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ازدحام در صفوف 
تزریق واکسن کرونا

مازوت های قاب شده!
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مجلسی ها 
پای کار وزیر ایستادند

نگران نوع هرس
 درختان شهر نباشید

۳

       

چرا در محیط کار استرس 
می گیریم؟

نیمه شب پر ماجراى اصفهان
۶

کشف ۵۶ میلیارد 
تومان اموال 

سرقتی در اصفهان
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به انهدام 144 
باند سرقت در اســتان، گفت: 401 سارق طى 10 ماه 

گذشته دستگیر و تحویل مراجع قضایى شدند.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: در سال جارى 
هشت باند سرقت قطعات خودرو منهدم شده که یکى 
از مشکالت سرقت قطعات، وجود تقاضا و خرید این 
قطعات استوك است که این با فرهنگ دینى و اخالقى 

جامعه ما همخوانى ندارد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به انهدام 60 
باند سرقت از منازل، ادامه داد: همچنین پنج باند سرقت 

احشام، 18 باند سرقت...

تن پوش هاى ایرانى با بهاى نجومى تن پوش هاى ایرانى با بهاى نجومى 
مانتوهایى که از مانتوهایى که از 33 تا  تا 1010 میلیون قیمت مى خورند میلیون قیمت مى خورند

۳

حمله 3 ریزپرنده به مجتمع کارگاهى وزارت دفاع در خیابان امام خمینى (ره) ناکام ماند

مانع مانع ۲۲ میلیاردی میلیاردی
 برای جدایی نعمتی برای جدایی نعمتی

بازیکن مازاد پرســپولیس حاضر به پرداخت مبلغ 
رضایتنامه نشــد تا همچنان در لیست این تیم باقى 
بماند. نقل و انتقاالت زمســتانى لیگ برتر فوتبال 
ایران در حالى به پایان رســید که پرسپولیس با نظر 

مستقیم یحیى گل محمدى تصمیم ...
۲

در صفحه ۶ بخوانید

مطب هایی که 
حکم سالن
 زیبایی دارند

۵

مدافع اسبق سپاهانمدافع اسبق سپاهان
 به اصفهان برگشت

استرس شغلى، مختص شغل خاصى نیست و زمانى رخ مى دهد 
که بین نیاز هاى شغلى با توانایى ها، قابلیت ها و خواسته هاى ....

تخریب منابع طبیعی را به تماشا نشسته ایم 
۸۸۸۸ درصد ایرانی ها هنوز درک درستی از تخریب منابع طبیعی ندارند 

۲

۷

  
۳۰۷۳۰۷ کیلومتر  کیلومتر 

شبکه فاضالب اصفهان نیاز شبکه فاضالب اصفهان نیاز 
۳به بازسازی داردبه بازسازی دارد

زلزله خوی به ۷۰ روستا خسارت زد جانمایی ایستگاه اتوبوس دانش آموزی در اصفهانجهان نما گوشى هاى هوشمند جدیدى که ماه آینده عرضه مى شونداستان بهترین ورزش ها برای کاهش وزنتکنولوژی سالمت

الف: مناقصه  گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب: موضوع مناقصه: خرید تعداد 20/000 بســته کاغذA 4 هشتاد گرمى برش 

لیزرى با لفاف بانک ملت  
ج: سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 1000,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قیدوشــرط  (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى تضمین شــده در 
وجه مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 
2024013595 با شناسه واریز 14013300020103114 ، قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت 
د: مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 200,000 ریال واریز به حساب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020103298 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت. 
هـ : محل دریافت اسناد مناقصه: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان، طبقه چهارم ، اداره ساختمان 

وتدارکات .

آگهی مناقصه  عمومی شماره  ۱۴۰۱/۳ 
بانک ملت استان اصفهان

نوبت دوم

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

جدول زمانى  انجام مناقصه 

از 1401/11/08 لغایت ساعت 12 مورخ 1401/11/13مهلت دریافت اسناد مناقصه 

ساعت 13 مورخ 1401/11/16مهلت ارائه پیشنهادات (تحویل پاکت ها)

رأس ساعت 10 صبح دو شنبه مورخ 1401/11/17تاریخ بازگشایى پاکت ها

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

بانک در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است
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مدیرعامل مدیرعامل 
شرکت آبفای استان اصفهان:شرکت آبفای استان اصفهان:
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ایمشا نشسته ایم  ته ایستهشا نش ایممشسشا ه م نشستهشستشا ن
۲

بعد از وقفه اى که در روند واکسیناسیون گروه هاى هدف 
ایجاد شد، حاال باز دوباره با شیوع پیک هشتم کرونا شاهد 
شلوغى و ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناسیون مراکز 

بهداشت در کالنشهر اصفهان هستیم.
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زلزله خوى به 70 روستا 
خسارت زد

بحرانى ترین استان کشور
 در تأمین آب شرب

خبرخوان
سرنوشت 

دانش آموز تیرانداز
  ایلنا |مدیرکل روابط عمومــى آموزش و 
پرورش اســتان کرمان درباره آخرین وضعیت 
جسمانى دانش آموز آسیب دیده در حادثه تیراندازى 
در یکى از مدارس قلعه گنج گفت: او مشکل خاصى 
ندارد و از بیمارستان مرخص شده است.  مهران 
باهرى تصریح کرد: آسیب به کمى باالتر از مچ 
دست دانش آموز وارد شده است. باهرى در عنوان 
کرد: دانش آموز ضارب از یک مدرسه دیگر وارد 
این مدرسه شد و در حال حاضر خودش را معرفى 

کرده است.

حمله به ضرغامى
  روزنامه همشهرى | یکى از وزراى 
محترم دولت کــه اخیراً در کنســرت و مجلس 
آوازخوانى زنان شرکت کرده بود، احتماًال با هدف 
جذب قشر خاکسترى جامعه مى گوید: باید فضاى 
فرهنگى کشور را باز کرد و در پاسخ به منتقدان نیز 
ادامه مى دهد اگر تحریک مى شوید نبینید... این 
تلقى آقاى وزیر که تصــور مى کند براى نزدیک 
شــدن به مردم باید از اصول خــود کوتاه بیاییم 
عجیب خطاى فاحشى است. راه نزدیک شدن به 
مردم پشت سر مردم حرکت کردن نیست، محبت 
کردن و رابطه صمیمانه با آنهاست. راه نزدیکى 
به مردم کوتاه آمــدن از دین خدا و حرف نزدن از 

انقالبیگرى نیست، راهش صداقت است... 

شادمانى «کیهان»
  روزنامه کیهان |در حالى که رسانه هاى 
ضدانقالب با فضاسازى هاى ســنگین  مردم را 
از حضور در رویدادهــاى فرهنگى و هنرى منع 
مى کنند کنســرت یکى از خوانندگان کشور در 
پنج شنبه شب گذشته با استقبال خوب مردم مواجه 
شد. همچنین این روزها از بسیارى از نمایش هاى 
درحال اجرا در جشنواره تئاتر فجر با شور و گرماى 

مردمى همراه هستند.

مصرف کنسرو نصف شد 
ســیدمحمد میررضوى، دبیر سندیکا    مهر|
صنایع کنسرو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا 
قیمت تمام شده کنسرو ماهى در ایران باالست، 
گفت: ابتداى ســال هر کیلو ماهــى تن 50 هزار 
تومان بود اما در حال حاضــر این عدد به 60 هزار 
تومان رسیده است. وى گفت: سال گذشته تیراژ 
تولید تن ماهى در کشور 600 میلیون قوطى کنسرو 
بود امسال این عدد به 300 میلیون قوطى کاهش 

یافته است.

«قلب» نکشید
  روزنامه جام جم |على آبادى، کارشناس 
حوزه خانواده مى گوید: یکى از معضالت اصلى 
گفتگوهاى همسران، این اســت که پیامى که 
فرد قصد انتقــال آن را دارد، لزومًا همان پیامى 
نیست که ارسال مى کند و پیام دریافت  شده، لزومًا 
همان پیامى نیست که ارسال مى شود. مردى که 
مى خواهد به همسرش ابراز محبت کند و هنگام 
بیرون رفتــن از منزل، متوجه خــاك روى میز 
مى شود؛ به جاى بیان دوســت داشتن روى میز 
یک قلب مى کشد اما همسرش فکر مى کند آن، 

نشانه اعتراض به کثیفى منزل است!

 قطار بارى ترمز برید
  همشهرى آنالین | رام قطــار بارى 
در خطوط ریلى در شهرســتان دورود ترمز برید. 
اما لوکوموتیوران پیش از رســیدن به ایســتگاه 
رودك متوجه بریدن ترمزها مى شود و در ایستگاه 
رودك قطار را به خط کــور هدایت کرده و بعد از 
خارج شــدن از ریل با اتاقک مخصوص نگهبان 
و در انتها با خودرویــى برخورد مى کند  و متوقف 
مى شود. این حادثه هیچگونه مصدومیتى در پى 

نداشته است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور درباره آخرین 
وضعیت مناطق زلزله زده در خــوى گفت: حدود 644 
نفر مصدوم شده اند که از این تعداد 30 نفر در بیمارستان 

براى ادامه درمان بسترى شده اند. 
محمدحسن نامى خاطرنشان کرد: حدود 70 روستاى 
پیرامون کانون زلزله و همچنین برخى از قســمت ها 
در شهر خوى دچار آسیب شده اند. برخى از ساختمان 
ها ترك هایى برداشته اند که این ســاختمان ها نیاز به 
بازسازى و تعمیر دارند اما ساختمان هایى که مهندسى 
ساز بوده اند و تقریبًا خوب ساخته شده اند مشکلى پیدا 
نکرده اند. در 70 روســتاى پیرامونى نیز تعداد زیادى 

خانه از حدود 20 تا 55 درصــد گاهى 60 درصد نیاز به 
نوسازى، تعمیر و بازسازى دارند.

وى ادامه داد: پس لرزه ها زیاد اســت و مردم هنوز زیر 
سقف ها نرفته اند اما باید تالش کنیم به تدریج مردم در 
ســازه هایى که در این زمین لرزه با شدت 5/9 ریشتر 
ســقف و دیواره هایش حفظ شده اســت مستقر شوند  
چراکه این ســاختمان ها نشــان داده اند که در مقابل 

زلزله هاى کمى بیش از 6 ریشتر هم ایمنى دارند.
نامى گفت: 2 نفر جان خود را از دست داده اند البته پیش 
از این اعالم شده بود که ســه نفر جان خود را از دست 

داده اند که هنوز تأیید نشده است.

استاد دانشکده مهندسى آب و محیط زیست دانشگاه 
شهید چمران اهواز گفت:  در حال حاضر 90 درصد آب 
کشور در حوزه کشاورزى مصرف مى شود. در کشور ما 
به صورت جهانى، هدررفت آب بخش کشاورزى زیاد 
و حدود 20 تا 25 درصــد و راندمان به کارگیرى آب در 
حوزه کشاورزى حدود 30 درصد است، در حالى که حد 
قابل قبول باید به 50 تا 55 درصد برسد. اگر راندمان را 
باال ببریم و با باال بردن الگوى کشت و راندمان، 15 تا 
20 درصد در مصرف کشاورزى صرفه جویى کنیم بدون 
اینکه لطمه اى به کشاورزان وارد شود مى توانیم بحران 

آب را حل کنیم. 

مهدى قمشى همچنین به موضوع آب در تهران اشاره 
و تصریح کرد: مسئله تهران بیشتر شرب است و باتوجه 
آب هایى که منتقل مى شود فعًال مشــکلى ندارد اما از 
نظر تأمین آب شــرب و بهداشــت یکى از استان هاى 
بحرانى کشور اســت؛  یعنى اگر بحرانى ترین استان را 
از نظر شرب و بهداشت اعالم کنیم حتمًا تهران است. 
کمترین آب را نسبت به جمعیت دارد و براى تأمین نیاز 
شهر باید فکر جدى شود، در هر صورت فعًال از اطراف 
تهران انتقال صورت گرفته و مشکلى نیست به شرطى 
که در اطراف از مدیریت آب کشاورزى نهایت استفاده

 شود.

الدن ایرانمنش
کمبود 4200 محیط بان درکشــور ماجرایى است که 
باعث شده شکارچیان غیرمجاز در سراسر کشور آنقدر 
احساس امنیت کنند که هیچ ترسى از کشتن گونه هاى 

کمیاب حیات وحش نداشته باشند.
هم اکنون بــه گفته فرمانــده یگان حفاظــت منابع 
طبیعى کشــور، تعداد نیروهاى جنگلبانى، یک هفتم 
استانداردهاى جهانى است که نشان مى دهد متجاوزان 
به محیط زیست کشــور براى بریدن سر درختان هم 

مشکل چندانى نخواهند داشت.
 به گفته سرهنگ رضا اکبرى، برآوردها نشان مى دهد 
که بر اساس اســتانداردهاى حداقلى تعریف شده در 
جهان، یگان حفاظت منابع طبیعى کشور باید دستکم 
36 هزار نیرو داشته باشــد و این در حالى است که در 
حال حاضر ما فقط 5 هزار و 300 نیرو داریم که حدود 
70 درصد از آنها نیروهاى شرکتى هستند که عالوه بر 
نداشتن کارت ضابط قضایى مشــکالتى نیز در حوزه 
امنیت شغلى دارند و حتى اگر این مشکالت هم وجود 
نداشته باشد، باز هم یگان حفاظت منابع طبیعى عمًال 
به ازاى هر 26 هزار هکتار عرصه تحت حفاظت فقط 
یک نیرو دارد که بســیار کمتر از اســتانداردهاى بین 

المللى است. 
در کنار کم بودن تعداد ایــن نیروها، کمبود تجهیزات 
به روز و عدم آموزش این افراد هم مشــکل دیگرى را 
رقم زده است و باعث شده جنگلبانان در جنگى نابرابر 
با قاچاقچیان یا جانشــان را از دست بدهند و یا نتوانند 
آنطور که باید و شــاید مسئولیتشــان را به سرانجام 

برسانند.
سالیان سال است که هر بار اخبار تلخى درباره حیات 
وحش کشور منتشر مى شود و یا به شکل کلیپ هاى 
کوتاه در فضاى مجازى وایرال مى شود.  برخى از این 
فیلم ها مربوط به کشتن گونه هایى است که شاید تنها 
به تعداد انگشتان دست باقى مانده باشند و در معرض 
انقراض هســتند اما قاچاقچیان بــى رحم بدون هیچ 
مالحظه اى آنها را شکار مى کنند و  از افتخارى(!) که 

کسب کرده اند فیلم و عکس مى گیرند.
مانع و سدى هم جلوى این افراد نیست؛ آنها به راحتى 
مى کشند و اگر ســدى مثل جنگلبانان هم جلویشان 
سبز شود ممکن است او را هم به شهادت برسانند که 
نمونه اش هم تاکنون کم نبوده است. کمبود نیروهاى 
محیط بان و جنگلبان، شاید در حرف یک مسئله ساده 
باشــد اما وقتى پاى عمل پیش مى آید مشخص مى 
شود که حال یگان حفاظت منابع طبیعى کشور چندان 

مساعد نیست. 

در حال حاضر یگان حفاظت منابع طبیعى کشور داراى 
حدود 1600 نیروى سازمانى شــامل رسمى، پیمانى 
و قراردادى به همراه 3 هزار و 650 نیروى شــرکتى 
است که با احتساب حدود 50 نفر که به عنوان پرسنل 
انتظامى در ایــن یگان مأمور به خدمت شــده اند. در 
مجموع مى توان گفت یگان حفاظــت منابع طبیعى 
کشور حدود 5 هزار و 300 نیرو دارد که در عرصه هاى 
منابع طبیعى شامل جنگل ها، مراتع، اراضى بیابانى و... 

در سطح کشور مشغول به کار هستند.
این تعداد نیرو را اگر در کنار مســاحت ایران که حدود 
164 میلیون هکتار است و حدود 82 درصد یعنى 135 
میلیون هکتار از آن را عرصه هاى منابع طبیعى تشکیل 
مى دهد بگذاریم عددهاى ناامیدکننده اى به دســت 
مى آید. به این معنا کــه نیروهاى یگان حفاظت منابع 
طبیعى کشور وظیفه دارند از بیش از چهارپنجم مساحت 
کشورمان شامل جنگل ها، مراتع، اراضى بیابانى و سایر 
عرصه هاى طبیعــى محفاظت کنند. ایــن نیروها در 
کشورمان تنها حدود یک هفتم حداقل استانداردهاى 
جهان را تشکیل مى دهند؛ بنابر این، نمى توان از آنها 

انتظار زیادى داشت.
این موضوع به خوبى نشــان مى دهد کــه اوضاع در 
سازمان جنگلبانى کشــور بیش از این بحرانى است، 
تا آنجا که این ســازمان براى حفاظت از عرصه هاى 

منابع طبیعى کشور به جز مناطق کویرى که حدود 125 
میلیون هکتار وسعت دارد، فقط 2400 نیرو در اختیار 
دارد؛ بنابراین، مى توان نتیجه گرفت براى حفاظت از 
هر 52 هزار هکتار از عرصه هاى طبیعى کشــور فقط 

یک نیروى حفاظتى وجود دارد.
این درحالى است که براى حفاظت از حدود هر 13هزار 
هکتار از جنگل هاى کشــور نیز به طور میانگین یک 
جنگلبان به کار گرفته شده است. البته در برخى از استان 
ها وضع نامناسب تر است تاآنجا که در استان کرمانشاه 
براى حفاظت از هر 20 هزار هکتار از جنگل هاى بلوط 

یک نیرو وجود دارد.
محیط بانان و جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از حیات 
وحش، منابع طبیعى و اکوسیستم هاى طبیعى در حالى 
امنیت این مناطق را تضمین مى کنند که گاهى جان و 
سالمت خود را در راه محافظت از زیستگاه ها و حیات 
وحش در برابر شکارچیان غیرمجاز، قاچاقچیان و سایر 
تهدیدات انسانى مانند آتش سوزى به خطر مى اندازند.

