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پیراشکی های فاسد

«مرثیه ای برای زنده رود»
 در تاالر هنر

۳

کشف ۳۲ میلیارد تومان 
اموال مسروقه در اصفهان

وام های مجازی!

۳

       

روغنی که احتماالً موجب
 بیماری آلزایمر می شود

روز  پرماجراى بدون مسمومیت!
۶

ربودن دانشجوی 
دختر دانشگاه هنر 
چگونه ناکام ماند

در چند روز اخیر و در محدوده خوابگاه دختران دانشگاه 
هنر اصفهان، یک راننده اســنپ قصد ربودن و آزار 
یک دانشجو را داشــته و این حادثه باعث ناراحتى 
تعداد زیادى از دانشجویان این دانشگاه شده است. 
دانشــجویان علت این حادثه را دور بودن مسافت 
خوابگاه تا دانشــگاه و همچنین ناامن بودن محدوده 

خوابگاه مى دانند. 
خوابگاه دخترانه صبا در خارج از شهر، در مجتمع نیرو 
و در اتوبان آزادگان واقع شــده اســت، به شکلى که 
مدت زمانى که دانشجویان براى رسیدن از خوابگاه 
به دانشــگاه در مسیر هســتند، تقریبًا یک ساعت به 

طول مى انجامد...

145145 هزار کیلومتر هزار کیلومتر
 وسعت فرونشست در اصفهان وسعت فرونشست در اصفهان

۳

اصل اتفاق رخ داده براى 10 دختر دانش آموز در اصفهان

دروازه بــان ذوب آهن مى گوید: بــه نظر من اگر 
بدشانسى نمى آوردیم االن باالى جدول بودیم 

اما همین حاال هم هیچ چیز تمام نشده است.
حبیب فرعباسى توضیح داد...

۷
در صفحه در صفحه 

از صعود 
۳ پله ای گاندوها 
تا پاره شدن نوار 
برتری های سپاهان

۵

۳

۲۲ مانع بزرگ برای  مانع بزرگ برای 
بازگشت برانکو به ایران

روغن کانوال که در بریتانیا به روغن کلزا نیز معروف است، با یادگیرى 
ضعیف، افزایش وزن و احتماًال بیمارى آلزایمر مرتبط است.

نتایج تحقیقات نشان مى دهد که روغن کانوال، به عنوان یک روغن 
گیاهى پرمصرف...

۷

آخرین وضعیت آخرین وضعیت 
پرونده سما جهانبازپرونده سما جهانباز

۳

پشت پرده عجیب بازار برنج  اصفهان برای میزبانی از مسافران آماده می شودجهان نما روش هاى صحیح تمیز کردن گوشى همراهاستان ۹ دلیل براى اینکه دست های شما همیشه مى لرزد!تکنولوژی سالمت

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شماره 6/164/ش مورخ 1401/10/11 شوراى محترم اسالمى شهر 
و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد دارد نسبت به واگذارى ایستگاه دوچرخه 
سوارى به صورت استیجارى با رعایت صرفه و صالح شهردارى را بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 35/000/000 ریال به ازاى هر ماه به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط 
از طریق مزایده با شرایط ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى روز پنج 
شنبه مورخ 12/11/ 1401 ، حداکثر تا ساعت 19 بعد ازظهر روز سه شنبه 1401/12/16 نسبت به تهیه 
اوراق از سامانه ستاد (setadiran.ir) و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز  شنبه 1401/12/27 نسبت به ثبت 
پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد (setadiran.ir ) اقدام و رسید آن را دریافت و حداکثر تا ساعت 
12 ظهر روز 1401/12/27 نسبت به تحویل اوراق و ضمانت نامه شرکت در مزایده به دبیرخانه حراست 
شهردارى اقدام نمایند./ جهت کسب اطالعات بیشتر  به سامانه ستاد (setadiran.ir ) مراجعه فرمایند 

و یا با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند.

(( آگهی مزایده نوبت اول 

واگذاری ایستگاه دوچرخه سواری به صورت استیجاری))

شهاب ثابت راسخ-شهردار چرمهین

استاندارى اصفهان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 79896 مورخ 1399/06/03 وزارت امور اقتصادى و دارایى، نسبت به فروش اموال غیرمنقول 
خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به شرح ذیل اقدام نماید. 

