نیمکت رفت که گرمکن به تن 
نکرد و به نظر به ناراحتى اش روى نیمکت ادامه داد.

این موضوع مورد سئوال خبرنگاران از سرمربى سپاهانى ها 
قرار گرفت که ژوزه مورایس با همان لبخند همیشگى و 

ذهن تند و تیزش در جواب به این سئوال گفت شاید فرشاد 

فکر مى کرده اگر در زمین مى ماند، برنده مى شدیم. این 
جمله هم کنایى بود و هم دروغى در آن وجود نداشــت، 

چرا که ظاهرا احمدزاده که از نمایش خود در این مسابقه 
راضى بود، احســاس مى کرده با ادامــه کارش در 
ترکیب سپاهان مى تواند کمک بیشترى به تیم کند.

خود احمدزاده نیز در پایان مسابقه، بعد از پایین آمدن 
ضربانش، مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با آرامش 
به سؤال آنها درباره این لحظه پاسخ داد و گفت کل 
موضوع چیز خاصى نبوده و شــاید به نوعى از این 

موضوع ابراز پشیمانى کرد.
در نهایت این بازیکن که بازى مفیدى براى سپاهان 
انجام داد، انتخاب اول ژوزه مورایس براى پســت 
وینگر راست است و سپاهان حتى حاضر شده براى 
افزایش حاشیه امنیت محمد حسینى، بازیکن باسابقه خود 

را به گل گهر قرض بدهد.

ماجراى احمدزاده و تعویضش مقابل نساجى

تارتار:

ابتداى فصل 40 درصد 
تیم را از دست دادیم
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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دفتر فروش امالك مجتمع اقتصادى استان هاى اصفهان و چهار محال و بختیارى  در نظر دارد تعدادى از امالك مسکونى و زمین آماده فروش متعلق به خود  را شامل  تعداد 7فقره 
از امالك واقع در اصفهان ملک شهر شهرك نگین (( ردیفهاى 1 الى 7 لیست ))  از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.

لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده ازروز شنبه مورخ 1401/11/01 
لغایت 9 صبح  روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 همه روزه (به جز ایام تعطیل)از ساعت 8  الى 15 به دفتر فروش امالك مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از سایت 

معرفى شده یا روزنامه هاى محلى نسل فردا روز دوشنبه  مورخ 1401/11/03 و نصف جهان  یک شنبه مورخ 1401/11/09  اخذ نمایند .
مالحظات :

1-  متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان 5٪ قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طى چک تضمین شده بانکى در وجه مجتمع اقتصادى کمیته 
امداد به شناسه  ملى 14003163370 تهیه و تحویل اداره فروش امالك استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى  نموده و رسید دریافت نمایند .

2- متقاضیان  مى بایست رسید سپرده مأخوذه (قرمز رنگ ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده  شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات 
قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود .

3- فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .
4- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى 

است. 
5- متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى) برسانند .

6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 
7- مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد 

نظر حتماً بازدید بعمل آورند .
8- دریافت اقساط طى چکهاى صادره از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمناً  از دریافت سفته  معذور مى باشیم .

9- در صورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول 17٪تخفیف به مأخذ سال خواهد شد .
10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 5 روز کارى عودت داده خواهد شد.

11- کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا 
هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .

مهم : 
 دفاتر فروش امالك به نشانى : 

 دفتر فروش مجتمع اقتصادى استان هاى اصفهان و چهار محال بختیارى واقع در : اصفهان-ابتداى خیابان چهارباغ باال-مرکز تجارى ادارى کوثر-فاز2-طبقه6 واحد830 
تلفن تماس: 031-36279986

http://www.ecemdad .ir : آدرس اینترنتى
محل اخذ پاکتهاى پیشنهادات مربوط به امالك مجتمع اقتصادى ، دفتر فروش واقع در اصفهان به نشانى فوق الذکرو تاریخ بازگشائى   پاکتها روز   چهارشنبه مورخ 1401/11/12  

ساعت 10 صبح  در محل دفتر فروش اصفهان به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است *  

آگهی مزایده فروش امالک
فروش فوق العاده امالک و مستغالت (مزایده شماره ۳۱ استان اصفهان)

دفتر فروش استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

قیمت پایه (ریال ) شرایط پرداخت نحوه انتقال سند کاربرى توضیحات نوع ملک مساحت اعیان مساحت عرصه پالك ثبتى آدرس شهر ردیف

26/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 157/25 30/3852 ملک شهر-شهرك نگین-خ دانش- کوچه پویا- 
قطعه65 اصفهان 1

23/120/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 144/5 30/3804 ملک شهر-شهرك نگین- خ دانش-بن بست بنفشه-
قطعه2 اصفهان 2

31/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 157/25 30/3881 ملک شهر-شهرك نگین-خ دانش – بن بست شبنم-
قطعه85 اصفهان 3

31/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 157/25 30/3880 ملک شهر-شهرك نگین خ دانش- بن بست شبنم 
-قطعه86 اصفهان 4

26/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 152 30/3822 ملک شهر-شهرك نگین-بن بست پیام قطعه 20 اصفهان 5

29/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 187 30/3803 ملک شهر-شهرك نگین-بن بست بنفشه قطعه 1 اصفهان 6

30/000/000/000 نقدا 40٪مابقى 12 ماهه تحول ملک پس از 
وصول 60 درصد ثمن معامله وکالتى داراى سند 6دانگ تک برگ و 

موقعیت مسکونى بسیار عالى مسکونى _  _ 157 68/4032 خیابان 22 بهمن-جنب شهر بازى ملک شهر اصفهان 7

*نحوه انتقال با اعطاى وکالت به خریدار مى باشد*