کمبود نیرو در این دو سازمان زمانى بیشتر به چشم مى 
آید که نگاهى به وضع سایر کشــورها بیندازیم، براى 
نمونــه در ایتالیا براى هر هزار هکتــار از عرصه هاى 
طبیعى یک نیروى حفاظتى وجــود دارد، یا در ترکیه 

براى هر 3000 هکتار یک جنگلبان جذب شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعى کشور در این رابطه 

مى گوید: با وجود اینکه این یگان 5 هزار و 300 نیروى 
رسمى، قراردادى، پیمانى و شرکتى دارد، اما چون حدود 
70 درصد نیروهاى یگان جنگلبانى کشــور شرکتى 
هستند و هنوز برایشان کارت ضابط قضایى صادر نشده 
است، در حال حاضر فقط حدود یک هزار و 250 نفر از 
نیروهاى سازمانى یگان حفاظت منابع طبیعى به عنوان 

ضابط خاص دادگسترى محسوب مى شوند.
در این بین دولت نیز به دلیل مشکالت مالى تمایلى به 
صدور مجوز براى استخدام نیرو در این سازمان ها ندارد 
و این  موضوع مشــکالت مربوط به محیط بانان را دو 

چندان کرده است.
گرچه این تمام ماجرا نیست و تا زمانى که اقشار مختلف 
مردم به این نتیجه نرسند که منابع طبیعى همانند آثار 
تاریخى و باستانى ارزشمند است و ممکن است با از بین 
رفتنشان دیگر جبرانى براى آن نباشد به نظر مى رسد 
که نتوانیم کارى از پیش ببریم. طبق گفته کارشناسان 
محیط زیست، 88 درصد ایرانى ها هنوز درك درستى 
از تخریب منابع طبیعى ندارند و با توجه به اینکه امیدى 
هم به جذب نیروهاى حفاظت محیط زیســت نیست، 
تنها راهکار این است که سازمان هاى حفاظت محیط 
زیست و سازمان جنگلبانى از سازمان هاى مردم نهاد 
کمک بگیرد تا با فرهنگسازى درست بتواند قدرى در 

حفظ منابع طبیعى موفق تر عمل کند.

88 درصد ایرانى ها هنوز درك درستى از تخریب منابع طبیعى ندارند 

تخریب منابع طبیعى را به تماشا نشسته ایم  آذربایجانى ها رفتند
بنا بر تصاویر منتشر شده، مقامات    برترین ها |
وزارت خارجه آذربایجان بعد از حمله به این سفارت اقدام 
به تخلیه کامل ســفارت خود در تهران کرده اند. بدین 
منظور یک هواپیماى بارى راهى تهران شده بود. این 

خبر به صورت رسمى منتشر نشده است.  

انتقاد «کیهان» 
از امیرعبداللهیان 

روزنامــه «کیهــان» از تعبیــر    برترین ها|
امیرعبداللهیان که اقدامات ضدایرانى اتحادیه اروپا را 
«شلیک به پاى خود» خوانده بود انتقاد کرد. این روزنامه 
نوشــت: اینکه بعداز ادعاى نماینده اتحادیه اروپا مبنى 
بر «غالب شدن احساســات» در تصویب پیش نویس 
ضدایرانى ، در دام اروپایى ها بیافتیم و رویکرد خصمانه و 
دشمنى آشکار این کشورها و تضاد منافع و امنیت ملى 
را به یک «رویکرد احساسى» تقلیل دهیم ، بسیار جاى 
تعجب است! به نظر مى رسد زمان اینکه فقط در حرف 
و گفتگو این اقدام پارلمان اروپا را «به نوعى شلیک به 
پاى خود اروپا» تلقى و توصیه به «خویشتندارى» کنیم، 

گذشته است.

در پیست اسکى... 
  تسنیم | حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل 
احمدى، دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهــى از منکر 
چهارمحال و بختیارى با انتقاد از وضعیت نامناســب 
حجاب، خاطرنشــان کرد: در پیست اســکى بارده و 
کوهرنگ على رغم تالش ها، کشف حجاب و شرب خمر 
صورت مى گیرد که اینها براى جامعه اسالمى اصًال قابل 
قبول نیست و باید به طور مشخص و منضبط راهکار داد 

و جلسات مشخصى صورت گیرد.

آغاز فعالیت انتخاباتى 
«ترامپ» 

رئیس جمهور ســابق آمریــکا کارزار    فارس |
انتخاباتى خود را آغاز کــرد. پس از گمانه زنى هاى زیاد 
در خصوص احتمال مشــارکت مجدد رئیس جمهور 
سابق ایاالت متحده در انتخابات ریاست جمهورى آتى 
آمریکا، در نهایت «ترامپ» روز 25 آبان ماه اعالم کرد 
که در انتخابات ریاست جمهورى 2024 ایاالت متحده 
به عنوان نامزد جمهورى خواهان مشارکت خواهد کرد.

افشاگرى ابتکار
  انتخاب | انســیه خزعلى، معاون زنان و خانواده 
دولت سیزدهم با معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده 
دولت دوازدهم با محور «سیاستگذارى حوزه زنان» در 
شــیوه تلویزیون با هم مناظره کردند. ابتکار در بخشى 
از این مناظره خطاب به خزعلى گفت: چطور شــما که 
با سند 2030 مخالف بودید بخش آموزش را از همین 
سند قبول دارید و مى خواهید اجرا کنید. براى ما بد بود 
و براى شما نه؟ انســیه خزعلى هم پاسخ داد: ما با حق 

تحفظ قبول کردیم.

توقف عرضه 3 خودرو
  دیده بان ایران| ظهر روز شــنبه هشتم بهمن 
ماه جلسه اى با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس 
شوراى رقابت و وزراى صمت و اقتصاد در دفتر معاون اول 
رئیس جمهور برگزار شد و با دستور شفاهى معاون اول 
رئیس جمهور مقرر شد مطابق نامه  شوراى رقابت مبنى 

عرضه 207، تارا و شاهین در بورس کاال متوقف شود.

نام یک خبرنگار روى یوز  
  عصر ایران| بنا بــه موافقت خانواده «مهشــاد 
کریمى» یک یوز یک و نیم ساله «مهشاد» نامگذارى 
شد. این براى نخستین بار است که یک یوزپلنگ آسیایى 
به نام یک خبرنگار نامگذارى مى شود.  دوم تیرماه 1400 
اتوبوس خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده واژگون 
شد. در آن ســانحه خبرنگاران «مهشــاد کریمى» و 

«ریحانه یاسینى» جان خود را از دست دادند.  

خورشید کیایى
سالن انتظار پر شده از کسانى که براى تزریق ژل و 
بوتاکس، لیزر و تغییر زاویه فک آمده اند. این یکى از 
صدها مطبى است که این روزها تبدیل به آرایشگاه 

و سالن زیبایى شده است.
مشــتریان مى روند و مى آیند؛ خیلى هایشان تازه 
واردند و برخى هم سابقه دارند و از شهرت و درستى 
کار دکتر حرف مى زنند. مســئله اى که این روزها 
دیگر عجیب نیســت. دلیل این موضوع هم کامًال 
واضح است. درآمدهاى میلیونى و نجومى که از این 
طریق عاید پزشکان مى شود خیلى بیشتر از شغل 

اصلى آنهاست.
صنعت زیبایى و تجهیزات پزشــکى از یک ســو و 
تب زیبایى از سویى دیگر، بهترین فرصت را براى 

فارغ التحصیالن علوم پایه پزشکى و پیراپزشکى و 
حتى ماماها ایجاد کرده و گریبان پزشــکان و فارغ 
التحصیالن بیکار را نیز گرفته تا از قبل این موضوع 

به نام و نانى برسند. 
خیلى هایشــان به خود حق مى دهند؛ به خصوص 
فارغ التحصیالن تازه کارى که به گفته خودشــان 
حتى اگر استخدام هم بشوند کف حقوقشان از 10 
میلیون تومان باالتر نمــى رود در حالى که اگر وارد 
بازار زیبایى شــوند مى توانند تا 5 برابر این حقوق 

کاسبى کنند.
در عین حال به لطف آمار باالى پذیرش در دانشگاه 
هــا و فراهم نبــودن ظرفیت هاى اســتخدامى و 
همچنین نبود تناســب در میزان دســتمزد و کار، 
بسیارى از فارغ التحصیالن رشته هاى علوم پزشکى 

جذب کلینک هاى زیبایى کاشت مو، دندان خدمات 
پوستى، بوتاکس و لیزر شــده اند یا در مطب هاى 
خصوصى خودشان خدمات زیبایى ارائه مى کنند. 
جالب اینکه آمار مشخصى هم از تعداد پزشکانى که 

خدمات زیبایى انجام مى دهند وجود ندارد. 
بحث تغییر شــغل فارغ التحصیالن دانشگاه هاى 
علوم پزشکى بســیار مهم اســت، اما تا زمانى که 
زیرســاخت هاى چالش برانگیز حوزه هاى مختلف 
درمانى، بهداشــتى، اجتماعى، صنفى و اقتصادى 

به نتیجه نرسد، این مشکالت وجود خواهد داشت.
در همین رابطه مشــاور رئیس  کل و ســخنگوى 
ســازمان نظام پزشکى تغییر شــغل کادر سالمت 
براى درآمد بیشــتر را امرى طبیعى دانسته و گفته: 
طبیعى است که در مواجهه با مشکالت اقتصادى، 
این افراد هم درآمد بیشتر را مدنظر داشته باشند. این 
فارغ التحصیالن بیکار براى امرار معاش اقتصادى 
و گذران زندگى، از رشته خودشان خارج شوند و به 
سمتى گرایش پیدا کنند که درآمدى داشته باشد. اگر 
بخواهیم به شکل جزئى تر به این موضوع بپردازیم و 
شفاف تر بنگریم متوجه خواهیم شد که یک رزیدنت 
در ایران در بهترین حالت 177دالر درآمد ماهانه دارد 
که براى بیش از 300 ساعت کار در ماه است. اما یک 
رزیدنت در آلمان عالوه بــر برخوردارى از امکانات 
ویژه کمپ دانشــگاهى، خالص دریافتى اش بعد از 
کسر مالیات 2500 تا 3 هزار یورو خواهد بود و این 

عدد در آمریکا به 6 هزار دالر هم مى رسد.
به اعتقاد رضا الرى پور، یکى از اقدامات بسیار مهم 

دراین باره، بازنگرى در میزان و تعداد دانشــگاه ها و 
دانشکده هاى علوم پزشکى است. یک قرن پیش در 
آمریکا، یکى از بزرگان رشته هاى پزشکى مأموریت 
پیدا کرد که دانشــگاه هاى این حوزه را بررسى کند 
و پایان بررســى هاى او به تعطیلى 80 دانشــکده 
منجر شد. رســیدن به این موضوع که آیا ما هم به 
این میزان دانشــگاه نیاز داریم یا خیر، نکته مهمى 
اســت؟ در حال حاضر 76 هزار مامــا داریم و هیچ 
بررسى اى انجام نمى شود که آیا این میزان تربیت 
نیروى مامایى، نیاز کشور اســت؟ و اگر پاسخ خیر 
است، چرا باید تربیت شوند که در چنین مسیرى قرار

 بگیریم؟
مشاور رئیس  کل و سخنگوى سازمان نظام پزشکى 
معتقد است در نظام بهداشت و درمان نباید فرد بیکار 
وجود داشته باشــد، اما رویه جارى به ویژه در سال 
اخیر به گونه اى است که با حراج گذاشتن بسیارى از 
دانشکده ها و دانشگاه هاى علوم پزشکى، سرنوشت 
تمام رشته هاى پزشکى در معرض چنین آسیب هایى 

قرار گرفته است. 
او راهــکار بــرون رفت از ایــن معضــل را ایجاد 
فضاى بهبودیافته کســب وکار، توجه به نخبگان 
در مسئولیت ها و شایسته ســاالرى، فراهم آوردن 
تســهیالت ماندگارى نظیر وام بانکــى و امکانات 
بیشتر معیشتى و ارزش گذارى کسانى که عمرشان 
را وقف تحصیل کرده اند، مى دانــد و مى گوید: از 
عوامل مؤ ثرى اســت که شــاید ما را از این بحران 

نجات دهد.

مطب هایى که حکم سالن زیبایى دارند
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قتل در دولت آباد 
دادســتان شهرســتان برخوار ماجراى قتل چند شب 
گذشته در یکى از مزارع شهر دولت آباد را تشریح کرد. 
امیر تدبیرى اظهار کرد: شامگاه پنج شنبه 6 بهمن 1401 
در مزرعه ظهیرآباد شهر دولت آباد بر اثر ضربات متعدد 
با چاقو، یک نفر به قتل رسید. وى افزود: قاتل ساعاتى 
پس از ارتکاب قتل، شخصاً خودش را به مرجع انتظامى 
معرفى و بالفاصله بازپرس ویژه قتل در محل حاضر و 
پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت، متهم 
به زندان تحویل شد. تدبیرى درباره علت این قتل گفت: 
قاتل و مقتول با یکدیگر داراى رابطه دوستانه بوده که 
علت قتل را خصومت شخصى بیان کرده ولى به جهت 

کشف علت و انگیزه اصلى قتل، تحقیقات ادامه دارد.

افزایش دما در اصفهان 
تا پایان هفته 

سرپرست مرکز پیش بینى و مخاطرات جوى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان گفت: میانگین دما در مناطق 
مختلف استان تا پایان هفته جارى افزایشى است و در 
کالنشهر اصفهان و بیشتر شهرستان هاى این استان 
به باالى صفر مى رسد. لیال امینى اضافه کرد: شرایط 
ناپایدار جوى تا روز چهارشنبه در استان ادامه دارد که 
با رشد ابر و افزایش دما همراه خواهد بود و در مناطق 
شمال غربى اســتان انتظار بارش هاى پراکنده وجود 
دارد. امینى خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه از روز 
دوشنبه فراگیرتر خواهد شــد و بیشتر مناطق استان را 

در بر خواهد گرفت.

رتبه اصفهان در سرطان
مســئول ثبت و غربالگرى سرطان دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: به طور معمول استان اصفهان 
در سال هاى گذشته رتبه دوم یا سوم سرطان کشور را 
به خود اختصاص داده است، در حال حاضر شایع ترین 
سرطان ها در استان اصفهان سرطان  پستان، پروستات، 

پوست، روده بزرگ و تیروئید است.

کشف 126 مانیتور در 
منزل مسکونى

مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در 
بازرسى مأموران از یک منزل مسکونى در شهرستان 
خمینى شهر 126 دستگاه مانیتور خارجى کشف و به 
ظن قاچاق توقیف و پرونده به شعبه اول بدوى تعزیرات 
حکومتى خمینى شــهر ارجاع شد. على اکبر مختارى 
افزود: پس از بررسى، بزه انتســابى به متهم محرز و 
به پرداخت جزاى نقدى بــه میزان یک میلیارد و 574 

میلیون ریال عالوه بر ضبط کاال محکوم شد.

افزایش تسهیالت تعویض 
 CNG مخزن

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به گران تر شــدن 
مخازن مبلغ این تســهیالت از پنج میلیون تومان به 
7/5 میلیون تومان افزایش یافته است. محمد پرورش با 
بیان اینکه اگر تاریخ مخازن CNG منقضى شود، حکم 
یک بمب سیار را در ســطح شهر خواهد داشت، افزود: 
 CNG در گذشــته رانندگان معافیت تعویض مخزن
دریافت مى کردند یا معاینه فنى خودروى آنها به طور 
سورى صادر مى شد و رانندگان مى توانستند در سطح 

شهر تردد کنند. 

برگزاري 
دوره آسیب شناسی خانواده 

دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده با محوریت اصول 
زندگی برتر در روزگار نو، توســط آبفــاى منطقه یک 
اصفهان برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی آبفاى 
منطقه یک، این دوره آموزشــی در راســتاي آموزش 
مدیریت بحران و استرس در محیط خانواده و محل کار و 
ارائه راهکارهاي مناسب جهت مقابله با مشکالت موجود 
در روابط اجتماعی، با همکاري واحد آموزش آبفاى استان 

اصفهان و حضور دکتر یوسفی برگزار شد.

خبر

مدیرعامل شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: با گذشت 
بیش از نیم قرن از اجراى شــبکه فاضــالب اصفهان، 
بخش قابل توجهى از آن دچار فرســودگى شده و 307 
کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیاز به اصالح 

و بازسازى دارد.
حسین اکبریان اظهار کرد: اصفهان یکى از  اولین شهرها 
در کشور بوده که شــبکه فاضالب آن اجرا شده است و 
در حال حاضر با گذشــت بیش از نیم قرن از اجراى این 
شــبکه، بخش قابل توجهى از آن دچار فرسودگى شده 
که تاکنون با استفاده از منابع داخلى و ظرفیت فاینانس، 
حدود 193 کیلومتر از این شــبکه  فرسوده اصالح شده 

اســت. وى بیان کرد: هم اکنون 307 کیلومتر دیگر از 
شبکه فاضالب شهر اصفهان نیاز به اصالح و بازسازى 
دارد، این در حالى اســت که 30 کیلومتر از آن ویژه تر از 

سایر بخش هاست که نیازمند تأمین اعتبار الزم است.
مدیرعامــل شــرکت آبفاى اســتان اصفهــان ادامه 
داد: اصفهــان از معدود اســتان هایى اســت که فرایند 
آبرسانى به شــهرها و روســتاهاى آن از طریق مرکز 
کنترل تله مترى خطوط آبرســانى بــه صورت آنالین 
مورد پایش و بررســى قــرار مى گیرد و ایــن امر نقش 
بســزایى در توزیــع عادالنــه آب در طول ســال در 

سطح استان دارد.