ماده 1) مشخصات مزایده: 

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول

 م.الف:۱۴۶۵۷۶۸ 

نوبت دوم

استانداری اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در مساحتمالکیتپالك ثبتى اصلى و فرعىردیف
نشانىنوع کاربرىمزایده به ریال اعیانعرصه

یک باب ساختمان به پالك ثبتى 1
4611 فرعى از 193 اصلى

شهرستان نطنزـ  شهر طرقرودفضاى سبز18892502,000,000,000استاندارى 274-شهردارى
تذکر: 

ـ ساختمان هاى فوق الذکر در حال حاضر متصرف دارد. 
1. باتوجه به اینکه 274 مترمربع از اعیان ساختمان مذکور متعلق به شهردارى طرقرود مى باشد الزم است برنده مزایده با شهردارى مذکور توافقات الزم را نماید. بدیهى 

است اعالم برنده منوط به ارائه توافقنامه با شهردارى مذکور خواهد بود. 
2. نام دستگاه مزایده گزار: استاندارى اصفهان

3. نشانى دستگاه مزایده گزار: اصفهانـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان باغ گلدستهـ  استاندارى اصفهان 
4. مزایده گر: کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت مى کنند 

5. زمان بازدید: از تاریخ 1401/12/11 لغایت 1401/12/16 از ساعت 10 تا 15
6. محل دریافت اسناد مزایده و زمان دریافت: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شماره مزایده 2001003360000003ـ  تا تاریخ 1401/12/13 ساعت 19

7. مهلت ارائه پیشنهاد: 1401/12/11 لغایت 1401/12/24
8. زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 1401/12/25 و اعالم برنده ساعت 13 صبح مورخ 1401/12/25 

9. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 
مبلغ تضمین به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکى به نام استاندارى اصفهان با مدت اعتبار سه ماهه و یا واریز نقدى به حساب 4061011307670021 نزد بانک مرکزى 

به نام تمرکز وجوه سپرده استاندارى با شناسه 991105061261140019169690000000
10. برنده اول مزایده مکلف است، حداکثر ظرف مدت دو روز، به همراه ضمانت هاى الزم جهت عقد مبایعه نامه در استاندارى حاضر و نسبت به انجام کلیه مراحل آن اقدام نماید. 
11. برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

مى باشد. 

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد انجام خدمات و فعالیت هاى امور 
باغبانى، فضاى سبز و جنگلدارى، خدماتى، انتظامات و نگهبانى در حوزه 
فعالیت سازمان عمران زاینده رود به شماره سیستمى 1401/5000 را به 
صورت مناقصه و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى 

کلیه صاحبان مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/13
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/16

ـ مهلت ارسال پشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/27
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 
درصد قیمت برآورد مندرج در اسناد 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
 www.ioz.ir :آدرس سایت سازمان

 info@ioz.ir  :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

تجدید مناقصه عمومی / یک مرحله ای

مسعود منتظری نجف آبادیـ  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

((

اصفهان اموال مسروقه در
۳
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گلر ذوب آهن: بدشانسی گلر ذوب آهن: بدشانسی 
نمی آوردیم  باالی جدول بودیمنمی آوردیم  باالی جدول بودیم

چاپ اول 

موجب
ی شود

ول مى انجامد...
۳

فاست، با یادگیرى 
رتبط است.

ه عنوانیک روغن

اصفهانبرای میزبانی ازمسافرانزار برنج استان

طو

سالروز والدت حضرت علی اكبر (ع) مبارک باد 
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یک میلیون بدهید 
کنسرت بروید!

پشت پرده عجیب
 بازار برنج 

خبرخوان
چرا خودپردازها پول ندارند؟

  روزنامه اعتماد |  بیش از سه ماه است 
که وقتى مردم بــه عابربانک ها مراجعه مى کنند 
عابر بانک ها پول ندارند یا اگر پول دارند، اسکناس 
درشت تحویل مى دهند. مدیر یکى از شعب بانک 
ملى مى گوید: «به دلیل تحریم ها امکان واردات 
کاغذ مخصوص اسکناس سخت تر شده است.» 
رئیس یکى از شعب بانک تجارت مى گوید: «چون 
جوهر مخصوص اسکناس را نداریم، نمى توانیم 
اسکناس چاپ کنیم. جوهر مخصوص اسکناس 

وارداتى است و ما نیز تحریم هستیم.»

قیمت حج اصالح شد
  ایسنا |ســازمان حج و زیارت که پیش تر 
هزینه اولیه حج تمتع 1402 را 130 میلیون تومان 
اعالم کرده بود، در اطالعیه جدیدى این قیمت را 

به 120 میلیون تومان اصالح کرد. 

تکذیب مى کنم!
رئیس پژوهشــگاه صنعتى    خبرآنالین |
وزارت علــوم درباره جوایز برگزیــده بین الملل 
جشنواره خوارزمى و برنده شدن چینى ها درحالى 
که سال قبل برندگانى از دانشگاه راکفلر و میالن 
داشــته اند گفت: ادعاى افت کیفى جشنواره را 
تکذیب مى کنم. درباره جایزه بردن چینى ها خب 
آنها خیلى در علم پیشرفت داشتند و نظر هیئت 

داوران هم این بوده است.

چشم روشنى آقاى گلزار! 
  مووى مگ |محمدرضا گلزار با انتشار 
پستى در صفحه اینستاگرام، از زیاده خواهى مردم 
ابراز ناراحتى کرد! گلزار نوشت: «حتى اگر براى 
مردم دراز شــوید تا از روى تان رد شوند، بسیارى 
از آنها شاکى خواهند بود که به اندازه  کافى پهن 
نیستید!» مشخص نیســت که محمدرضا گلزار 
از چه مسئله اى گله داشته که باعث شده به مردم 

بتازد!

یوز تنها نیست
  رکنا | در 11 ماه گذشــته همه دوستداران 
طبیعت ایران لحظه به لحظه پیگیر اخبار «پیروز» 
بودند در حالى که بیش از 10 گونه ارزشــمند در 
کشور دقیقاً با وضعیتى مشابه وضعیت یوز روبه رو 
هستند و در رده گونه هاى در معرض خطر انقراض 
قرار دارند. اینها روایت و مرثیه اى براى شکست 
ما نه در نگهــدارى از پیروز بلکــه در نگهدارى 
از طبیعتى اســت که خانه ما بــراى ادامه حیات 

محسوب مى شود.

مزایده 800 میلیارد تومانى 
مزایده سراســرى الکترونیکى    میزان | 
اموال منقول شماره 266 ســازمان جمع آورى و 
فروش اموال تملیکى 9 اسفند شروع شده است. 
بر این اساس با مشارکت 29 استان کشور بالغ بر 
یک هزار و 261 دسته بندى کاالیى عرضه خواهد 
شد که ارزش این گروه هاى کاالیى حدود 800 
میلیارد تومان مى رسد . بیشترین عرضه کاال به 
ترتیب مربوط به اســتان هاى هرمزگان، بوشهر 

و اصفهان است. 

منع تعقیب «سازندگى»
  تسنیم |  دو هفته پیش هیئت نظارت بر 
مطبوعات رأى به توقیف روزنامه «سازندگى» 
داده بود اما پس از بررسى هاى صورت گرفته روى 
پرونده تشکیل شده با موضوع انتشار گزارشى با 
عنوان «طغیان گوشت»، بازپرس براى روزنامه 
«سازندگى» قرار منع تعقیب صادر کرد. در قرار 
صادرشده بازپرس گفته که در گزارش روزنامه 
«ســازندگى»  مطلب خالف واقعى مشــاهده 
نشده و گزارش مورد اشاره صرفاً رویکرد تحلیلى 

داشته است.

برگزارى دوباره کنسرت ها و بازگشت موسیقى به فضاى 
جامعه آن هم در آســتانه نوروز و بعد از مدتى تعطیلى، 
در ذات خود اتفاق خوشــایندى تلقى مى شود، اما نرخ 
بلیت هایى که ســقف آنها حاال به 700 هزار تومان در 
تهران رسیده است، این پرسش را به میان مى آورد که 

انتهاى این مسیر افزایش قیمت ها تا کجاست؟ 
البته نکته اى که در این بین به چشم مى خورد، اختالف 
قیمت فروش بلیت براى کنسرت هاى مختلف است؛ 
چنانچه برخى از این کنسرت ها هنوز هم تا سقف 500 
هزار تومان بلیت فروشى مى کنند و از سوى متولیان امر 
به طور رسمى مشخص نشده است که این تفاوت قیمت 

دقیقًا بر چه مبنایى شکل مى گیرد؟
حال در شــرایطى که خواننــدگان جوان تر بلیت هاى 
کنســرت خود را با قیمت هاى باال و سقف 700 و 800 
هزار تومان (در تهران و کیش) به فروش مى رســانند 
و بدیــن گونه کنســرت رفتن را به امــرى الکچرى 
بدل مى کننــد، شــاید آن دســته از خوانندگانى که 
کارکشــته تر و قدیمى تر هســتند، خود را محق بدانند 
که با رقمــى باالتر بــه روى صحنه برونــد که بدین 
ترتیب شاید فروش کنسرت هایى تا سقف یک میلیون 
تومان هم در آینــده  اى نزدیک چنــدان دور از ذهن

 نباشد.