معاون بهره بردارى شــرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان 
و حومه گفت: بعضى از خطوط با توجه به کمبود مســافر 
و مســیر نامناســب براى تردد اتوبوس، با استفاده از ون 

سرویس دهى مى شود.
سیدمهدى کاظمى اظهار کرد: ایستگاه هاى ویژه مدارس 
به عنوان ایســتگاه دانش آموزى در نظر گرفته شــده و 

تابلوهاى آن نصب شده است.
وى افزود: ایستگاه دبیرستان سالمتیان واقع در خیابان 15 
شهریور ملک شهر، نخستین ایستگاه دانش آموزى شهر 
است که اتوبوس ها در ســاعات خاصى که دانش آموزان 
به ســمت مدرســه حرکت مى کنند یا زمانى که ساعت 

مدرسه تمام مى شود، در این ایســتگاه متوقف مى شوند 
و دانش آمــوزان را جابه جــا مى کنند. ایجاد ایســتگاه 
دانش آموزى در خیابان باغ گلدسته براى دبیرستان ادب 

نیز در نظر گرفته شده است.
کاظمى با بیان اینکه ایســتگاه هاى خط ســه تندروى 
اصفهان در خیابان ولى عصر (عج) به رفیوژ میانى خیابان 
منتقل شد، ادامه داد: همچنین با توجه به تفاهم نامه اى که 
با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى شهردارى و این 
معاونت منعقد شد، بعضى از خطوط با توجه به کمبود مسافر 
و مســیر نامناســب براى تردد اتوبوس، با استفاده از ون 

سرویس دهى مى شود.

جانمایى ایستگاه اتوبوس 
دانش آموزى در اصفهان

307 کیلومتر شبکه فاضالب 
اصفهان نیاز به بازسازى دارد

اولین رویداد عرضه مد و لباس بانوان با تأکید بر حوزه حجاب 
و عفاف در حالى در محل هتل عباسى اصفهان بعد از سه روز 
برگزارى به پایان رسید که آنچه از ته و توى این نمایشگاه 

درآمد، بیشترگران بودن محصوالت عرضه شده بود.
قصه گرانى لباس ها و مانتوها با طرح هاى ایرانى و اسالمى 
قصه تازه اى نیست. سال هاست با اینکه ارگان هاى مختلف 
در زمینه تولید این نوع لبــاس ها تأکید و تبلیغ مى کنند اما 
آنچه باعث شــده این تن پوش ها جایى در جامعه نداشته 

باشند گرانى آنهاست.
قیمت هاى میلیونى این نوع مانتوها که با طرح ها و نقش 
هاى زیبا و چشم نواز آراسته مى شوند شرایطى را ایجاد کرده 
که چندان در سبد پوشــاك خانواده ها جایى نداشته باشند. 
حاال با وجود اینکه به روزهاى نوروز و همهمه خرید پوشاك 
نزدیک شده ایم اما این لباس هاى ایرانى-اسالمى به علت 

گرانى تنها در دل قشرى خاص جا گرفته اند.
به گفته طراحان و کسانى که دوزنده این نوع پوشاك هستند 
معموًال این لباس ها با پارچه هایى از جنس بسیار عالى دوخته 
مى شود و مواد اولیه این مانتوها گران تمام مى شود که اگر 
دستمزد دوخت، طراحى و بقیه موارد را هم به آن اضافه کنیم 

هزینه آن بسیار افزایش مى یابد. 
به گفته یکى از این طراحــان زن، متراژ پارچه اى که براى 
این نوع مانتوها به کار مى رود باالست؛ به این خاطر که از 
هر لحاظ مسائل اســالمى رعایت شده باشد؛ در عین حال 
طرح و الگویى که بر روى این لباس ها انداخته مى شــود 

بسیار خاص است.
او رگالى را نشــان مى دهد که پر شــده از مانتوهایى که 
هیچکدامشان شبیه مانتوهاى پشــت ویترین مغازه هاى 
شهر نیست؛ مانتوهایى که نه جلو باز هستند و نه رنگ هاى 
زننده اى دارند و بیشتر شــبیه چادرهاى دوخته شده کامًال 

پوشیده هستند. 
به یک مانتو اشاره مى کند و مى گوید: فقط کافى است این 
را با مانتوهاى سطح شهر مقایسه کنید؛ اصًال قابل مقایسه 
نیست؛ پولک ها و سنگ هاى دوخته شده روى این مانتو و 
کارى که روى این پارچه ها انجام شده همه کار دست است.

طراح از خاص بودن این پوشــاك مى گوید و در بین حرف 
هایش مشترى هاى ثابتش هم از جنس و نوع پارچه به کار 

برده شده مى پرسند.
زهره یکى از مشتریان ثابت این دوزنده و طراح است. او در 
حالى که کارت بانکى اش را براى خرید یک مانتوى ســه 
میلیون و 800 هزارتومانى آماده مى کند، مى گوید: یک بار 

در سال لباس مى خرم اما لباس خاص مى خرم.
جالب اینکه این لباس هاى خاص تنها و تنها در مزون باالى 
شهر این خانم طراح یافت مى شود و در مابقى فروشگاه ها 
همان مانتوهاى ساده یا طرح دار جلو باز با قیمت هایى بین 
400 تا 500 هزار تومان یافت مى شــود. همین باعث شده 
که خانم طراح به مشتریان خاصش بسنده کند چرا که اکثر 
افرادى که براى خرید آمده اند وقتى اتیکت میلیونى مانتوها 
را مى بینند با چشمانى گرد شده از خرید منصرف مى شوند. 

سهیال از دیگر طراحانى است که یک مانتو 8 میلیون تومانى 
را طراحى کرده است. به قول خودش منحصر به فرد است 
و تنها از این طرح یک مانتو دوخته شده است و همین باعث 

شده که قیمتش باال باشد.
به گفته این طراح، گاهى اوقات یک طرح چندین ماه وقت 
مى برد تا به نتیجه برسد و گاهى حتى کمتر از کارى که بر 
روى این طرح انجام شده قیمت مى گیرد: «این مانتوها را 
نمى توان با قیمت محدود و کم عرضه کرد به این خاطر که 
کار دست و اندیشه همواره گران بوده و نمى توان قیمتى بر 
آن گذاشت.» او درباره اینکه این قیمت هاى گران باعث مى 
شود مخاطبان خاص تر و محدودتر شوند و تعداد کمى مایل 

به خرید این نوع لباس ها باشند مى گوید: «درست است این 
نوع لباس ها طراحى هاى خاص دارند و معموًال یا عامه نمى 
پسندند و یا نمى خواهند برایش این میزان هزینه کنند اما 
چون این لباس ها براى طراح و خیاط گران تمام مى شود 

نمى توان آن را با قیمت پایین عرضه کرد.»
طراح دیگرى که یک مانتــوى 6 میلیونى را طراحى کرده 
معتقد است که همواره گفته مى شود طراحان باید لباس هاى 
ایرانى- اسالمى طراحى کنند و آن را با پارچه هاى ایرانى و 
تولیدات داخلى منحصر به فرد به بازار عرضه کنند اما تا زمانى 
که از طراحان حمایت الزم نشود و آنها نتوانند مواد اولیه خود 

را ارزان تهیه کنند این لباس ها گران تمام مى شود.
به گفته این طراح لباس، زمانى که یــک لباس خارجى با 
دوخت زیبا تنها 600 یا 700 هزار تومان فروخته مى شــود 
اما دوخت هاى ایرانى کمتر از دو میلیون براى تولیدکننده 
درنمى آید چطور مى توان انتظار داشت بتوانیم در این بازار 

آشفته رقابت درستى داشته باشیم. 
با یک حساب سرانگشتى هم مى توان فهمید که تنها قشر 
مرفه است که خریدار مانتوهایى مى شود که با دوخت و طرح 
و نقش و الگوى ایرانى- اسالمى به بازار عرضه شده و این در 
حالى است که تنها در چند مزون خاص و محدود آن هم در 

باالى شهر مى توانى این نوع لباس ها را ببینى. 
بر روى اتیکت برخى از مانتوها درباره جنس پارچه هم نوشته 
شده از پارچه هاى ابریشم در تزیینات آنها استفاده شده است.  
با نگاهى گذرا همین مانتوها و یا حتــى مانتوهایى که در 
آنها از ابریشم استفاده نشده هم گران تر از 8 میلیون قیمت 
خورده و بسته به نوع تزیینات و یا سنگ هاى به کار رفته در 
تزییناتشان قیمت هایشان تا 10 میلیون تومان هم صعودى 
مى شود، مانتوهایى که در دنیاى امروز یا سلبریتى ها به تن 
مى کنند و یا متموالنى که قیمت این مانتوها هم قد و اندازه 

دستمزدهایشان است.

مانتوهایى که از 3 تا 10 میلیون قیمت مى خورند

تن پوش هاى ایرانى 
با بهاى نجومى 

مازوت هاى قاب شده!
نصف جهان  کارگاه ســه روزه «مکتب مازوت» در 
حالى با حضور 22 هنرمند عرصه گرافیک به پایان 
رسید که قرار است خروجى این کارگاه طرح هایى 
در رابطه با مازوت باشــد که قاب مازوت سوزى در 

اصفهان را به نمایش مى گذارد.
آثار طراحى شده در این کارگاه قرار است از اواسط 

هفته جارى، در سطح شهر اکران شود که این اتفاق 
براى نخستین بار بالفاصله پس از برگزارى کارگاه، 

صورت مى گیرد.
طرح هاى دریافتى از این هنرمندان، قرار اســت بر 
روى تابلوهاى شهرى که بیشــتر سازه هاى بتنى 

سطح شهر است به نمایش درآیند.

مریم محسنى
بعد از وقفه اى که در روند واکسیناسیون گروه هاى هدف 
ایجاد شد، حاال باز دوباره با شیوع پیک هشتم کرونا شاهد 
شلوغى و ازدحام جمعیت در مراکز واکسیناسیون مراکز 

بهداشت در کالنشهر اصفهان هستیم.
تا پیش از این بسیارى از مراکز دیگر هم همسو با مراکز 
بهداشت اقدام به تزریق واکسن مى کردند و مساجد و 
برخى درمانگاه ها هم در این امر مشارکت داشتند اما 
اکنون این مســئولیت تنها در مراکز بهداشت مناطق 

مختلف اصفهان انجام مى شــود و بــه این علت که 
تعداد زیادى از افراد دوزهاى دوم و ســوم را نیز تزریق 
نکرده اند این مراکز با شلوغى و ازدحام زیادى روبه رو 

شده است. 
این در حالى است که وزارت بهداشت اعالم کرده تزریق 
دوز یادآور واکسن از هر نوعى که باشد مشکلى ندارد اما 
به این خاطر که عده اى اصرار دارند تنها از یک نوع دوز 
به خصوص استفاده کنند این شلوغى و ازدحام در برخى 

از صفوف واکسن حتى بیشتر به چشم مى خورد.

ازدحام در صفوف تزریق واکسن کرونا

مجلسى ها پاى کار وزیر ایستادند
نصــف جهــان  روزنامه «رویداد امروز» در شــماره 
نهم بهمن ماه در سرمقاله خود با عنوان «ماجراى 
استیضاح وزیر بهداشت» نوشته: «رئیس کمیته غذا و 
داروى مجلس در نیمه آذرماه از طرح استیضاح وزیر 
بهداشت و درمان با بیش از 60 امضاى نمایندگان 
و ثبت آن در سامانه مجلس خبر داد؛ موضوعى که 
بعدها تکذیب شد اما به یکباره اعالم شد کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى در هفته 
جارى به بررسى تقاضاى تعدادى از نمایندگان براى 

استیضاح وزیر بهداشت و درمان مى پردازند.»
در بخش دیگرى از این مطلب آمده است: «اگرچه 
شــمارى از مجلســى ها در چند روز اخیر از وزیر 
بهداشــت و اقدامات او در طول یکسال و پنج ماه 
گذشــته حمایت کرده اند و به ویژه مهــار کرونا را 
از افتخارات دولت ســیزدهم و وزارت بهداشت آن 
دانسته اند اما به نظر مى رسد انتقادات وارد شده به 
این وزارتخانه کار دست آقاى وزیر داده و باعث شده 

دریا قدرتى پورطرح استیضاح وى مطرح شود.»

نگاه روز

خیابان چهارباغ این روزها دیگر شکل باغ ندارد و درختان 
هرس شده این خیابان تاریخى، مثل چوبى لُخت حتى 

تمثال درختان بى برگ و بار زمستانى را هم ندارند.
بریده شدن بیش از حد شــاخه هاى این درختان براى 
شــهروندان اصفهانى این ذهنیت را ایجاد کرده که این 
درختان بیش از آنچه باید هرس شده اند. مسئله اى که 
به گفته عضو هیئت علمى دانشکده کشاورزى دانشگاه 
صنعتى اصفهان، تصورى اشتباه است و این نسخه براى 
زنده ماندن هر چه بیشتر درختان پیچیده شده است. به 
گفته نعمت ا... اعتمادى، اگر شهروندان مى بینند که این 

روزها برخى درختان شهر بیش از حد هرس مى شوند، باید 
بدانند هرس از نوع جوان سازى مطابق با مطالعات علمى 

و به درستى در حال انجام است.
هرسى که این روزها در سطح شهر در حال انجام است 
در گفته هاى مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان با عنوان «هرس پالرد» مطرح شده 
و در سخنان اعتمادى از آن با نام «هرس پاکسازى» نام 
برده شده است که به گفته این کارشناس باغبانى هر دو یا 

سه سال یک بار ضرورى است و باید انجام شود.
در این نوع هرس یک موضوع مشترك است و آن حذف 
بخش هاى بیمار و خشکیده یا آفت زده درختان است. به 

گفته اعتمادى در هرس درختان همچنین پاجوش هایى 
که روى هم قرار مى گیرد و شاخه هاى زائد نیز باید حذف 
شــود و این یکى از متداول ترین کارهــا براى حفظ و 

نگهدارى فضاى سبز است. 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان نیز همسو با این کارشناس چندى پیش اعالم 
کرده بود که در راستاى حفظ فضاى سبز اصفهان اکنون 
هرس پالرد درختان براى حفــظ و نگهدارى درختان 
و درختچه هــاى زینتى در مناطق پانزده گانه شــهرى 
اصفهان در حال انجام اســت و تا پایان بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت. 

نگران نوع هرس درختان شهر نباشید

برپایى بازارچه صنایع دستى در ایام نوروز
 در فریدن

نصف جهان  «بازارچه هنرى و صنایع دستى فریدن 
در ایام نوروز برپا مى شود.»

فرماندار فریدن با بیان این مطلب گفت: این بازارچه 
شامل محصوالت و تولیدات صنایع دستى، تجارى، 
دارو هاى گیاهى و لبنیات با هدف تقویت و معرفى 
ظرفیت هاى این شهرســتان به گردشگران برگزار 

خواهد شد.

عزیزا... عباسى همچنین از آمادگى همه دستگاه هاى 
امدادى و خدمت رسان این شهرستان در ایام نوروز 
خبر داد و گفت: در تالش هســتیم ستاد استقبال 
نوروزى در کنار پلیــس راه دامنه به عنوان ورودى 
شهرســتان فریدن برپا شــود تا خدمت رسانى و 
راهنمایى مناسب به گردشــگران در این ایام ارائه 

شود.

ضرورت بازنگرى طرح جامع تیران
نصف جهان   شــهردار تیران گفت: طرح جامع این 
شهر به منظور رفع موانع و توسعه، نیازمند بازنگرى 
بوده و این مهم در دستور کار شهردارى و نهادهاى 

مسئول قرار گرفته است.
حسن حجتى اظهار کرد: توســعه شهرى و نحوه 
اســتفاده از ظرفیت هاى هر منطقه بر اساس طرح 
جامع رقم مى خورد و تیران براى رفع موانع توسعه و 

اصالح منطقه بندى ها باید بازنگرى شود.
وى افــزود: بازنگرى طرح جامع طى ســال هاى 
گذشــته مطرح شــده بود اما این موضوع تاکنون 
مســکوت مانده و الزم اســت بازنگرى به سرعت 

انجام شود.

شهردار تیران با بیان اینکه این اقدام مستلزم پرداخت 
هزینه است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وزارت 
راه و شهرسازى باید نسبت به پرداخت هزینه اقدام 
کند؛ این مهم در جلسه مشترك میان مدیرکل راه 
و شهرســازى اصفهان، فرماندار تیران و کرون و 
شهردارى تیران بررســى و طرح بازنگرى تصویب 
شد. حجتى با بیان اینکه الحاق زمین هایى از حریم به 
داخل شهر و تغییر بعضى کاربرى ها به دلیل بازنگرى 
نشدن طرح جامع متوقف شده است، تصریح کرد: 
امیدواریم با اهتمام اداره کل راه و شهرسازى هرچه 
سریع تر این بازنگرى انجام شود و اصالحات شهرى 

رقم بخورد.

تخصیص100میلیارد تومان 
به بهسازى شهرى آران

نصف جهــان   شــهردار آران و بیدگل از اجراى 30 
طرح عمرانى با هدف توسعه زیرساخت ها، امکانات 
و بهسازى شهرى با اعتبار 100 میلیارد تومان در این 

شهر خبر داد.
محسن صانعى اظهار داشت: اجراى پروژه دهانه دوم 
زیرگذر جاده قدیم کاشان با اعتبار 100 میلیارد ریال 

و بوســتان جنگلى زنده یاد کردوانى با 500 میلیارد 
ریال اعتبار از جمله این طرح ها است.

وى افزود: طراحى و اجــراى مجموعه پروژه هاى 
میدان ولیعصر(عج) با 350 میلیارد ریال و بازسازى 
محور میدان حاج امین با 100 میلیارد ریال اعتبار از 

دیگر طرح هاى شاخص در این شهر است.

الدن ایرانمنش
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ایالن ماسک اعالم کرده است که توییتر در ماه هاى آینده توییت هاى شگفت انگیز 
را به صورت خودکار ترجمه مى کند و آن را به کاربران دیگر کشورها نشان 

مى دهد.
از زمانى که ایالن ماسک صاحب جدید توییتر شده است، 

این شبکه اجتماعى کامًال تغییر کرده است؛ به نظر مى رسد 
که توییتر در ماه هاى آینده دچار تغییر بزرگ و قابل توجهى خواهد 
شد. ایالن ماسک اعالم کرده اســت که توییتر در آینده نزدیک 

توییت هاى شــگفت انگیز از دیگر کشورها و فرهنگ ها را ترجمه 
مى کند و آن را در اختیار کاربران در سایر کشورها قرار مى دهد.