برنج ایرانى که در بازار بــه قیمت هاى باالترى عرضه 
مى شود از کشاورزان به قیمت هاى پایین ترى خریدارى 
شده که اکنون حتى نســبت به زمان برداشت 20 هزار 
تومان هم کمتر شده است، اما قیمت هاى بازار همچنان 
باالســت و این تفاوت به جیب عده اى دالل و سودجو 
مى رود.مدیرعامل یک کارخانه بسته بندى برنج گفت: 
قیمت برنج ایرانى در زمان برداشت این محصول 100 
هزار تومان بود که اکنون 20 هزار تومان کاهش یافته 
است. مسعود جنابى شلمانى گفت:  زمان فصل برداشت، 
برنج را از کشاورز کیلویى 100 هزار تومان خریدند در 
حالى که اکنون قیمت به کمتر از 80 هزار تومان رسیده 

است.وى افزود: مافیاى واردات در این کاهش قیمت ها 
تأثیر داشته و آنها با فشار به مسئوالن در فصل برداشت 
هم اقدام به واردات کردند و با پر کردن بازار با برنج هاى 
خارجى بى کیفیت، عرصــه را بر تولیدکنندگان داخلى 
تنگ تر کردند.جنابى با بیان اینکه هزینه هاى حمل هم 
در کشور باالســت گفت: براى انتقال برنج از شمال به 
جنوب کشور کیلویى 12 هزار تومان باید هزینه شود اما 
از یک قاره دیگر برنج با قیمت مناسب ترى وارد کشور 
مى شــود.وى تأکید کرد: مصرف کنندگان تا جایى که 
مى توانند برنج را بى واســطه از خــود تولید کنندگان 

خریدارى کنند.

جمع آورى کلکسیون کار جذابى است و موضوع وقتى 
دالر باشد، این مجموعه جذاب تر هم مى شود. قیمت 
دالرى که در بازار روز همواره در نوسان است در بازار 

کلکسیون بازها وضعیتش متفاوت تر است. 
قیمت دالر در هفته هاى اخیــر در صدر خبرهاى داغ 
اقتصادى قرار گرفت. نوســانات لحظه اى و افزایش 
قیمت هاى پله اى و رســیدن به رقم 60 هزار تومان، 
اتفاق ساده اى نیست و حتمًا تأثیر بلندمدت خود را در 
بازار ارز و بازارهاى موازى خواهد گذاشــت. اما جالب 

است بدانید در این وضعیت بى ثبات قیمت دالر و اوضاع 
اقتصادى مردم، هستند کسانى که با قیمت هاى عجیب 
و غریب کلکســیون دالر جمع مى کنند. با نگاهى به 
سایت ها و اپلکیشن هاى خرید و فروش، با قیمت هاى 
عجیب و غریب در دســته کلکسیون هاى دالر مواجه 

مى شویم.
مثًال قیمت عجیب یک 10 دالرى براى کسى که قصد 
کلکسیون جمع کردن دارد و این دالر را هم مى خواهد، 
یک میلیون تومان هزینه برمــى دارد. فردى دیگر اما 

100 دالر یک دالرى، با مشخصات سریال نو و بدون 
رول باند را 7 میلیون تومان براى فروش گذاشته است! 
در صورتى که 100 دالر در بــازار آزاد و به قیمت روز 

دالر، 5 میلیون و 200 هزار تومان آب مى خورد.
جایى دیگر یــک 100 دالرى به قیمــت 53 میلیون 
تومان به فروش گذاشــته شــده اســت و حتى شاید 
فروشــنده مبلغى بیش از ایــن را هــم مطالبه کند! 
فروشــنده اى دیگر یک اســکناس یک دالرى سبز 
براى سال 2001 را به قیمت 2 میلیون تومان به فروش 

گذاشته است.
جالب اســت بدانیــد کــه دالر تزیینــى و فیک هم 
خریدار و فروشــنده دارد! فروشــنده اى 100 بســته 
دالر آبــى و ســفید 100 دالرى بــه همــراه چنــد 
بســته 500 یورویــى را 85 هزار تومــان به فروش 
گذشــته اســت. ایــن دالرهــاى تزیینــى معموًال 
در جشــن ها، مراســم ها و مخصوصاً  در عروسى ها 
براى فیلمبــردارى و عکاســى مورد اســتفاده قرار 

مى گیرد.

وقتى 100 دالرى 53 میلیون تومان مى ارزد!
شگفتانه جدید وزیر!

مجــرى یکــى از برنامــه هاى    خبرآنالین |
اقتصادى شبکه یک صداوســیما درباره پاسخ وزیر 
اقتصاد در خصوص وضعیت دالر دست به افشاگرى 
زد. مجرى شــبکه یک گفت: آقــاى خاندوزى یک 
مقدارى این موکول کردنشان به جلسات بعدى دارد 
زیاد مى شود. در جلسه دولت از ایشان درباره قیمت 
ارز و وضعیت بازار خودرو پرسیده اند، ایشان موکول به 

جلسات بعدى کرده اند.

ببخشید! 
  برترین ها|ســیدمحمد بطحایى، وزیر اسبق 
آموزش و پرورش گفت: نمى دانم چرا دولت و وزارت 
آموزش و پرورش نسبت به مسمومیت سریالى دانش 
آموزان با خونسردى برخورد مى کند. از این جهت به 
عنوان یک معلم که در سیســتم آموزش و پرورش 
بودم، بخاطر خونســردى، بى تفاوتــى و بى خیالى 
مسئوالن این وزارتخانه از مردم عذرخواهى مى کنم. 

درخواست یک روزنامه
  روزنامه اطالعات | این روزها حال اقتصاد و 
کسب و کار مردم و حتى حال خود مردم چندان خوب 
و خوش نیست و فشــار بر آنان مضاعف شده است. از 
آزمون و خطا و تکرار روش هاى اشــتباه و تجربه شده 
گذشته باید دســت برداشــت و از نگرانى رو به تزاید 
جماعت نسبت به گرانى و تنگى معیشت بیشتر مردم 

کاست.

روایت فرزند از پدر 
محسن هاشمى، فرزند مرحوم آیت    خبرآنالین |
ا... هاشمى رفسنجانى در روزنامه «اعتماد» نوشت: بعد 
از عدم احراز صالحیت، ایشان به نوعى سبک شد؛ هم 
به دین و تعهدى که به مردم داده بود عمل کرد و هم 
مجبور به قرار گرفتن در مسئولیت ریاست جمهورى نشد 
و با حمایت از آقاى روحانى، شوك منفى رد صالحیت 
خود را به هیجان مثبت اجتماعى براى نجات کشــور 
تبدیل کرد و دیدیم که چه جهشى در آراء دکتر روحانى 

ظرف چند روز ایجاد شد. 

بودجه جنگ با ایران؟!
  انتخاب | رسانه آنالین اینترســپت مى نویسد 
به نســخه اى از اســناد محرمانه بودجه اضطرارى و 
برنامه هاى ویژه نظامى ایاالت متحده آمریکا دســت 
یافته که بر اســاس آن، پنتاگون طرح احتمالى براى 
جنگ با ایران را تدوین کرده اســت. اینترســپت در 
ادامه نوشته است که طرح مذکور با اسم رمز «نگهبان 
پشتیبانى» در سال هاى 2018 و 2019 تأمین بودجه 
شده است که بخشى از طرح وســیع جنگى پنتاگون 

در خصوص پیش بینى وقوع یک بحران بالقوه است. 

پایتخت آماده زلزله باشد
  فارس| رئیس سازمان پیشــگیرى و مدیریت 
بحران شهر تهران گفت: تهران هر 150 سال یک بار 
زلزله اى به بزرگى هفت ریشتر را تجربه کرده و با توجه 
به زلزله خوى و ترکیه، باید آمادگى الزم را داشته باشیم. 

البته این دو زلزله ارتباطى به زلزله در تهران ندارند. 

زنجیره اى ها کور شوند
 نه مردم! 

  بهار| روزنامه «کیهان» به انتقادها به یادداشت 
روز سه شنبه هفته گذشــته این روزنامه که مردم را 
به دلیل ندیدن پیشرفت هاى دولت رئیسى سرزنش 
کرده بود، پاسخ داد. «کیهان» نوشت: «زنجیره اى ها و 
دوستان خارج نشینشان طبق معمول به صورت گله اى 
وارد میدان شدند و تیتر زدند: توهین "کیهان" به مردم. 
"کیهان" نوشــت مردم کورند و پیشرفت هاى دولت 
رئیسى را نمى بینند! در این یادداشت، از کور شدن هم 
نوشتیم منتهى، کور شدن همین زنجیره اى ها. گفتیم 
آن قدر روى اخبار بد تمرکز کردند که خود کور شدند!» 

مشترى بانکى در آستانه اشرفیه پس از شنیدن جواب منفى براى دریافت وام، در بانک 
را قفل کرد.

فرمانده انتظامى آستانه اشرفیه گفت : مشترى 57 ساله بانکى در آستانه اشرفیه که پس 
از چند بار مراجعه به این بانک و طى کردن مراحل ادارى با جواب منفى براى دریافت وام 
مواجه شد، دِر بانک را با قفلى که با خود آورده بود، قفل کرد و کارمندان بانک را محبوس 

کرد.