در صورتى که توییتر تشخیص دهد یک توییت از کشور دیگر مانند ژاپن 

جالب یا شگفت انگیز است آن را به صورت خودکار ترجمه مى کند و به کاربران در دیگر 
کشورها نشان مى دهد. هنوز مشخص نشده است که این شبکه اجتماعى چه معیارى 

براى شگفت انگیز بودن در نظر گرفته است.
به گفته ایالن ماســک، ویژگى جدید توییتر در ماه هاى 
آینده در دســترس کاربران قرار خواهــد گرفت. به نظر 
مى رسد که این شبکه اجتماعى با اعمال تغییرات بزرگ 
در تالش اســت کاربران بیشــترى را جذب کند. توییتر 
همچنین مشغول کار بر توییت هاى طوالنى و قابلیت تماس 
ویدئویى است، این قابلیت ها نیز تا ماه هاى دیگر در دسترس 

قرار خواهند گرفت.

از زمان عرضه گوشى سامسونگ گلکسى M۳۱ به بازار بیش از 2 سال گذشته است و 
اکنون این دستگاه واجد شرایط دریافت پچ هاى امنیتى دو ساالنه است. 
این موضوع بدان معناست که گلکسى M۳۱ واجد شرایط دریافت حداقل 
2 به روزرسانى امنیتى در هر سال است. امروز این گوشى میان رده یکى 
از بسته هاى امنیتى مورد اشاره را دریافت نموده است. جدیدترین آپدیت 
منتشر شده براى گلکسى M۳۱ (با شماره مدل SM-M۳۱۵F) شامل 
پچ امنیتى ژانویه 2023 اندروید بوده و بیش از 50 مشــکل امنیتى را 
برطرف مى کند. فریم ور جدید براى گلکسى M۳۱ داراى شماره ورژن 
M۳۱۵FXXU۳CWA۲ بوده و در حال حاضر سامســونگ صرفا آن را 

در منطقه پاناما منتشر کرده اســت. با این حال به روزرسانى مورد اشاره 

احتماال به زودى در ســایر مناطق جهان نیز ارائه خواهد شد. بنابراین کاربران گلکسى 
M۳۱ در کشورهاى مختلف احتماال طى چند روز آینده قادر به دریافت 

این آپدیت جدید خواهند بود. بعالوه کاربران به منظور بررسى موضوع 
 Settings > Software update به طور دســتى مى توانند به مســیر

مراجعه نموده و دکمه Download and install را لمس کنند.
سامســونگ پیش تر در فوریه سال 2020 گوشــى گلکسى M۳۱ با 
سیستم عامل اندروید 10 و رابط کاربرى One UI 2,0 را به بازار عرضه 
کرد. در آن زمان کمپانى وعده داد که این گجت 2 به روزرسانى عمده 
سیستم عامل اندروید را دریافت مى کند. هر 2 به روزرسانى پیش تر و در 

موعد زمانى مقرر براى این محصول منتشر شده است. 

براى ردیابى لپ تاپ گم شده چند ترفند وجود دارد که ممکن است کمک کننده باشند.کارشناسان توصیه 
مى کنند که با رعایت کردن نکات امنیتى، تا حد امکان از مفقود یا دزدیده شدن لپ تاپ خود پیشگیرى کنید.

با این حال این ترفند ها ممکن است شانس شما را براى ردیابى لپ تاپ گم شده افزایش دهند.
براى آشنایى با مؤثرترین ترفند هاى ردیابى لپ تاپ سرقتى، ادامه مطلب را دنبال کنید.

ردیابى لپ تاپ گم شده با Find My Device در ویندوز 10
مایکروسافت در سیستم عامل محبوبش ویندوز، شرایطى را براى کاربران فراهم کرده است تا در صورت 

گم شدن لپ تاپ، بتوانند آن را پیدا کنند.
ویژگى Find my Device به کاربران کمک مى کند که مکان لپ تاپ را به صورت تقریبى پیدا کنند؛ البته 
بر اساس توصیه تکنسین هاى تعمیر لپ تاپ، شرط استفاده از این سرویس این است که قبل از مفقود شدن 
یا به سرقت رفتن لپ تاپ، آن را فعال کرده باشید. براى فعال کردن قابلیت مکان یابى روى منوى ویندوز 

کلیک راست کرده و گزینه Settings را انتخاب کنید.
گزینه Update & Security و سپس Find My Device را انتخاب کرده و Find my device را به حالت 
On تغییر دهید.اگر از مسیر System→ About→ Rename PC نام دستگاه را تغییر دهید، ردیابى لپ 

تاپ گم شده براى شما راحت تر و سریع تر خواهد بود.
حاال اگر دستگاه گم شد، از طریق یک سیستم دیگر وارد اکانت مایکروسافت خود شوید. سپس لپ تاپ 

خود را انتخاب کنید تا از آخرین موقعیت آن مطلع شوید.

Find my Mac ردیابى لپ تاپ اپل با
کاربران مک هم مى توانند براى ردیابى لپ تاپ گم شده از سرویس Find my Mac استفاده کنند. مانند 

ویندوز، باید این ویژگى را نیز قبل از به سرقت رفتن مک بوك فعال کنید.
پس از آن کافى است وارد حساب کاربرى خود شده و موقعیت دستگاه را شناسایى کنید. حتى این امکان را 

نیز دارید که لپ تاپ را از راه دور قفل کنید.همچنین مى توانید براى سارق پیام بفرستید!

IP ردیابى لپ تاپ سرقتى با استفاده از آدرس
یکى دیگر از روش هاى ردیابى لپ تاپ گم شده، استفاده از آدرس IP دستگاه است. این قابلیت زمانى 

کاربرد دارد که سارق لپ تاپ را روشن کرده و با آن کار کند.
آن طور که کارشناسان عنوان مى کنند، این ویژگى تنها شــهر یا نهایتاً خیابان محل دستگاه را به شما 
نشان مى دهد. وارد اکانت جیمیل خود شده و در سمت راست پایین صفحه، گزینه جزئیات (Details) را 
انتخاب کنید.در این مرحله پنجره اى باز مى شود که در آن دستگاه هایى که اخیراً به جیمیل شما دسترسى 
داشته اند، نمایش داده مى شوند. گزینه نمایش جزئیات (Show Details) را براى لپ تاپى که گم کرده اید 
بزنید تا آدرس آى پى آن نمایش داده مى شود. آن را یادداشت کرده و از طریق مراجع قضائى، مسئله را 

پیگیرى کنید.

PREY پیدا کردن لپ تاپ گم شده با نرم افزار
یکى دیگر از روش هاى ردیابى لپ تاپ گم شده، استفاده از نرم افزار Prey است.

این برنامه، بدون اطالع سارق، اطالعات کاملى را براى شما ارسال مى کند. به محض این که لپ تاپ روشن 
شده و به اینترنت متصل شود، یک لیست کامل از برنامه هاى در حال اجرا و نرم افزار ها و ابزار هاى فعال، 

کامل از شبکه WiFi، وضعیت عمومى سیستم تصویرى از صفحه دسکتاپ، اطالعات 
مى شود.و ده ها بخش دیگر براى شما ارسال 

نرم افزار Prey به صورت خودکار و مخفى، 
وبکم دستگاه را روشن کرده و از چهره فردى 
که در حال اســتفاده از لپ تاپ است و حتى 

محیط اطراف آن عکس مى گیرد.
بهتر است یک اکانت مهمان در لپ تاپ بسازید تا 
سارق وارد آن شود؛ به این ترتیب اگر PREY را از 
قبل در سیستم نصب کرده باشید، 
گزینه هاى متنوع این اپ به شما 
کمک مى کنند که محل دقیق 
دستگاه و حتى فردى که با آن کار 

مى کند را پیدا کنید.

محققان دســتگاهى را ابداع کــرده اند که به افــراد نابینا اجــازه مى دهد 
یادداشت هاى صوتى را با انگشتان خود بخوانند.

افراد کم بینا از جمله افرادى هســتند کــه از بســیارى از فناورى هاى جدید و 
دستگاه هاى رایج که براى استفاده نیاز به بینایى دارند، محروم هستند.

دستگاه TEXT.ure راه حل ساده اى براى این مشکل ارائه مى دهد، به گونه اى 
که چندین فناورى موجود را در یــک طرح واحد ترکیب کرده و مى تواند 

تا حد زیادى باعث بهبود کیفیت زندگى افراد نابینا و کم بینا شود.
کاربر یک یادداشــت صوتى را روى دســتگاه ضبط مى کند، از 

تشخیص گفتار و شاید کمى هوش مصنوعى براى ترجمه آن 
یادداشت به خط بریل استفاده مى کند.

 در داخل دستگاه شــبکه اى از نقاط وجود دارد که مى توان 
آن ها را باال یــا پایین آورد تا کاراکتر هــاى بریل مربوطه 
را تشــکیل دهد کاربر بتواند یادداشــت را بعداً به صورت 

انفرادى بخواند.
این ایده ممکن است ساده به نظر برســد، اما اجراى آن کامًال 

شیک است. دستگاه TEXT.ure به صورت یک دستگاه 
مربع با گوشــه هاى گرد و سطوح صاف است و 
به دو قسمت باز مى شود و مکانیسم بریل را در 

داخل آشکار مى کند.

 این شکل ما را به یاد شکل کلى نوت بوك ها مى اندازد یا حداقل اینکه افراد 
نابینا چگونه مى توانند آن ها را با نوك انگشتان خود لمس کنند.

توجه زیادى به حس دستگاه و تجربه لمسى آن شده است، به خصوص که افراد 
کم بینا به شدت به حس المســه خود متکى هستند. هدف 
استفاده از پالستیک در این دستگاه انتقال احساس سبکى 
و نرمى است، در حالى که بند حمل ســیلیکونى به کاربر 
اطمینان از انعطاف پذیرى و دوام را مى دهد. پارچه اى که 
لوال را مى پوشاند، دو نیمه را به هم متصل مى کند و حس گرما 

را نیز مى دهد.
 تمام کنترلر هاى فیزیکى دستگاه در لبه ها 
قرار گرفته اند و به وضوح مشــخص شده اند، 
بنابراین مى توان آن ها را به راحتى تشخیص داد و با 

یک لمس کار کرد.
TEXT.ure ممکن است وسیله اى ساده به نظر برسد، اما سادگى آن قدرتى 

را به افراد مى دهد که حتــى با فناورى هاى امروزى احســاس ناتوانى مى کنند. 
توانایى دیکته کردن سریع یک یادداشت 
و امکان خواندن آن بعداً به صورت 
خصوصــى، چیزى نیســت که به 
راحتى در دسترس افراد کم بینا باشد.

اندروید 14 دیگر قرار نیست از اپلیکیشن هاى قدیمى پشتیبانى کند. به لطف این 
تغییر، Android14 امنیت کاربران گوشى ها را افزایش مى دهد.

اندروید 14 تغییرات بزرگى را براى کمک به سالمت گوشى شما و دورى از بدافزارها 
به همراه خواهد داشــت. بخش هایى از کدهاى سیستم عامل اندروید 14 که روى 
پروژه متن باز اندروید منتشر شده، نشان مى دهد که گوگل سیاست هاى API خودش 
را سختگیرانه تر تنظیم مى کند تا جلوى بارگذارى جانبى (سایدلودینگ) اپلیکیشن 

هاى قدیمى را بگیرد.
اگر حداقل نســخه SDK قابل نصب فعال باشــد، نصب برنامه هایى که از نسخه 
قدیمى تر SDK استفاده مى کنند مسدود خواهد شــد. این به بهبود امنیت و حریم 
خصوصى دستگاه کمک مى کند، زیرا بدافزارها مى توانند نسخه هاى قدیمى تر 

SDK را هدف بگیرند.

چگونه اپلیکیشــن هاى قدیمى در اندروید 14 پشتیبانى 
نمى شوند؟

گوگل در حال حاضر اپلیکیشــن ها را ملزم به به روز بــودن مى کند و از 
قابلیت هاى آخرین نسخه هاى اندروید براى حفظ امنیت کاربران 

استفاده مى کند؛ اما این فقط براى اپلیکیشن هایى کارایى دارد 
که از طریق فروشگاه Play Store دانلود و به روزرسانى 

مى شــوند. در حال حاضر تمام اپلیکیشــن هاى 

فهرست شده در پلى اســتور براى بهره مندى از این قابلیت حداقل به اندروید 
12 نیازمند هستند.

اما توســعه دهندگان مى توانند بدون نیاز به پلى استور، با قرار دادن اپلیکیشن هاى 
خود در فروشگاه هاى اپ استور متفرقه به راحتى این قانون را دور بزنند. اما گوگل با 
تغییرات برنامه ریزى شده در API خود و انتقال محدودیت هاى آن به سطح محلى، 
نصب را مستقیمًا از سیستم عامل روى دستگاه فعلى 

مسدود مى کند.
این حرکت نصــب اپلیکیشــن هاى قدیمى روى 
گوشى هاى اندرویدى را سخت تر مى کند و مهم ترین 
دلیل این تغییر، افزایش امنیت گوشى ها است. 
بسیارى از بدافزارها، نسخه هاى قدیمى اندروید 
که قوانین و محدودیت هاى امنیتى ضعیف ترى 

دارد را هدف قرار مى دهند.
در ابتدا این تغییــر فقــط روى برنامه هایى 
تأثیرگذار اســت که بســیار قدیمى هستند 
و نســخه هاى قدیمى تر اندرویــد را هدف 
قرار مى دهنــد؛ اما به زودى آن بــه اندروید 
6 مارشــمالو منتقل مى شود تا ســطح امنیت 

گوشى هاى کاربران را افزایش دهد.

لپ تاپ گم یا سرقت شده را 
گوشى هاى هوشمند جدیــدى چگونه پیدا کنیم؟

که ماه آینده عرضه مى شوند

قابلیت جدید توییتر چیست؟ پچ امنیتى ژانویه 2023 براى سامسونگ گلکسى M31 منتشر شد

اندروید 14 از اپلیکیشن هاى قدیمى پشتیبانى نمى کند! تبدیل پیام صوتى به خط بریل براى نابینایان
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iکامل از شبکه WiF، وضعیتتصویرى از صفحه دسکتاپ، اطالعات 

مى شود.و ده ها بخش دیگر براى شما ارسال 
Prey بهصورتخ yنرم افزار
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 بارگذارىجانبى (سایدلودینگ) اپلیکیشن 

عال باشــد، نصب برنامه هایى که از نسخه 
د خواهد شــد. این به بهبود امنیت و حریم 
مى توانند نسخه هاى قدیمى تر  بدافزارها
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فوریه ماه شــلوغى از نظر 
عرضه گوشــى خواهد بود؛ به گونه اى 

که انتظار مى رود بســیارى از برند هاى بزرگ، 
گوشى هاى هوشمند جدیدى را روانه بازار کنند.

در گزارش پیش رو، لیستى از گوشى هاى برند هاى 
مختلف که انتظار مى رود در ماه فوریه به بازار 

عرضه شوند، معرفى مى شود.

سامسونگ گلکسى اس 23 اولترا
این گوشى هوشمند قدرتمندترین و گران ترین مدل در سرى گلکسى 
S۲۳ خواهد بود. شایعات حاکى از آن هستند که سامسونگ ممکن است 

تغییرات اساسى در طراحى مدل اولترا ایجاد نکند.
با این حال، این شــرکت قصد دارد بهبود هاى عمده اى را در دوربین، 
عملکرد و ویژگى هاى این مدل اضافه کند. گوشــى Ultra S۲۳ داراى 
سنسور 200 مگاپیکســلى جدید خواهد بود و ممکن 
اســت از جدیدترین چیپســت نسل دوم 
اسنپدراگون 8 قدرت بگیرد.

OnePlus11،5G
OnePlus قبًال گوشى هوشمند OnePlus11 را براى بازار خانگى خود 

در چین معرفى کرده است. این شرکت در تاریخ 7 فوریه رویدادى را اعالم 
کرد که انتظار مى رود گوشى هوشمند جدید در آن معرفى شود. گوشى 

OnePlus۵G11 ممکن اســت داراى 
صفحــه نمایش ۲K و آخرین چیپســت 
نسل دوم اســنپدراگون 8 باشد. شایعه 
شده است که این گوشى هوشمند داراى 
دوربین پشتى سه گانه 50 مگاپیکسلى 
و ممکن است از شارژ سریع 100 واتى 

پشتیبانى کند.

IQO7neo
IQO ویوو تایید کرده است که neo ۷ IQO در 17 فوریه عرضه خواهد 

شد. این گوشى هوشمند در آمازون در دسترس خواهد بود.
این گوشى هوشــمند ممکن است 
صفحه نمایش AMOLED0 هرتزى 
داشته باشد و انتظار مى رود که داراى 

چیپست اسنپدراگون 8200 باشد.
احتمــاًال داراى تنظیمــات دوربین 
سه گانه اســت که از OIS پشتیبانى 
مى کند و ممکن است از شارژ سریع 

120 واتى پشتیبانى کند.

سامسونگ گلکسى اس 23 پالس
گلکسى اس 23 پالس احتماًال با صفحه 

نمایــش 6.6 اینچى عرضه مى شــود 
که اندازه اى برابر با گلکســى اس 22 
دارد. با این حال، انتظار مى رود برخى 
تغییرات مانند طراحــى جدید تک 
دوربین و تغییرات دیگر در آن وجود 

داشته باشد.

گوشى اوپو 8 تى رنو
انتظار مى رود این گوشــى داراى دوربین 
اصلــى 108 مگاپیکســلى و چیپســت 
اسنپدراگون 695 باشد. این گوشى هوشمند 
 120 OLED ممکن است صفحه نمایش
هرتزى داشته باشد و احتماال از شارژ سریع 

67 واتى پشتیبانى مى کند.

Realme GT neo5
انتظار مى رود ریلمى گوشى هوشــمند GT Neo5 را در ماه 
فوریه در چین عرضه کند. این گوشى هوشمند ممکن است 
با ظرفیت شارژ 240 واتى عرضه شود و اولین گوشى خواهد 

بود که این کار را انجام مى دهد.