سرهنگ رضا شمسایى افزود: این مرد 57 ساله در تشریح این رفتار خود گفت: بانکى که 
نمى تواند وام بدهد، بهتر است بسته باشد. وى گفت: بالفاصله پس از تماس مسئوالن 
بانک، مأموران انتظامى و آتش نشانى در محل حاضر شــدند و پس از 15 دقیقه قفل را 

شکستند.
فرمانده انتظامى آستانه اشرفیه افزود: این مرد 57 ساله با تشکیل پرونده به مراجع قضایى 

معرفى شد.

مشترى 
عصبانى در 
بانک را قفل کرد!

باستان شناسان با کاوش در نزدیک یک رودخانه در انگلیس به اثرى تاریخى دست پیدا کردند که 
قدیمى ترین کفشى است که تاکنون کشف شده است.

مردى که اخیراً در کنار ساحل رودخانه اى در شمال «کنت» کاوش مى کرد، کفشى را پیدا کرد که 
قدیمى ترین کفشى است که تاکنون در خاك بریتانیا پیدا شده. آزمایش هاى تاریخ سنجى کربن 
ثابت کردند که این شىء چرمِى پوسیده، تقریباً 3000 سال قدمت دارد و زمانى بین سال هاى 888 

تا 781 قبل از میالد ساخته شده است.
باتوجه به قدمت این کفش باستان شناســان نتیجه گرفته اند که این کشف چیزى شبیه به یک 
معجزه است. این کفش باستانى، که احتماًال متعلق به یک کودك نوپا بوده است،   درحالى کشف 

شد که در فضاى باز براى کسانى که از نزدیک آن عبور مى کرد کامًال قابل مشاهده بود.
در 17 سپتامبر 2022، «تاملینسون» و همکار باستان شناسش «امیلى  براون»، در حال قدم زنى در 
کنار رودخانه هاى کنت، در جستجوى آثار ارزشمندى بودند که ممکن است در امتداد کناره هاى 
ساحل بیرون آمده باشند. ممکن است یک شخص عادى از کنار کفش رد شده باشد، بدون اینکه 
متوجه آن شده باشــد، یا حتى اگر متوجه آن شده باشد نســبت به آن بى اهمیت بوده است، اما 

«تاملینسون» در جستجوى اشیاى غیرعادى بود و کفش کهنه بالفاصله توجه او را جلب کرد.
«تاملینسون» و «براون» چرم این کفش را به دقت بررســى کردند و سعى کردند قدمت آن را 
تخمین بزنند. باستان شناسان به این نتیجه رسیدند که به احتمال زیاد این یک اثر باستانى متعلق 
به اوایل قرون وسطى است، به این معنى که ممکن اســت حدود 1000 سال پیش در رودخانه 

افتاده باشد.
«تاملینسون» که انتظار داشت بررسى به روش جدید نتیجه مشابهى داشته باشد، این کفش را به 
مرکز تاریخ سنجى کربن در اسکاتلند فرستاد، اما زمانى که آزمایشگاه پنج هفته بعد نتایج را آشکار 
کرد، «تاملینسون» بسیار غافلگیر شد؛ چراکه متوجه شد قدمت این کفش دستکم 2000 سال 

بیش تر از چیزى است که پیش تر تصور مى شد.
اکنون این اثر تاریخى به عنوان قدیمى ترین کفشى شناخته مى شود که تاکنون در بریتانیا کشف 
شده است. این عنوان پیش تر به کفش 2000 ساله اى تعلق داشت که در سال 2005 در همین 

کشور کشف شده بود.

از کنار هر چیزى به راحتى نگذرید

ماجراى کشف کفش 3000 ساله!
706 میلیارد تومان درآمد و هزار رفت وبرگشت!

در میان منابعى که دولت در الیحه بودجه 
سال آینده براى درآمدهاى خود پیش بینى 
کرده بــود، مالیات خانه هــاى لوکس با 
مصوبات مجلس به بنــدى بحث برانگیز 
تبدیل شــد تا براى مدتى درآمد بیش از 
706 میلیارد تومانى که دولت از این محل 
براى خود پیش بینى کرده بود در هاله اى از 
ابهام قرار گیرد. بــه طورى که نمایندگان 
ابتدا این خانه هــا را معاف از مالیات اعالم 
کردند، سپس موضوع به کمیسیون تلفیق 
بازگشت و بعد نمایندگان مخالفت خود را با 