X90 سرى ویوو
،Vivo X۹۰ شــامل گوشــى هاى Vivo ســرى گوشــى هاى

 Vivo X۹۰Pro و Vivo X۹۰Pro Plus مى شود. 
سرى Vivo X۹۰ احتماًال داراى 
دوربین پشتى سه گانه با اپتیک 
زایس و شــارژ سریع 120 واتى 

است.
 این تلفن هاى هوشمند ممکن 
اســت با چیپســت پردازش 
تصویر داخلــى Vivo V۲ نیز 

عرضه شوند.

سامسونگ گلکسى اس 23
سامسونگ تاریخ برگزارى اولین رویداد بزرگ خود در سال 2023، یعنى 

رونمایى از Galaxy Unpacked را تایید کرده است.
گوشى S۲۳ اولین گوشى پرچمدار سامسونگ در سال 2023 خواهد بود 
که مقرون به صرفه است.این گوشى هوشمند احتماًال با عملکرد دوربین 
بهبود یافته در نور روز عرضه مى شــود 
و بر روى آخرین نســل 2 چیپست 
اســنپدراگون 8 کار مى کند. شایعه 
شده است که Vanilla S۲۳ داراى 
گزینه هاى رنگى جدیدى خواهد 

بود.

شیائومى 13
شیائومى نیز در دسامبر 2022 سرى Xiaomi13 را در چین عرضه کرد.

انتظار مى رود این شرکت از مدل هاى جهانى سرى گوشى هاى هوشمند 
در رویداد MWC2023 که ماه آینده در بارسلون برگزار مى شود، رونمایى 
 AMOLED کند. شیائومى 13 احتماال داراى صفحه نمایش 120 هرتزى
و ممکن است جدیدترین 
دوم  نســل  چیپســت 
اســنپدراگون 8 را داشته 
باشــد. انتظار مى رود این 
گوشى هوشــمند از شارژ 
ســریع 67 واتى پشتیبانى 

کند.

Realme10،5G
ریلمى اخیراً سه گوشى هوشمند جدید را در سرى Realme10 عرضه 
کرده است که شامل Realme10Pro و Realme10Pro Plus هستند 
 ۴G که از فناورى Realme10 ۵ پشتیبانى مى کنند وG که از فناورى

پشــتیبانى مى کند. اکنون، این شــرکت در 
حال برنامه ریزى براى راه اندازى نســخه 
۵G Realme10 است. تلفن هوشمند آینده 
 ۴G ممکن است مشخصاتى مشابه با مدل
داشته باشد و احتماال داراى تنظیمات دوربین 
عقب 50 مگاپیکسلى و پشــتیبانى از شارژ 

سریع 33 واتى باشد.
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غذاهایى که براى سالمتى کبد مضر هستند 5 دمنوش که سنگ هاى کلیه را به راحتى مى شکنند

صرع درمان پذیر است؟

بعد از خــوردن برخى نوشــیدنى ها ممکن اســت 
دچار کلیه درد شــوید که جاى نگرانى نیست. زیرا 
سنگ ریزها در حال تکان خوردن هستند و خیلى زود 

از کلیه دفع مى شوند.
 از جمله نوشیدنى هاى سنگ شکن کلیه مى توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
دمنوش قاصدك

یکى دیگر از نوشیدنى هاى سنگ شکن کلیه استفاده 
از قاصدك اســت. براى این کار بایــد از برگ هاى 
گیاه قاصدك اســتفاده کنید. به این صورت که یک 
قاشق غذاخورى برگ خشک شده این گیاه را داخل 

یــک فنجان آب 
جوش بریزید و 

به مدت 10 دقیقه روى حرارت کتــرى قرار دهید. 
سپس آن را میل کنید. این کار را تا دفع کامل سنگ 

ریز ه هاى کلیه تکرار کنید.

دمکرده برگ توت فرنگى
یک معجون دفع سنگ کلیه دمنوش برگ بوته توت 
فرنگى است. این دمنوش فواید زیادى را براى کلیه 
به همراه دارد. براى درست کردن آن کافى است 40 
گرم برگ توت فرنگى را با یــک لیتر آب به مدت 5 
دقیقه بجوشانید. حاال هر 5 ساعت یکبار یک فنجان 

از این نوشیدنى را میل کنید.

دمکرده دانه خرمالو
یک دمنوش مناسب براى دفع سنگ کلیه استفاده 
از دانه خرمالوست. براى این کار ابتدا باید دانه هاى 
خرمالو رو بو دهید و سپس در آسیاب پودر کنید. 
حاال یک قاشــق چایخورى از این پودر را با 1 
لیوان آب ترکیب کرده و روى حرارت کترى 

دم کنید. 
بعد از 10 دقیقه این دمنوش را میل کنید. بعد 

از 3 روز سنگ کلیه شما دفع مى شود.

دمنوش برگ  پنیرك
پنیرك گیاهــى با خواص دارویى فراوان اســت که 
مى توانید آن را از داروخانه ها تهیه کنید. براى درست 
کردن این معجون دفع سنگ کلیه باید 100 گرم از 
آن را با یک و نیم لیتر آب ترکیب کنید. سپس اجازه 
دهید به مدت 3 دقیقه روى حرارت بجوشــد. اییک 
قاشــق غذاخورى روغن زیتون هم داخل دمنوش 
بریزید و قبل از هر وعده غذایــى یک فنجان از آن 

را میل کنید.

دمنوش بن سرخ
بن ســرخ هم مى تواند یک معجون دفع سنگ کلیه 
باشد. این معجون با طبع گرم مى تواند کلیه ها را نیز 
تقویت کند و با افزایش دفعات ادرار به دفع ســنگ 
کمک زیادى کند. طرز تهیه این دمنوش ساده است. 
کافى به اندازه دو قاشق غذاخورى بن سرخ خشک 
شده را با 2 لیوان آب جوش دم کنید. بعد از 20 دقیقه 

آن را میل کنید.

به اعتقاد برخى از متخصصان مغز و اعصاب، صرع بیمارى نیست 
بلکه نشانه اى از یک بیمارى است که هشدار مى دهد بخشى از مغز، 

کارش را به درستى انجام نمى دهد.
قدیمى ها درباره صرع، فکر و خیال هاى عجیب وغریبى داشتند، 
اما این روز ها دیگر همه مى دانند که این بیمارى نه دســت پخت 
جن زدگى اســت و نه زاییدة ســحر و جادو. به ضعف اعصاب و 
بیمارى هاى روانى هم هیچ ارتباطى ندارد. نگاهى ســطحى به 
لیســت تاریخى مبتالیان به این بیمارى نشان مى دهد که صرع 

موجب کندذهنى یا افت حافظه هم نمى شود.

صرع چیست؟
صرع فقط تشنج نیست؛ بلکه یکى از علل تشنج است. اما تا اسم 

صرع به میان مى آید همه به یاد حمله صرع مى افتند و این تصویر 
در ذهن شان نقش مى بندد که «فردى ناگهان کنترلش را از دست 
مى دهد، روى زمین مى افتد و دست وپایش را بى اختیار به این سو و 
آن سو پرتاب مى کند»، اما در حقیقت این نشانه ها، فقط مربوط به 
یک نوع از انواع بیمارى صرع است. به اعتقاد برخى از متخصصان 
مغز و اعصاب، صرع بیمارى نیست، بلکه نشانه اى از یک بیمارى 
است که به ما مى گوید بخشــى از مغز، کارش را به درستى انجام 
نمى دهد. وقتى مغز کارش را درســت انجام مى دهد، یک رشته از 
امواج الکتریکى مانند جریان الکتریسیته در مسیر اعصاب مغزى 
به جریان درمى آید. زمانى که در مسیر این امواج، جرقه اى نابجا به 

وجود بیاید فرد دچار تشنج مى شود. 
در واقع مکان بروز این جرقه است که تعیین مى کند ما با چه نوع 

تشنجى روبه رو هستیم. 

صرع چگونه به وجود مى آید؟
اگرچه وراثت در بروز صرع بى تأثیر نیست، اما عوامل دیگرى نیز 
در بروز آن مؤثرند. ضربه هایى که در دوران باردارى به جنین وارد 
مى شود، فشار سر جنین به هنگام زایمان و حتى بعضى عفونت هاى 
زایمانى مى توانند منجر به بروز صرع در بدو تولد شوند. پس از تولد 
نیز تصــادف، ضربه هاى مغزى و برخى از عفونت ها شــایع ترین 

علت هاى ابتال به این بیمارى هستند.

درمان صرع
خوشــبختانه این بیمارى یکى از قابل کنترل ترین بیمارى هاى 

عصبى است که دارو هاى بسیارى براى کنترل و درمانش شناخته 
و معرفى شده است. درمان دارویى صرع از سال 1875 با کشف اثر 
ضد تشنجى برمیدپتاسیم شروع شد. این دارو تا 70 سال مؤثرترین 
داروى درمان صرع بود تا این که کم کم دارو هاى دیگرى به میدان 

آمدند.
بنابر اعالم گروه آموزش و ارتقاى ســالمت، معاونت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشــکى تهران، پس از درمان دارویى، معموال در 
70 درصد موارد حمالت صرع به طور کامل کنترل مى شــوند، در 
10 درصد موارد شدت و تناوب حمالت کاهش مى یابد و تنها در 
20 درصد موارد حمله ها کنترل نمى شوند. مهم ترین نکته در درمان 
دارویى صرع، طوالنى بودن دوره درمان است. انتخاب دارو و برنامه 

دارویى کامال به شرایط بیمار و نظر پزشک بستگى دارد.

استرس شغلى، مختص شغل خاصى نیست و زمانى 
رخ مى دهد که بین نیاز هاى شــغلى با توانایى ها، 

قابلیت ها و خواسته هاى فرد هماهنگى نباشد.
اســترس بخشــى اجتناب ناپذیر در زندگى است 
که بســته به فشــار روانى و کیفیت انطباق فرد با 
آن، ممکن اســت منجر به بیمارى یا برعکس به 

تجربه اى مثبت تبدیل شود.
 عوامل روانى محیط کار و استرس شغلى برخالف 
ســایر عوامل زیان آور محیط کار، مختص شــغل 
خاصى نیستند و در همه مشاغل به اشکال گوناگون 

و با درجات متفاوت وجود دارند.
 طبق تعریف انســتیتو ملى ایمنى و سالمت شغلى 
آمریکا که در سال 1999 ارائه شده است، استرس 
شــغلى وقتى رخ مى دهد که بین نیاز هاى شغلى با 
توانایى ها، قابلیت ها و خواسته هاى فرد هماهنگى 

نباشد.
انسان براى آن که بتواند به کار و کوشش بپردازد، 
باید کمى احســاس اســترس کند. این استرس 
ســودمند، انســان را در جریان انجام کار هوشیار 
نگه مى دارد، اما اگر میزان اســترس ناشى از انجام 
کار بیش از مقدار مجاز شود، باعث بروز اختالالت 
جســمانى، روانى و رفتارى در شاغلین شده و تأثیر 
زیــادى در کاهش بهره ورى ســازمانى و افزایش 

حوادث دارد.
در شاغلین مراکز خدمات سالمت به خاطر ماهیت 
کار و محیط کار، این عوامل روانى و استرس شغلى 
با شــدت باالترى دیده مى شــوند و عالوه بر این 
مسلما شاغلینى که دچار اســترس هستند بیشتر 
اشــتباه کرده و احتمال حوادث بیشترى در محیط 

کارى شان وجود دارد.
عوامل متعــددى باعث بروز حــوادث محیط کار 
مى شوند؛ اما عامل انســانى باعث بروز 80 درصد 

این حوادث هستند.
با افزایش عوامل استرس زاى محیط کار، عوارض 
مختلفى در شــاغلین بروز مى کند که در سه گروه 

قرار مى گیرند:

- پیامد هاى جسمانى استرس شغلى: 
در کوتاه مدت تپش قلــب، برافروختگى، لرزش و 
تحریک پذیرى و در بلندمــدت بیمارى هاى قلب، 
اختالالت گوارشى، آسم و سردرد بروز پیدا مى کند.

- پیامد هاى روانى:
 اضطراب، احساس ناخرسندى، افسردگى، انزوا از 

جمله این پیامد ها هستند.
- پیامد هاى رفتارى استرس شغلى:

 انجام نامنظم کار، افزایش حوادث، افزایش مصرف 
ســیگار، الکل و مواد مخــدر از این نــوع پیامد ها 

محسوب مى شوند.

عوامل اصلى استرس زاى شغلى در 
محیط هاى کارى

- زمان طوالنى و پیاپى انجــام کار یا حجم باالى 
کار.

- انجام کار در ســاعات غیرمتعارف شب و انجام 

کار شیفتى.
- فقدان استراحت کافى حین کار.
- داشتن مسئولیت جان دیگران.

- احتمال بروز برخورد و درگیرى بــا مراجعین یا 
همکاران.

- عملکرد نامناسب ابزار و وسایل کار.
- نور نامناسب در محیط کار.

- وضعیت هاى ناجور بدنــى و غیر ارگونومیک در 
محیط کار.

- عدم وجود حمایت هاى شغلى، بیمه اى و اجتماعى 
مناسب.

- محرومیت هاى اجتماعى و خانوادگى.

نشــانه هاى هشــداردهنده وجود 
استرس شغلى در کارکنان

- احســاس عدم توانایى در انجام مسئولیت هاى 
محوله.

- نخوابیدن بــه مقدار کافى یــا خوابیدن بیش از 
حد معمول.

- تغییرات قابل توجه در وزن.
- احساس خستگى مداوم.

- از دســت دادن عالقه به فعالیت هایى که قبًال 
موجب لذت بود.

- به سادگى خشمگین یا 

تحریک شدن.
- بروز سردرد هاى مکرر یا ســایر درد هاى حاد یا 

مبهم.
- روى آوردن به دارو هــاى روانگردان و دارو هاى 

آرامش بخش و خواب آور.
- احساس مداوم نگرانى یا اندوه.

راهکار هــاى پیشــگیرى و کنترل 
استرس شغلى در کارکنان

 براى پیشگیرى و کنترل استرس شغلى در کارکنان 
مى توان یکسرى راهکار ها را پیشنهاد کرد:

- شناسایى و کنترل عوامل استرس زاى محیط کار 
توسط تیم سالمت.

- طراحى و تنظیم ســاعت کار در شــیفت هاى 
کارى تا در آنها زمان استراحت و خواب کافى براى 

شاغلین فراهم شود.
- طراحى ارگونومیک محیط کار به منظور راحتى و 

احساس آرامش کارکنان.
- به همراه داشتن یک همکار حتى االمکان حین 

کار هاى طوالنى و دشوار.
- انجام ورزش به طور متناوب و منظم در زمان هاى 

ممکن.
- انجام تنفس آهســته و عمیق هنگام احســاس 
اســترس و فشــار؛ به طورى که به آرامى از بینى 
نفس بکشید، چند ثانیه نگه دارید و آرام 
از دهان خارج کنید. 5 الى 10 بار این 

عمل را انجام دهید.
- داشــتن خــواب 
کافــى در فواصل 

شیفت هاى کارى.
- انجــام اقدامات 
درمانــى و بازتوانــى 
مناســب در کارکنــان 
دچــار مشــکالت روانى و 

بیماران.

 دکتر «راسل کامهى»، عضو موسسه ارتوپدى نورث ول نیویورك، مى گوید: «اگر ما یک 
رژیم ورزشى را بارها و بارها انجام دهیم، نتایج ثابت مى شود. این بدان معنا نیست که باید 
هر روز یا هر هفته تمرینات خــود را تغییر دهید، اما کمى تنوع به تغییر و رشــد بدن کمک 

مى کند.»
به گفته کامهى، «روزانه 500 تا 750 کالرى مصرفى را کاهش دهید تا حدود نیم کیلوگرم در 

هفته کم کنید، کاهش کالرى در عین افزایش فعالیت بدنى مهم است».
اگرچه رژیم غذایى نقش مهمترى نسبت به ورزش دارد، اما فعالیت بدنى مى تواند به حفظ 

وزن و همچنین مقابله با کاهش تراکم استخوان و توده عضالنى کمک کند.

کامهى گفت: «ورزش براى ســالمتى و طول عمر بســیار مهم و ضرورى است، اما تمام 
تالش ها براى کاهش وزن بدون برنامه غذایى با شکست مواجه مى شوند.»

مطالعه اخیر نشان مى دهد که براى برخى از افراد که سرعت کاهش وزن دارند، ورزش تأثیر 
بیشترى دارد.

«مرى الن هارپر»، نویســنده ارشــد این مطالعه از دانشــگاه اتاوا در کانادا، خاطرنشــان 
کرد: «توانایى ســلول هاى ماهیچه اى براى ســوزاندن انرژى بین افراد بســیار متفاوت

 است.»
هارپر گفت: «ما دریافتیم کسانى که آهسته تر کالرى مى سوزانند در مقایسه با افرادى که 

سریع تر کالرى سوزى دارند، بهتر به ورزش واکنش نشان مى دهند.»
به گفته محققان، اگر هدف اولیه یک فرد کاهش وزن باشد، ترکیبى از تمرینات 

هوازى حالت ثابت و تمارین با وزنه پیشنهاد مى شود.
جلسه هوازى باید حدود 30 دقیقه باشــد و حدود دو تا چهار بار در 

هفته تکرار شود.
جلســات تمرین با وزنه باید 30 تا 60 دقیقه با 
ست هاى 8 تا 12 تکرار در هر تمرین و زمان 

استراحت کم در بین ست ها باشد.