معافیت مصوب کردند.
زمانى که پاى این بند به مجلس باز شــد، 
محمدمهدى مفتح، نماینده تویســرکان 

پیشنهاد داد که «واحدهاى مسکونى» از 
این قسمت حذف شود که نمایندگان نیز 
با این پیشــنهاد موافقت کردند و از سوى 
مجلس اعالم شــد کــه خانه هاى باالى 

20 میلیارد تومان معاف از مالیات هستند.
در این میــان و به دنبال حــذف عبارت 
«واحدهاى مســکونى» از این بند الیحه 
بودجه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 
شــوراى اســالمى تصریح کرد: با حذف 
واحدهــاى مســکونى از این بنــد عمًال 
ابهاماتى ایجاد شده اســت چرا که اکنون 
ویالهاى غیرمجاز مالیات نمى دهند و ما 
در اینجا با اخذ مالیات براى باغ ویالهاى 
مجاز عمًال آنها را جریمه مى کنیم. از سوى 

دیگر در این مصوبه ذکر شده در شهرهاى 
باالى یکصد هزار نفر که اکثر باغ ویالها 
در شهرهاى کوچک هستند. بنابراین، این 
بند از بودجه را به کمیسیون ارجاع مى دهیم 

تا ابهامات آن رفع شود.
در نهایــت نمایندگان مجلس شــوراى 
اسالمى با پس گرفتن مصوبه قبلى خود، 
مالیات بر خانه هاى لوکس و باغ ویالهاى 

مجاز را تعیین کردند.
این مالیات برعهده شــخصى است که در 
ابتداى هر ســال مالک امالك فوق بوده 
و افرادى که فقط مالــک یک باب منزل 
مسکونى هســتند و در ده سال اخیر تغییر 
مالکیت نــداده اند از شــمول این حکم 
مستثنى مى باشــند. خانه هاى لوکس و 
باغ ویالهاى درحال ساخت، مشمول این 
مالیات نیستند. آیین نامه اجرایى این بند 
ظرف مدت دوماه از تاریــخ تصویب این 
قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و 
دارایى(مسئول) با همکارى وزارتخانه هاى
 راه و شهرسازى و جهادکشاورزى تهیه و 

به تصویب هیئ ت دولت مى رسد.

به گزارش روزنامه اســپانیایى «ال پاییس»، یک تیم بین المللى 
از دانشــمندان ادعا مى کنند که روشى را براى افزایش و کاهش 
سرعت و حتى معکوس کردن ســاعت در یک سیستم معین با 

بهره گیرى از ویژگى هاى غیرمعمول دنیاى کوانتومى یافته اند.
«میگل ناواســکوئز»، محقق مؤسســه علمى آکادمى اتریش، 
از مؤسســه کوانتــوم و کوانتــوم اپتیــک، در گفتگــو با «ال 
پاییس» گفت: «در یک ســینما (در فیزیک کالســیک)، یک 
فیلم از ابتــدا تا انتها بــدون در نظر گرفتن خواســته مخاطبان 
نمایش داده مى شــود. امــا در خانه(دنیاى کوانتــوم)، ما یک 
کنترل در دســت داریم تا بتوانیم فیلم را جلــو ببریم یا به عقب 
بازگردانیم. ما داســتان هاى علمى تخیلى را بــه واقعیت تبدیل

 کرده ایم.»
این تیم مى گویند با توســعه یک پروتکل بازگشــت به عقب، 
توانسته اند یک الکترون را به حالت قبلى خود بازگردانند.  با وجودى 
که چشم انداز این کار بسیار جالب است، اما ارتقاى این تکنیک، اگر 

نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.
ناو اســکوئز به «ال پاییس» گفت: «از نظر تئــورى این امکان 
وجود دارد که بتوانیم فردى را در جعبــه اى حبس کنیم و میزان 
تأثیر عوامل خارجى بــر روى آن فرد را به صفر برســانیم. اما با 
پروتکل هاى فعلى که داریــم، احتمال موفقیتمان بســیار کم 

خواهد بود.»
اما با ایــن روش آیــا امکان جوان ماندن همیشــگى انســان 
وجــود دارد؟ او افــزود: «انســان، یــک سیســتم فیزیکــى 
اســت که حاوى حجم زیــادى از اطالعات اســت. میلیون ها 
ســال طول مى کشــد تا یک شــخص را در کمتر از یک ثانیه 
دوبــاره جــوان کنیــم؛ بنابرایــن، ایــن موضــوع منطقــى 

نیست.»
به عالوه این سیســتم تنها قادر به بازگرداندن وضعیت یک ذره 
معین اســت. اگرچه محققان در حال کار براى سرعت بخشیدن 

به زمان هستند.