فســت فودها عوارض جانبى متعدد و وسیعى دارند و 
مصرف مداوم آن ها مى تواند از جنبه هاى مختلف به 

سالمت انسان  آسیب برساند.
مصرف مداوم فست فود ها در کوتاه مدت باعث افزایش 

قند خون، فشار خون و تمایل به ُپرخورى مى شود.
درحالى که مصرف این غذا ها در درازمدت هم خطر 
ابتال به چاقى، بیمارى هاى قلبــى و دیابت نوع 2 را 

افزایش مى دهد.
اکنون هم به لطــف تحقیقات گروهــى از محققان 
مى دانیم که مصرف فست فود ها مى تواند در ابتال به 

بیمارى کبد چرب نقش مهمى داشته باشد.
 بر اســاس یافته هاى محققان، اگر یک پنجم رژیم 
غذایى افراد چــاق یا مبتال به دیابت از فســت فود ها 
تشکیل شود، سطح چربى کبد این افراد به طور قابل 
توجهى افزایــش مى یابد. افرادى هــم که مبتال به 
چاقى و دیابت نیستند، با مصرف همین مقدار روزانه از 
فست فودها، سطح چربى کبدشان را به میزان متوسطى 

بیشتر مى کنند.
به عبارت دیگر، اگر فســت فود ها حدود 20 درصد از 
رژیم غذایى روزانه شما را تشکیل دهند، سطح چربى 

کبد هم بین درجات متوسط تا شدید افزایش مى یابد 
و افراد چاق و مبتال به دیابت هم از این نظر بیشترین 

آسیب پذیرى را خواهند داشت.
متاسفانه باال بودن ســطح چربى ذخیره شده در کبد 
مى تواند باعث ابتال به بیمارى خاصى با نام کبد چرب 
شود که طبق گزارش هاى مایو کلینیک، شایع ترین 

نوع از بیمارى هاى کبدى مزمن است.

اما فست فود ها دقیقاً چگونه باعث تجمع 
چربى اضافى در کبد مى شوند؟

پاسخ این سوال به چربى هاى ترانس برمى گردد. طبق 
گزارش مهمى که در Nutrition & Diabetes منتشر 
شده است، چربى هاى ترانس باعث افزایش چربى هاى 

ذخیره شده در کبد مى شوند.
درحالى کــه انــواع غذا هــاى فســت فودى 
مانند پیتزا هــاى یخ زده، مارگاریــن، انواع نان و 
شــیرینى هاى فرآورى شــده، ناگت، سوسیس، 
کالباس، همبرگر و... حــاوى چربى هاى ترانس 

هستند.
بنابرایــن، وقتى که دربــاره تجمع چربــى در کبد 

صحبت مى کنیم، بسیار مهم است که همه ما با انواع 
چربى هاى موجود در رژیم غذایى خودمان آشنا باشیم.

همه چربى ها از نظر کیفیت با همدیگر برابر نیستند و 
چربى هاى ترانس از این نظر در رده بدترین گزینه هاى 
غذایى قرار مى گیرند.چربى هاى فرآورى شده مانند 
چربى هاى ترانس به هیچ وجه فایــده اى براى بدن 
ندارند؛ بلکه صرفا به ســالمت ما آسیب مى رسانند. 
درحالى که میزان چربى هاى اشباع هم در رژیم غذایى 

باید تا حدود زیادى کنترل و محدود شود.
بنابراین، فقط استفاده متعادل و صحیح از چربى هاى 
غیر اشباع طبیعى مانند مغز هاى خام، روغن زیتون، 

آووکادو... مى تواند به ارتقاى سالمت ما کمک کند.

سهیل عباسى، کارشناس تغذیه با بیان اینکه مصرف پفک براى کودکان 
زیر دو سال ممنوع است، گفت: براى کودکان در سنین باالتر هم مصرف 

این خوراکى باید با محدودیت صورت گیرد.
وى با بیان اینکه امروزه تنقالت به جزیى جدایى ناپذیر از تغذیه تمام افراد 
و بویژه کودکان تبدیل شده، گفت: آنچه مهم است اینکه در این شرایط 

بتوانیم تنقالت سالم را جایگزین تنقالت ناسالم کنیم.
عباســى از انواع آجیل و مغزها به عنوان تنقالت ســالم یاد کرد و افزود: 
همچنین انجیر خشک و کشمکش هم خوراکى هاى دیگرى هستند که 

مى توانند به عنوان تنقالت سالم شناخته شوند.
این کارشــناس تغذیه با اشــاره به مصرف باالى تنقالت 
ناسالمى مانند چیپس و پفک و کیک و کلوچه، گفت: در 
حال حاضر این نوع تنقالت به نوعى در جامعه 
جا افتاده و بسیارى کودکان با مشاهده پفک 
و چیپس در قفسه مغازه، مصرانه خواستار 

خرید و مصرف آن هستند.
عباسى گفت: در چنین شرایطى نمى توان 
مصرف این نوع تنقالت را به طور کامل 
براى کودکان حذف کرد، چرا که آنها در 
هر صورت با مشاهده این تنقالت خواستار 

مصرف آن هستند، بنابراین بهترین راهکار محدودیت مصرف است.
این کارشناس تغذیه در ادامه در تشــریح مضرات پفک و چرایى ناسالم 
بودن این خوراکى، گفت: اولین مشــکل پفک کالرى باالى آن است، به 
طورى که 100 گرم آن حدود 500 کالرى انرژى دارد که کالرى بســیار 

باالیى محسوب مى شود. 
وى افزود: با توجه بــه این کالرى باال قطعا مصــرف آن افزایش وزن و 
چاقى را براى کودکان به دنبال داشته و جلوى اشتهاى آنها براى صرف 

وعده هاى اصلى غذا را مى گیرد.
عباســى گفــت: تاثیر پفــک به گونــه اى اســت که کــودکان چاق 
را چاق تــر کــرده و کــودکان الغــر را الغرتــر مــى کند، بــه این 
صورت که بــا توجه بــه کالرى بــاال موجــب افزایــش وزن هرچه 
بیشــتر کــودکان چاق شــده و بــا کاهش اشــتهاى کــودکان الغر 

آنها را به سمت سوءتغذیه و الغرى هرچه بیشتر سوق مى دهد.
این کارشــناس تغذیــه گفــت: البته مضــرات پفک فقط بــه کالرى 
بــاال و بى اشــتها کــردن کــودکان محــدود نمــى شــود و چربى 
وکربوهیــدرات ناســالم موجــود در آن اســت کــه براى کــودکان 

مضر است.

بهترین ورزش ها براى کاهش وزن

پفک چه بالیى سر بچه ها مى آورد؟چرا در محیط کار استرس مى گیریم؟
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 چربــى در کبد 

غیر اشباع طبیعى مانند مغز هاى خام، روغن زیتون، 
ممممکمککند. آووکادو... مى تواند به ارتقاى سالمت ما  یــک فنجان آب

وووود و دمکرده دانهجوش بریزی
یک دمنوش مناسب

از دانه خرمالوست.
خرمالو رو بو دهی
حاال یک قاشـ
للللیوان آب ترک

دم کنید.
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008004396 - تاریخ ارسال نامه: 1401/11/08 
نظر به اینکه سند مالکیت به شماره چاپى 299225- 96/ب نسبت به تمامیت 
ششدانگ پالك ثبتى 13324 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر الکترونیک به شماره 
139720302008001336 بنام فروغ زارع شهرضائى ثبت و سند صادر گردیده 
است. هم اکنون خانم: فروغ زارع شهرضائى با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008016677 مــورخ 1401/11/06 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شــهود ذیل شماره 18867 مورخ 1401/11/05 
توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 303 شهرضا گواهى امضاء گردیده است 
مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر 
کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد، از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
رسید اخذ کند تا صورت جلســه تنظیم و ســند مالکیت به ارائه کننده مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعترضى نرسید یا در صورت اعتراض، 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق 
مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/10-م الف: 1448165- مرتضى 
قدیرى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف محمد حســن 

صمصامى/11/131

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006011076- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/04- 
خانم فاطمه حاجى حیدرى ورنوســفادرانى فرزند حســینعلى به اســتناد یک 
برگ استشــهادیه محلى که هویت و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى 
است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 254 فرعى 
باقیمانده از 116 اصلى تبدیل شــده به 116/1240 واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهان کــه ذیل دفتــر 153 صفحه 372 به شــماره ثبت 37037 
امالك به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند اصداق 
10911- 1358/03/03 دفترخانه اســناد رســمى 59 خمینى شهر به نامبرده 
انتقال یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده ســند مالکیت در اثر جابجایى از 
بین رفته اســت چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مســترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/10-م الف: 1446653- سید محمدحسن 
مصطفوى-سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر- ازطرف زهره

 عموشاهى خوزانى/11/132

استاندار اصفهان با بیان اینکه ایام ا... دهه فجر فرصتى 
است تا با گزارش هاى دقیق و مناســب جایگاه و شأن 
جمهورى اسالمى بار دیگر مرور شود،گفت: امسال این 

مراسم باید با رویکرد نوآورانه و مردمى برگزار شود.
سید رضا مرتضوى روز یک شنبه در نشست ستاد برنامه 
ریزى دهه فجــر اصفهان در اســتاندارى افزود: در گام 
نخســت باید قله اى به نام «روز 22 بهمن» تعریف و به 
نحوى عمل شــود تا همانند 13 آبان کــه به عنوان روز 
مبارزه با استکبار به یادماندنى شد، روز پیروزى انقالب 
اسالمى نیز در سال 1401 ماندگار و متفاوت از سال هاى 
گذشته باشــد.  وى اظهار کرد: در دهه فجر مدیران کل 

اســتان اصفهان در مدارس حضور یابند و ضمن تالش 
در راستاى جهاد تبیین، دســتاوردهاى نظام جمهورى 
اسالمى و وضعیت حقیقى کشورمان را در شرایط فعلى 

جهان براى دانش آموزان بازگو کنند.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: در ایام ا... دهه فجر 
فرصتى فراهم مى شود تا با گزارش هاى دقیق و مناسب 
جایگاه و شأن جمهورى اسالمى را بار دیگر مرور کنیم 
و با همبســتگى حول این مفاهیم براى دفاع از انقالب 
و نظام، ســد یکپارچه اى را به وجود آوریم. وى گفت: 
باید همه نســبت به حفظ و پاسداشــت ایران اسالمى 

پیشگام شویم.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس 
شوراى اســالمى با اشــاره به برگزارى جلسه مجمع 
نمایندگان استان گفت: این جلســه با حضور استاندار و 
برخى مدیران کل از جمله سازمان برنامه و بودجه استان 

برگزار شد و درباره بودجه  1402 بحث و تبادل نظر شد.
ســمیه محمودى، عضو کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراى اســالمى در اصفهان اظهار 
کرد: این جلسه با حضور اســتاندار و برخى مدیران کل 
و رئیس سازمان برنامه بودجه استان برگزار شد و درباره 
موضوعات بودجــه اى، الیحه و بعضــى از موضوعات 
کشورى که اصالح آن به نفع همه استان ها بود، بحث شد. 

 وى افزود: سازمان برنامه و بودجه موضوعاتى را درباره 
سفر ریاست جمهورى و ماده 23 و مسائل و مشکالت در 
این زمینه توضیح داد و مدیــران کل درباره بودجه هاى 
سال آینده و وضعیت پروژه هاى استان مسائلى را مطرح 
کردند تا در بحــث بودجه اى به مجموعه هاى اســتان 

کمک کنیم.
محمودى با بیــان اینکه در این جلســه به موضوعات 
کشــورى از جمله اصالح بعضى از قوانین پرداخته شد، 
گفت: طبق قانون الیحه بودجه که مى آید وقتى کلیات 
آن در صحن و تلفیــق مورد تأیید قــرار گرفت باید در 

کمیسیون ها بررسى شود.

مراسم دهه فجر با رویکرد 
نوآورانه برگزار شود 

جزئیات جلسه مجمع 
نمایندگان استان با استاندار

نخستین آزمایشگاه علت یابى 
حریق افتتاح مى شود

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: اواخـر سـال جـارى 
نخسـتین آزمایشـگاه علت یابـى حریق کشـور در 
اصفهان افتتاح مى شود. ابراهیم مطلبى اظهار کرد: 
در سال جارى در حوزه تأمین تجهیزات و امکانات 
مورد نیـاز ایسـتگاه هاى عملیاتى از جملـه فراهم 
کردن ماشـین آالت و تجهیزات الزم بـا برگزارى 
تشریفات قانونى نسبت به خرید و تجهیز ایستگاه ها 
گام هاى مؤثرى برداشته شـد. وى افزود: در حوزه 
غواصى و آواربردارى نیز ایستگاه ها را به تجهیزات 

مورد نیاز مجهز کردیم.

به روزرسانى
 شبکه مخابراتى

در راسـتاى توسـعه ارتباطى، عملیات بهینه سـازى 
زیرسـاخت  هـاى مخابراتـى بـه منظـور برگـردان 
فیبرنورى در زردنجان (توابع اشکاوند) صورت خواهد 
پذیرفت. به گزارش روابـط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهـان، در اثـر ایـن عملیـات کلیه ترافیـک هاى 
اینترنـت، موبایل– دیتا از سـاعت 13 امروز دوشـنبه 
مـورخ 10 /11 /1401 جهـت برگـردان فیبرنورى در 
مراکز سروشبادران، زردنجان، مهدى آباد و جوزدان 
با احتمال دو سـاعت قطعى و با یک سـاعت احتمال 

اختالل مواجه خواهند شد.

خبر

مانى مهدوى
حمله ســه ریزپرنده به یکى از مجتمع هاى کارگاهى 

وزارت دفاع در اصفهان ناکام ماند. 
حوالى ساعت 23:30 روز شنبه ساکنان محدوده خیابان 
امام خمینى (ره) در نزدیکى خانه اصفهان با شــنیدن 
صداى انفجار شــدیدى به خیابان آمدنــد. در یکى از 
ویدیوهاى منتشر شــده از یک شاهد عینى شنیده مى 
شود که او مى گوید پدافندهاى منطقه وارد عمل شده 
اســت و چند دقیقه بعد صداى انفجار مهیبى به گوش 

مى رسد.
همزمان، منصور شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان تأیید کرد که بنا بر اعالم 
شهروندان به یگان هاى امدادى صداهاى ناهنجارى 
طى سه الى چهار مرحله در محدوده خیابان امام خمینى 
(ره) شنیده شده که بررســى علت وقوع این صداها در 
دستور کار قرار گرفته است و به زودى اعالم خواهد شد.

ســاعت 48 دقیقه بامداد خبرگزارى «ایرنا» هم تأیید 
کرد برخى منابع محلى از شــنیده شدن صداى انفجار 
در محدوده شمالى شهر اصفهان خبر داده اند. آنطور که 
این خبرگزارى نوشت به گفته شاهدان عینى این انفجار 
مربوط به یکى از صنایع دفاعى وابسته به وزارت دفاع 
در خیابان امام خمینى(ره) اصفهان بوده است. ویدیوى 
منتشر شــده در این خبرگزارى هم انفجار مهیبى در 
خیابان امام خمینى(ره) را نشان مى داد. 40 دقیقه بعد 
خبرگزارى صداوسیما  انفجار در یکى از مراکز وابسته به 

وزارت دفاع در شهر اصفهان را تأیید کرد.

در همین حال خبرگزارى ها گزارش دادند که تا ساعت 
1 بامداد مسیرها به سمت محل حادثه مسدود شده بود، 
اما پس از دقایقى شرایط به روال عادى بازگشته و تردد 

و عبور و مرور خودروها به جریان افتاد.
همزمان، روابط عمومى وزارت دفاع در ســاعت 1:20 
بامداد یک شــنبه با صدور اطالعیــه اى خبر داد که 
«شامگاه هشتم بهمن 1401 حوالى ساعت 23:30 حمله 
ناموفق با اســتفاده از ریزپرنده به یکى از مجتمع هاى 
کارگاهى وزارت دفاع صورت گرفت و خوشــبختانه با 
پیش بینى ها و تمهیدات پدافندى صورت گرفته یکى 
از آنها مورد اصابت پدافند هوایــى مجتمع و دو فروند 

دیگر آنها در تله هاى پدافندى گرفتار و منفجر شدند. 
خوشــبختانه این تهاجم ناموفق تلفات جانى نداشته و 

آسیب جزیى به سقف کارگاه وارد نمود...»
در پیوند با همین موضوع، محمدرضا جان نثارى، معاون 
سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان صبح روز 
یک شنبه در گفتگو با اخبار بامدادى تلویزیون جزئیات 
بیشترى درباره وقایع شنبه شب در خیابان امام خمینى 
(ره) ارائه کرد. وى گفت: «حوالى ساعت 23:30 به یکى 
از مجتمع هاى کارگاهى وزارت دفاع در شهر اصفهان 
حمله انجام شد. اما با پدافند قدرتمندى که در آن منطقه 
وجود دارد، یکى از آن ریزپرنده ها سرنگون شد و دو تا 

از ریزپرنده هاى دیگر به تله پدافندى گرفتار شدند که 
مجبور شدند خودشان را منفجر کنند. صداى انفجارى 
که شنیده شد از پدافندى بود که ریزپرنده را مورد اصابت 
قرار داده بود. مردم در ابتدا نگران شده بودند، اما اطالع 
رسانى به سرعت انجام شد. فقط به یکى از سوله هاى 
مجموعه خسارت جزئى وارد شده است و در توانمندى 

و کار آن مجموعه هیچ مشکل و تلفاتى نشده است.»

مبدأ حمله از کجاست؟
در حالى که هنوز به طور رسمى اعالم نشده سه ریزپرنده 
مهاجم از کجا خودشــان را به آســمان شهر اصفهان 
رســانده بودند، محمد مرندى، کارشــناس و مشاور 
رسانه اى تیم مذاکره کننده هسته اى ایران طى پیامى 
در صفحه توییتر خود انگشــت اتهــام را متوجه رژیم 
صهیونیستى کرده است. این کارشناس مسائل بین الملل 
با اشاره به حمله پهپادى ناموفق در اصفهان هشدار داد 
که این گونه اقدامات بــدون پیامد نخواهد بود: «هفته 
خوبى براى رژیم آپارتاید (صهیونیســتى) چه در داخل 
و چه در خارج نیســت؛ با این حال، حتى اگر نتانیاهو و 
متحدان تروریستى تحت حمایت غرب او در شمال عراق 
شکست خورده باشند، عواقبى در انتظارشان خواهد بود. 
هر دوى آنها باید یاد بگیرند که تنبیه با شکســت نیز 

همراه است.»
این همه در حالى اســت که به نوشــته «همشهرى 
آنالین»، این مکان در شهر اصفهان چهار سال پیش نیز 

مورد حمله قرار گرفت اما آن حمله هم ناکام مانده بود.

حمله 3 ریزپرنده به مجتمع کارگاهى وزارت دفاع در خیابان امام خمینى (ره) ناکام  ماند

فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به انهدام نیمه شب پر ماجراى اصفهان
144 باند سرقت در استان، گفت: 401 سارق طى 
10 ماه گذشته دســتگیر و تحویل مراجع قضایى 

شدند.
سردار محمدرضا میرحیدرى اظهار کرد: در سال 
جارى هشت باند سرقت قطعات خودرو منهدم شده 
که یکى از مشکالت سرقت قطعات، وجود تقاضا و 
خرید این قطعات استوك است که این با فرهنگ 

دینى و اخالقى جامعه ما همخوانى ندارد. 
فرمانده انتظامى استان اصفهان با اشاره به انهدام 
60 باند ســرقت از منازل، ادامه داد: همچنین پنج 
باند سرقت احشام، 18 باند سرقت موتورسیکلت، 
24 باند سرقت سیم برق و سه باند سرقت مسلحانه 
و یک باند ســرقت از کامیون هــا در 10 ماه اخیر 
متالشى شد. سردار میرحیدرى با بیان اینکه ارزش 
دستاورد انهدام باندهاى سرقت 560 میلیارد تومان 
اموال مسروقه بوده است، افزود: پرونده سارقان به 
مراجع قضایى ارسال شده و تعدادى در حال سپرى 
شدن فرایند قضایى است.فرمانده انتظامى استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه دستگیرى  و برخورد با 
بانوان درگیر اعتیاد در سال جارى 4 درصد کاهش 
داشته است، ابراز کرد: برخورد و دستگیرى با اتباع 
در حوزه مواد مخدر 3 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه آمار 
جرائم خشن در این اســتان طى 10 ماه گذشته 3  
درصد افزایش داشته، خاطرنشــان کرد: سه باند 
سرقت مسلحانه در این مدت در اصفهان متالشى 

شده است. 

کشف 56 میلیارد تومان
 اموال سرقتى در اصفهان

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى همسفر گشت اسپادانا به شناسه ملى 10860076172 و به شماره ثبت 878 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/07/15 ونامه 4270مورخ 1401/08/22 اداره تعاون کارورفاه اجتماعى شهرستان خمینى شــهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله باقرى خوزانى به 
کدملى 1141142864 ، نادر کاوه اى سدهى به کدملى 2296090974 2 ، سهراب حاجى هاشمى به کدملى 1141030632 ، بهمن جعفرى ورنوسفادرانى به 
کدملى 1141006308 ، علیرضا مظاهرى به کدملى 1249479924 ، حسن حاجى باقرى به کدملى 0033892581 ، حمید عشقى به کدملى 1141648891 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره و اسماعیل حبیبى به کدملى 1142376362 ، حمید صمدى به کدملى 1750599945 ، احمد شیرمحمدى ورنوسفادرانى به 
کدملى 1130121321 به سمت اعضاء على البدل هیئت مدیره براى مدت سه ســال انتخاب گردیدند. عزت اله صفار به شماره ملى 1140362313 به سمت 
بازرس اصلى، ناصر ملکوتى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1141514206 به ســمت بازرس اصلى ، احمد صفرى اذان اخارى به شماره ملى 5759725289 به 
سمت بازرس اصلى ، کریم حاجى هاشمى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1140223550 به سمت بازرس على البدل ، جالل حاج حیدرى ورنوسفادرانى به شماره 
ملى 1141349086 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکســال انتخاب گردیدند. صورتهاى مالى از سالهاى 1398 تا 1400 مشتمل بر ترازنامه ، عملکرد 
سود و زیان مطرح و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان به تصویب رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1444276)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پایا توسعه نوید آینده درتاریخ 1401/11/03 به شماره ثبت 73169 به شناسه ملى 14011891408 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1. طراحى، تولید و ساخت قطعات، تجهیزات، ابزار و وسایل صنعتى، معدنى، عمرانى، 
کشاورزى، پزشکى و آزمایشگاهى. . تامین قطعات، تجهیزات، ابزار و مواد اولیه صنعتى، معدنى، عمرانى، پتروشیمى، کشاورزى، پزشکى و آزمایشگاهى. . اقدامات 
مربوط به اکتشاف، ثبت، استخراج و بهره بردارى از انواع معادن تونلى و روباز به جز استخراج، اکتشاف و بهره بردارى از نفت و گاز و پتروشیمى. . تجارت و بازرگانى 
داخلى و صادرات و واردات خارجى انواع کاال، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول. . ارائه خدمات مشاوره، مطالعات امکان سنجى، 
برندینگ، پژوهش، مساله یابى و ارائه راهکار براى حل چالش ها در حوزه هاى فنى و مهندسى، ارزیابى مالى، مدیریت، برنامه ریزى، آمار، کنترل پروژه، ادارى و.... به 
کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، صنایع، معادن، شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها. . برنامه ریزى و اجراى دوره هاى آموزشى، توانمندسازى و ضمن خدمت در زمینه 
مهارت هاى فردى، اجتماعى و کسب و کار، در سطوح عمومى و پیشرفته، براى کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى، صنایع، معادن، شرکت ها، سازمان ها و ارگان ها. . 
طراحى و اجراى انواع پروژه هاى معمارى، عمرانى، ساختمانى، شهرسازى، زیرساختى و تاسیساتى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، قلعه طبره، کوچه هاشم بیک، کوچه 
شهید عبدالحسین مقضى، پالك -25، طبقه همکف کدپستى 8154659974 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92064280 مورخ 1401/10/20 
نزد بانک ملت شعبه میدان انقالب اصفهان با کد 92064 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سید علیرضا 
طباطبائى به شماره ملى 1200079493 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سید حمیدرضا طباطبائى به شماره 
ملى 1272364763 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید محمد کاظم طباطبائى به شماره ملى 2297360789 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى سید علیرضا طباطبائى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد حسین شاهانى به شماره ملى 1270612451 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى پویا کریمى خوزانى به شماره ملى 
1270878549 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1446315)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص تحقیق و توسعه مانا پرشیا به شناسه ملى 10840108782 
و به شماره ثبت 34883 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - حمید شعبانى سیچانى به شماره ملى 
1288640129 ، پویا شعبانى سیچانى به شماره ملى 1289136467 ، سید محمد 
ایمان روضاتى به شماره ملى 1290724741 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1446292)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص پارس کار فوالد آریا به شناســه ملى 10260257741 و 
به شــماره ثبت 4624 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1401/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال 
شده ســهامداران و از طریق صدور ســهام جدید از مبلغ 17000000000ریال به 
مبلغ 70000000000ریال افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد 
: سرمایه شرکت مبلغ70000000000ریال نقدى اســت که به 000 700سهم با 
نام عادى100000 ریالى منقســم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1446293)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پارس کار فوالد آریا به شناسه ملى 10260257741 و به شــماره ثبت 4624 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى جلیل جابرزاده انصارى به شماره ملى 1281045977 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره وآقاى اکبر شمشــیرى به شماره ملى 1285399897 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى احسان شمشیرى به شماره ملى 
1286032024 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر است 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 (1446316)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى خیریه فرهنگى حدیث راه عشق به شناسه ملى 10260191470 و به شماره ثبت 1595 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/09/10 و نامه 1414/516/1/177 مورخ 1401/10/3 نیروى انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شــد همچنین روزنامه کثیر االنتشار روزنامه رسمى نصف 
جهان براى درج آگهى موسسه انتخاب شــود.رضا طیب نیا 1284435857 و احسان شهیر 1287012736و امیرحســین بانکى پور فرد 1284738426 و 
سیدمهدى صدرى 1288087845 و شایسته غالمعلى دهکردى 1280375639به عنوان اعضاى اصلى و سید حسن مصطفوى 1288116020 و على رعنایى 
1281024120 به عنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین و -حمیدرضا نظرى 1288085583 بسمت بازرس اصلى ومعصومه جبار زارع 
1280413182 بسمت بازرس على البدل به مدت یکسال تعیین شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1448406)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص عمران گستر پویا جم به شناسه ملى 14009707246 و شماره ثبت 66600 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى ســیدرضا میرحیدرى پیکانى به شماره ملى 1270760424، آقاى سیدمهدى میرحیدرى 
پیکانى به شماره ملى 1281057101 و خانم محبوبه سادات میرحیدرى به شماره ملى 1293228435 به سمت اعضاى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/11/01 انتخاب گردیدند. آقاى دانیال محمدزمانى به شماره ملى 1271376407 به سمت بازرس اصلى و آقاى امیرشایان فاتحى به شماره 
ملى 1273430468 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448411)

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى خیریه فرهنگى حدیث راه عشق به شناسه ملى 10260191470 و به شماره ثبت 1595 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/09/10و نامه 1414/516/1/177 مورخ 1401/10/3 نیروى انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شد کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور 
با امضاء دو نفر رئیس هیات مدیره، نایب رئیس، خزانه دار و مدیرعامل متفقاً با مهر موسسه معتبر خواهد بود. رضا طیب نیا 1284435857 رئیس 
هیئت مدیره و احسان شهیر 1287012736 نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین بانکى پور فرد 1284738426 مدیر عامل و سید مهدى صدرى 
1288087845 خزانه دار و شایسته غالمعلى دهکردى 1280375639 منشى به مدت 2 سال تعیین شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1448418)
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بازیکن مازاد پرسپولیس حاضر به پرداخت مبلغ رضایتنامه 
نشد تا همچنان در لیست این تیم باقى بماند. نقل و انتقاالت 
زمستانى لیگ برتر فوتبال ایران در حالى به پایان رسید که 
پرسپولیس با نظر مســتقیم یحیى گل محمدى تصمیم 
به کنار گذاشتن حامد پاکدل و ســیامک نعمتى از لیست 
بازیکنان خود گرفت. پاکدل پس از توافق با باشگاه تراکتور 
توانست رضایتنامه اش را از پرسپولیس بگیرد و راهى این 
تیم تبریزى شــود اما نعمتى با وجود داشتن دو پیشنهاد از 
فوالد و گل گهر حاضر نشد دو میلیارد تومان بابت صدور 
رضایتنامه اش پرداخت کند و همچنان در لیست بازیکنان 

پرسپولیس باقى ماند.

مانع 2 میلیاردى
 براى جدایى نعمتى

سیاوش یزدانى، مدافع سابق استقالل پس از فسخ 
قراردادش، راهى اصفهان شد تا یک بار دیگر لباس 

سپاهان را بر تن کند.
دوران ســه فصل و نیم حضور ســیاوش یزدانى در 
استقالل ســرانجام به پایان رســید. مدافعى که در 
ابتداى لیگ نوزدهم و در زمان حضور استراماچونى 
روى نیمکت آبى ها از اصفهان راهى تهران شــده 

بود تا لباس استقالل را بر تن کند، حاال یک بار دیگر 
به نصف جهان برگشــته تا مجدداً براى سپاهان به 

میدان برود.
روزهاى حضور سیاوش در استقالل پرفراز و نشیب 
دنبال شد. مدافعى که در همان ابتداى پیوستن به تیم 
جدیدش با آسیب دیدگى مواجه شد، سپس اتفاقات 
و جنجال هاى دربى رفت و برگشت لیگ نوزدهم را 

سپرى کرد، در زمان حضور محمود فکرى در استقالل 
نیز با چالش هاى مهمى روبه رو شد که منجر به انجام 
آن مصاحبه جنجالى گردید و فصل قبل نیز به دلیل 
اعزام به خدمت سربازى، نیم فصل دوم لیگ بیست و 

یکم را از دست داد.
آخرین سناریو از اتفاقات حاشــیه اى این بازیکن، از 
دیدار با ســپاهان کلید خورد. جایى که او در لحظات 

پایانى مرتکب خطاى پنالتى شد و ســاپینتو نیز به 
یزدانى اعالم کرد که دیگر نیازى به او ندارد و سرانجام 
در آخرین دقایق از بازار نقل و انتقاالت زمســتانى، 
باشگاه استقالل به صورت یک طرفه قرارداد سیاوش 
را فسخ کرد تا یک جاى خالى در لیست بزرگساالن 

خود داشته باشد.
از همان روزهاى ابتدایى که ســاپینتو به ســیاوش 
اعالم کرده بود او را از تیمش کنار گذاشته، اخبارى 
درباره عالقه سپاهان به یزدانى منتشر شد و در فاصله 
کنار گذاشته شدن از تیم تا شب فسخ قرارداد، لحظه 
به لحظه بر شایعات پیوســتن این بازیکن به جمع 
شاگردان ژوزه مورایس افزوده مى شد تا اینکه باالخره 
این انتقال شــکل گرفت و مدافع سابق استقالل با 

سپاهان به توافقات نهایى دست یافت.
یزدانى کــه لیگ هاى هفدهم و هجدهــم را براى 
ســپاهان به میدان رفته بود، حاال یــک بار دیگر به 
اصفهان برگشته تا به فوتبالش در این تیم ادامه دهد. 
او با مدیران باشگاه سابقش بر سر همه چیز به توافق 

رسیده و قراردادش را نیز به امضا رسانده است.
سیاوش یزدانى در فوتبال ایران با سپاهان به شهرت 
رسید و از آنجا راهى استقالل شد تا دوران پرحاشیه 

اى را در جمع آبى ها تجربه کند.
با پیوستن ســیاوش به ســپاهان، اکنون مهمترین 
سئوالى که مطرح مى  شود این است که آیا او قصد دارد 
بابت فسخ یک طرفه قراردادش از استقالل شکایت 
کند یا خیر؟ در صورتى که یزدانــى این کار را انجام 
دهد، پرونده راهى کمیته تعیین وضعیت خواهد شد و 
اگر فسخ آبى ها قانونى نبوده باشد، ممکن است منجر 
به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتى آنها شود. البته 
گفته مى شود که سیاوش قصد ندارد با استقالل وارد 
چالش شود و احتماًال با تفاهم مالى و دریافت بخشى 

از قراردادش، بى خیال شکایت از آبى ها مى شود.

پس از جنجالى ترین فسخ زمستانى

مدافع اسبق سپاهان
 به اصفهان برگشت

04

«کازویوشى میورا» بدون شک یک اســطوره در فوتبال 
جهان اســت. این ملى پوش ژاپن متولد 26 فوریه 1967 
است و اندکى پیش از 56سالگى، باسابقه ترین فوتبالیست 
جهان محسوب مى شــود که به بازى خود در پرتغال ادامه 
خواهد داد. میورا پس از 16 ســال حضور در یوکوهاما اف 
سى، در لیگ برتر ژاپن و پس از حضور در سوزوکا پوینت 
گترز در دسته 4، به کار خود در لیگ دسته 2 پرتغال با بازى 
براى اولیوایرنسه ادامه خواهد داد. این مهاجم سابق ژاپن 
91 بار براى تیم ملى کشورش بازى کرد و 51 گل به ثمر 
رساند و در سال 1992 قهرمان جام ملت هاى آسیا شد. میورا 
هرگز در جام جهانى فوتبال با لباس آبى رنگ ســامورایى 
بازى نکرده، اما در جام جهانى فوتسال در سال 2012 بازى 

کرده است.

مسن ترین فوتبالیست جهان 
لژیونر شد!

با اخراج بازیکن ذوب آهــن در دیدار مقابل تراکتور، 
گاندوها در این فصل 5 بار با اخراج بازیکنانش مواجه 
بوده اند که این اخراج ها بدشانســى تارتار را تکمیل 

کرده است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى مقابل تراکتور شکست 
خوردند که در نیمه نخســت و بعد از شــوك اولیه 

توانســتند به بازى برگردند و با گل 
محمدرضا سلیمانى کار را به تساوى 

بکشند.
اما در اولیــن دقیقه وقت هاى تلف 
شــده، خطاى پوریا پورعلى روى 
گوستاوو باعث شــد تا پیام حیدرى 
براى دومین بــار از کارت زرد خود 
براى این بازیکن استفاده کند و او از 

زمین اخراج شود.
دقایقى بعــد از این اخــراج بود که 

بازیکنان تراکتور روى ارســال دقیــق ریکاردو آلوز 
توانستند گل دوم را به ذوب آهن بزنند تا نیمه اول 1-2 

به سود شاگردان خمس پایان یابد.
در نیمه دوم نیز تیم ده نفره ذوب آهن که به وضوح 
از نظر نیروى انسانى نسبت به تراکتور ضعف داشت، 
نتوانست بر بازى مسلط شــود و یک گل دیگر هم 

دریافت کرد. البته در همین نیمــه و زمانى که بازى 
2-1 بود، سلیمانى مى توانست گل دوم را بزند تا بازى 

مساوى شود اما فرصت دروازه خالى را از دست داد.
این پنجمین کارت قرمز بازیکنان ذوب آهن در این 
فصل نیز بود که بدشانسى مهدى تارتار را تکمیل کرد. 
هفته اول در بازى با پرسپولیس آنها ده نفره توانستند 

تیم یحیى گل محمدى را متوقف کنند و سپس با یک 
یار کمتر در فوالد آره نا تا آســتانه پیروزى رفتند. در 
هفته ششم و در دقیقه 95 هم صادق صادقى به دلیل 
درگیرى با بازیکن مس از زمین اخراج شد. دو کارت 
قرمز بعدى نیز برابر هوادار در تهران و تراکتور بود که 

هر دو بازى با شکست شاگردان تارتار به اتمام رسید.

کابوس ذوب آهن دست بردار تارتار نیست!
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اتحاد کلباء در دیدار برابر البطائح پیروزى را با تساوى عوض 
کرد تا 2 امتیاز ارزشمند را از دست بدهد. در هفته چهاردهم 
رقابت هاى لیگ امارات اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدى 
مهمان البطائح بود. اتحاد کلباء معمــوًال با هدایت فرهاد 
مجیدى کامبک مــى زد اما در این بــازى کامبک خورد. 
شــاگردان فرهاد مجیدى در این بازى با دو گل از حریف 
خود پیش افتادند اما در دقایق پایانى دو گل دریافت کردند 
تا پیروزى را با تساوى عوض کنند. اتحاد کلباء با تساوى اى 
که در این بازى کسب کرد 21 امتیازى شد و در رده هشتم 

جدول رده بندى باقى ماند.

کامبک خوردن 
مربِى کامبک زن
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کاپیتان تیم ملى بســکتبال کشــورمان تا چند ماه دیگر 
تمرینــات خود را از ســر مى گیرد. حامد حدادى، ســتاره 
بسکتبال کشورمان دو هفته قبل در رقابت هاى لیگ چین از 
ناحیه آشیل پا دچار مصدومیت شد و زیر تیغ جراحان رفت. 
حدادى که در این فصل در تیم ســیچوان حضور داشت و 
خودش را براى حضور در انتخابى جام جهانى بسکتبال و 
دیدار با ژاپن و چین آماده مى کرد، با مصدومیتى که برایش 
پیش آمد باید چند ماهى دور از میادین باشد. گفته مى شود 
این بازیکن که فعًال در چین حضور دارد، از اردیبهشــت یا 

خرداد ماه تمرینات خود را آغاز خواهد کرد.

زمان بازگشت حدادى
 به میادین

مورایس هم به جوان ها 
بازى مى دهد

حضور بازیکنان جوان حتى در ترکیب تیم هاى مدعى 
در لیگ برتر پررنگ تر شده است و این هفته سرمربى 
پرتغالى سپاهان در بازى با نساجى در استادیوم شهید 

وطنى قائمشهر بار دیگر به محمد قربانى بازى داد.
دیگر این طور نیســت که فقــط در ترکیب تیم هاى 
بازیکن ساز و کم ادعا حضور بازیکنان جوان را شاهد 
باشیم و این روزها حتى تیم هاى مدعى قهرمانى هم به 

بازیکنان جوان بازى مى دهند.
یکى از این تیم ها سپاهان است. ژوزه مورایس در بازى 
با نساجى در استادیوم شهید وطنى قائمشهر بار دیگر به 
محمد قربانى بازى داد. بازیکنى که پیش از این دو سه 
فصلى در نساجى حضور داشت اما خیلى به بازى گرفته 
نمى شد و در بازه زمانى پنجره تابستانى تصمیم گرفت، 
راهى سپاهان شود. باشــگاه نساجى هم به این نقل و 
انتقال راضى شد، چون گفته شده بابت رضایتنامه این 
بازیکن نزدیک به 4چهارمیلیارد تومان دریافتى داشت.
حضور محمد قربانى در ترکیب تیم سپاهان در مصاف با 
نساجى تنها براى دقایقى کوتاه اتفاق افتاد اما یک پیام 
خوب براى این بازیکن مخابره کرد که به پازل تاکتیکى 
ژوزه مورایس نزدیک شده و از این پس شانس بازى 

بیشترى در مسابقات لیگ برتر دارد. 
عیسى مرادى و آریا یوســفى دیگر جوانانى بودند که 
پیش از این در ترکیب تیم ســپاهان و در کنار محمد 
قربانى به میدان آمدند و با این بازیکنان جوان، دستکم 
ســپاهان در آینده دغدغه اى بابت نیازهاى فنى خود 

نخواهد داشت.

ز ل ر ل و ى ه م ر ر
است.

تراکتور در هر دو بازى رفت برگشــت این فصل 
مقابل ذوب آهن با پاس آلوز و گل اســدى دروازه 

سبزپوشان را باز کرده است.
تراکتور در یک مسابقه تماشایى و 
مهیج توانست با نتیجه 3 بر یک از 
سد میزبان خود ذوب آهن بگذرد و 
در جایگاه پنجم جدول رده بندى 

لیگ برتر قرار گیرد.
اما ذوبى ها درحالى این مســابقه 
خانگى را با باخت پشــت ســر 
گذاشتند که دوباره از یک سوراخ 
گزیده شدند! در بازى رفت دو تیم، 
درحالى که شاگردان مهدى تارتار 

تا دقایق پایانى با تک گل صــادق بابااحمدى از 
حریف پیش بودند، ســانتر ریکاردو آلوز و ضربه 
رضا اسدى در وقت هاى تلف شده دیدار، بازى را 
به تساوى کشاند تا اصفهانى ها از یک برد شیرین 

خارج از خانه باز بمانند.
اما گل هاى تراکتور در دیدار برگشت در فوالدشهر 
هم به همان شیوه بازى رفت بود و تفاوتى نداشت. 

زننده هر سه گل تراکتور رضا اسدى بود و دو گل 
آخر نیز با پــاس گل ریکاردو آلوز به ثبت رســید 
تا تارتار و تیمش باز هــم از زوج پرتغالى و ایرانى 

تراکتور ضربه بخورند.

بالى جان گاندوها در رفت و برگشت!

پرسپولیس باقى ماند.

1- مزایده  گزار:  اداره کل  پشــتیبانى امور دام  اســتان اصفهان  به شناســه ملى 14002771736 و شماره اقتصادى 
411113673771 بــه آدرس اصفهان-دروازه شــیراز- خیابان دانشــگاه-خیابان توحید-نبش خیابان شــهید 

منصورموحدى(قزل باش) و شماره تماس 84 -36214482 داخلى 165 یا 133
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( setadiran.ir) با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و اصل 

تضمین  را در  پاکت  الك  و مهر شده  به غیر از بارگذارى در سامانه،  به واحد امور مالى مزایده گزار تسلیم نمایند.
3-برنامه  زمانى 

1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/11/09 ساعت 09:30 تا تاریخ 1401/12/08 ساعت 08:15
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آگهی  تجدید مزایده  عمومی  فروش  امالک 
تملیکی به شماره مزایده  ۲۰۰۱۰۰۱۰۱۴۰۰۰۱۲۰

نوبت دوم

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان

مساحت نشانىردیف
عرصه

مساحت 
اعیان

پالك
ثبتى

وضعیت 
کاربرى نوع ملکسند

فعلى
قیمت پایه مزایده 

(ریال)
مبلغ تضمین شرکت 

وضعیت شماره مزایدهدر مزایده (ریال)
ملک

1

اصفهان-خیابان 
پروین- خیابان 

عسگریه-
 بن بست انقالب 
(20) پالك 190

27022015190/9887
تک برگ
شش 
دانگ

وضعیت 91/000/000/0009/100/000/0002101001014000136مسکونىویالیى
موجود

2

اصفهان-خیابان 
عالمه امینى 

شرقى- کوچه 
شهداى سلمان 
فارسى- نبش 
بن بست شهید 
سلیمانى- پالك 

148

113/0822015194/3678
تک برگ
شش 
دانگ

وضعیت 31/500/000/0003/150/000/0002101001014000137مسکونىویالیى
موجود

3

اصفهان-خیابان 
ولى عصر-

کوچه نظام 
الملک-کوچه اژه 

اى-پالك 26

298/82420
 7110/23

و
7109/2 

دو سند 
تک 
برگ

شش 
دانگ

وضعیت 48/300/000/0004/830/000/0002101001014000138مسکونىویالیى
موجود

4

اصفهان-خیابان 
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کوچه شهید 
مرادى(13) 

-مقابل مدرسه 
حاج کمال 

داوودى- پالك 
13

3005504858/84
تک برگ
شش 
دانگ

مجتمع 
وضعیت 147/500/000/00014/750/000/0002101001014000139مسکونىساختمانى

موجود

 م.الف:۱۴۴۸۰۴۸
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ساسان اکبرزاده
«شرکت فرآورده هاى نســوز ایران، بزرگ ترین تولیدکننده نسوز 
همه صنایع و گروه هاى مختلف از جمله فوالد، سیمان، پاالیشگاه، 
پتروشیمى، قند و... که نیاز بازار است مى باشد که البته در این راستا 
فقط آجرهاى نسوز که براى سطح شیشه بوده و مصرف محدود دارد 

را تولید نمى کند.»
مدیرعامل شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران در یک نشست خبرى 
این مطلب را بیان کرد و گفت: ما در شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 
با تولید 54 هزار تن نسوز در سال بیشترین تولید را در سال هاى اخیر 
داشته و سعى داریم این میزان در سال جارى به 57 هزار تن در سال 
برسد که این مى تواند بیشترین سقف تولید در سال هاى اخیر نیز به 

شمار آید. 
على تّدین افزود: براى تولید بیش از 57 هزار تنى نسوز در سال، ما 
تقریبًا در تمام بخش ها، افزایش تولید داشته و هفت پروژه را در قالب 
یک مجموعه به اجرا درآوردیم. وى خاطرنشان کرد: همه پروژه هایى 
که تعریف شده بود امروز در حال فعالیت و کار بوده و همین موضوع 
نیز باعث شــد فروش ما از 500 میلیارد تومان، در سال 99 به 800 
میلیارد تومان در سال 1400 برسد و امید است تا پایان سال جارى 
به هزار میلیارد تومان رسیده و حتى از این میزان فروش عبور کنیم. 
مدیرعامل شــرکت فرآورده هاى نســوز ایران این را هم گفت که: 
میزان فروش محصوالت نسوز این شــرکت در آذرماه سال جارى 
براى اولین بار به 104 میلیارد تومان رســید که این خود یک رکورد 
در شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در طول مدت فعالیت کارى آن 
به شمار مى رود و دلیل اصلى این امر، تغییر ترکیب فروش و میزان 

افزایش تولید است. 
تّدین همچنین میزان فروش در 9 ماهه ســال 1401 در شــرکت 

فرآورده هاى نسوز ایران را 750 میلیارد تومان عنوان کرد. 
مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نســوز ایران مى گوید: نقطه قوت 
فعالیت شــرکت فرآورده هاى نســوز ایران براســاس نیاز بازار و 
بهره گیــرى از تکنولوژى هــاى روز و ارائه محصــوالت باکیفیت 

استاندارد است. 
وى اظهار داشت: ما در شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران، در زمینه 
صادرات کار کرده ایم در حالى که در سال 99، براساس سیاست هاى 
اتخاذ شده و عدم تولید، صادرات نداشــته ایم اما در سال 1400، با 
تأمین بازار داخلى، حدود چهار میلیارد تومان صادرات داشته و در سال 
1401 باتوجه به بهبود بازار داخل، توانستیم 45 میلیارد تومان معادل 

6 درصد فروش، صادرات به چهار کشور داشته باشیم. 
تدّین گفت: اجراى هفت پروژه در قالــب یک مجموعه کامل خط 
تولید آجر شامل آماده سازى، شکل دهى، پرس توزیع میکسر و کوره، 
باعث شده در وسط شــرکت فرآورده هاى نسوز ایران یک شرکت 

دیگر نسوز ایجاد شود. 

مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نســوز ایران با بیان اینکه با اجراى 
این هفت پروژه، در دو سال اخیر 65 میلیارد تومان صرفه جویى ارزى 
صورت پذیرفت گفت: مهمتر از احداث این پروژه ها، افزایش تولید 
در مجموعه بوده است. این درحالى است که آجرهاى تولیدشده در 
شرکت فرآورده هاى نسوز ایران بســیار باکیفیت بوده و باتوجه به 

شرایط در کوره ها تا 30 ماه هم کار مى کند. 
تدّین در تشریح پروژه هاى انجام شده و در حال انجام که در قالب یک 
مجموعه در شرکت فرآورده هاى نسوز به انجام رسید گفت: نتیجه 
اجراى سه پروژه در داخل شرکت فرآورده هاى نسوز افزایش فروش 
بود. یک پروژه در نهاوند همدان بود که طى یک ســال انجام شد و 
پنج ماه است که به تولید رسیده و فروش دارد که سریع ترین پروژه 
بود که در پنجم خردادماه افتتاح شد. همچنین یک پروژه براى تولید 
مواد اولیه، یک ماه پیش به اتمام رسید که در آن دو هزار تن تجهیزات 
به کار گرفته شد و امروز به اتمام رســیده، ولى به دلیل محدودیت 
گاز روشن نیســت که این پروژه در ناحیه صنعتى جمبزه انجام شد. 
از دیگر سو سه دستگاه پرس که ســال هاى بسیار زیادى بین 17 تا 
23 ســال از کار افتاده بود را با انجام تغییر سیســتم و تعویض آن با 
سیستم مدرن، نوســازى کردیم. ضمنًا کوره اى که هفت سال راکد 
بود را تعویض و ســاخته و در نتیجه آن یک خط کامل 10 هزار تنى 
ایجاد و یک خط تولید میکسر را هم بومى سازى کردیم و به نتیجه 

رساندیم. 
وى از مهندسى معکوس تالشگران شرکت دانش بنیان براى اولین 
بار در زمینه دستگاه آسیاب خبر داد و گفت: این امر منجر به افزایش 

ظرفیت 20 هزارتنى در سال شد. 
مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نســوز ایران به فعالیت هاى بخش 
توسعه و تحقیقات در اجراى این شرکت هم پرداخت و گفت: با انجام 
تحقیقات، محصوالت جدیدى در شرکت تولید شد، تحقیق در زمینه 
فرموالسیون از وابستگى محصوالت کاســت. مجموعه نیازهاى 
ذوب آهن و فوالدمبارکه با اجراى تولید آجر کوره  بلند تحقق یافت و 
اگر امروز صنعت فوالد سرپاست شرکت نسوز ایران سهم 40درصدى 

دارد که باید به این امر توجه شــود و اگر شرکت فرآورده هاى نسوز 
ایران نبود کوره بلند شــماره 3 ذوب آهن هیچ وقت به کار نمى افتد. 
بنابراین باید روى تحقیقات ســرمایه گذارى کرد و از شرکت هاى 

دانش بنیان حمایت شود. 
تدّین شــرکت فرآورده هاى نســوز ایران را چهارمین تولیدکننده 
آجر نسوز براى یک گروه متحول در جهان دانست و گفت: اقتصاد 
مقاومتى آن است که ما برنامه ریزى و استراتژى صنعتى براى تولید 

مواد اولیه و بومى سازى محصوالت خارجى داشته باشیم. 
وى نسوز را صنعت بسیار پیچیده و استراتژیک و داراى دانش فنى 
بسیار باال خواند و در بیان مشکالت شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 
گفت: بروکراسى و عدم ثبات قیمت ارز از مشکالت ماست که البته 
ما باید خودمان کار خود را انجام دهیم که این مى تواند آینده کشور 

را رقم زند. 
مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نســوز ایران در زمینه تحریم هم 
گفت: تحریم براى شرکت فرآورده هاى نســوز ایران هم تأثیرات 
منفى و هم مثبت داشته، چرا که فشار تحریم موجب شد تا فرصت 
و تهدید براى ما ایجاد شــود اما معتقدم با اصالح بورکراسى و ارز، 
80 درصد مشــکالت صنعت ما در شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 
برطرف خواهد شــد که فرصت به حســاب آمده و 20 درصد دیگر 

تهدیدهاست. 
تدّین گفت: در شــرکت فرآورده هاى نســوز ایران بعــد از اجراى 
پروژه هاى مختلف 130نفر به کار مشغول شده و مجموع نیروهاى 
ما به 570 نفر رسیده است که نشان مى دهد اشتغالزایى خوبى ایجاد 

شده است. 

مدیرعامل شرکت فرآورده هاى نسوز ایران تشریح کرد؛ 

رکورد میزان فروش محصوالت شرکت فرآورده هاى نسوز شکست

مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى 
در  ساعت  9صبح روز  جمعه   مورخه   1401/11/21   در محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد 
– ابتداى شهر گلدشت – جنب بانک تجارت – شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان  برگزار مى شود.ازکلیه 
اعضاءدعوت مى شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به 

هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول بهداشتى الزامى است.

* اعضاء محترم مى توانند جهت دریافت فرم شرکت در مجمع عمومى یا اعطاء وکالت به دیگرى جهت حضور 
در مجمع حداکثر تا تاریخ  1401/11/19  در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود 

به مجمع را دریافت دارند.
* تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد بود.

   دستور جلسه:
تغییر واصالح مواد اساسنامه بشرح زیر:

-  اصالح ماده 4 بشرح : حوزه عملیات تعاونى استان اصفهان مى باشد.
- اصالح ماده 6 بشرح: مرکز اصلى تعاونى فروشگاه و نمایشگاه شرکت تعاونى ونشانى آن: 

 اصفهان نجف آباد بخش مرکزى ،شهرگلدشت بعد از بلوار شهداى کاشى اصفهان ،بلوار امام خمینى پالك 
صفرجنب کاشى اصفهان کدپستى 8583188876 است

  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت   اول
    تاریخ انتشار:  ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ 

هیات مدیره تعاونی مصرف 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین مسکونى  واقع در سطح شهر شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با شماره 

مزایده 2001094734000020به صورت الکترونیکى به فروش رساند .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                  مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                   زمان اعالم به برنده :1401/12/02

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

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

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

تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه :021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود 
است .

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳۴۴۴(نوبت دوم)

 م. الف: ۱۴۴۸۸۱۲

چاپ اول

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد2 قطعه زمین تجارى واقع در سطح شهر شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با 

شماره مزایده 2001094734000021به صورت الکترونیکى به فروش رساند .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                 مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                  زمان اعالم به برنده :1401/12/02

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

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

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

تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه :021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر"موجود است .

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳۴۴۸(نوبت دوم)

  م. الف:  ۱۴۴۸۸۱٠

چاپ اول 

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از مجموعه ها و واحد هاى ورزشى را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با شماره مزایده 

5001094734000064به صورت الکترونیکى واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                              مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                       زمان اعالم به برنده :1401/12/02

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

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

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

تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه :021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســتانها ، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل
 مزایده گر"موجود است .

آگهی مزایده اجاره شماره۲۳۴۴۱  (نوبت دوم)

 م.الف:۱۴۴۸۸۱۴

چاپ اول

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر 