معکوس کردن زمان ممکن شده است؟!
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زمان برگزارى نمایشگاه قرآن
هجدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت در تاریخ 16 
تا 20 فروردین ماه ســال 1402 همزمــان با ایام 
ماه پرفیض رمضان در ســاعت بازدید 16 تا 22 در 
محل برگزارى نمایشــگاه بین المللى اصفهان برپا 
خواهد شد. در این رویداد نمایشــگاهى، از تمامى 
پتانســیل هاى فنى و اجرایى نمایشــگاه اصفهان 
براى برگزارى هر چه با شکوه تر و جذب مخاطبان 
گسترده تر این نمایشگاه استفاده خواهد شد. گفتنى 
اســت امکان ثبت نام براى کلیه کانون هاى قرآنى، 
انتشــارات کتاب هاى دینى و قرآنى، خبرگزارى ها، 
تولیدکنندگان و ارایه دهندگان محصوالت فرهنگى 
و دینى از جمله نقاشى، خوشنویسى و حجاب و عفاف 

نیز در این رویداد فراهم مى باشد.

آخرین وضعیت پرونده
 سما جهانباز

ســخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به ســوالى درباره 
آخرین وضعیت پرونده ســما جهانبــاز دختر جوان 
اصفهانى گم شــده در شــیراز گفت: پرونده اى در 
شعبه 13 بازپرسى دادسراى شیراز که ویژه رسیدگى 
به امور جنایى اســت مفتوح و در مرحله تحقیقات 
مقدماتى اســت و یک نفر با حفظ نام در 24 بهمن 
سال جارى به اتهام مقید در پرونده  دستگیر شده و با 
صدور قرار تامین صادره فعال در بازداشت است. اجازه 
دهید تا ببینیم تحقیقات به کجا مى رسد هرجا که به 
نتیجه رسید اعالم مى کنیم . مسعود ستایشى درباره 
اتهام متهم دستگیر شده در پرونده گفت: اتهام این 
فرد همان چیزى است که در پرونده مطرح شده و  در 

حوزه آدم ربایى است. 

نمایشگاه سفره هفت سین در 
باغ غدیر 

مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان از برگزارى نمایشگاه 
سفره هفت سین و ســبزه عید نوروز در باغ غدیر با 
همکارى شهردارى منطقه چهار این کالن شهر خبر 
داد و گفت: این نمایشــگاه از هفتم تا بیست وهشتم 
اسفند سال  جارى از ساعت 8  تا 21 به صورت یکسره 
برگزار مى شود. امیرحســین ماه آورپور با بیان اینکه 
نمایشگاه ســفره هفت ســین و ســبزه عید نوروز 
سال هاى گذشته در بازار گل و گیاه همدانیان برگزار 
مى شد، افزود: با توجه به ازدحام جمعیت و ترافیک 
کارى بازار گل و گیاه، این نمایشگاه به مجموعه باغ 

غدیر منتقل شده است.

حریق منزل مسکونى در 
خمینى شهر 

مدیر روابط عمومى اورژانس و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان گفت: حریق منزل مسکونى در خمینى شهر، 
پنج مصدوم داشت. عباس عابدى اظهار کرد: ساعت 
02:39 بامداد روز  پنجشنبه یازدهم اسفندماه حادثه 
حریق منزل مســکونى به مرکز اورژانس اصفهان 
گزارش شد. این حادثه در خیابان نواب خمینى شهر 
رخ داد و بالفاصله یک واحد امدادى 115 به محل 
حادثه اعزام شــد. وى خاطرنشــان کــرد: پنج نفر 
شــامل یک مرد، دو زن و دو دختربچــه در پى این 
حادثه مصدوم شدند که یکى از آن ها جهت دریافت 

اقدامات درمانى بیشتر به بیمارستان منتقل شد.

برگزارى انتخابات تعاونى 
مسکن شرکت برق 

جلسه مجمع عمومى فوق العاده و نیز انتخابات تعاونى 
مسکن شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان برگزار 
شــد. در این جلســه پس از ارائه توضیحاتى راجع به 
فعالیت هاى انجام شده تعاونى مسکن طى سال هاى 
گذشته، اعضاى هیات رئیسه مجمع عمومى انتخاب و 
چندین مصوبه راجع به تغییرات اساسنامه، آگهى هاى 
انتشار و... تصویب شد. سپس انتخابات هیات مدیره و 
بازرسین شرکت تعاونى مسکن برگزار شد و اعضاء آراء 

خود را به صندوق انداختند.

خبر

رئیس پلیس آگاهى استان از انهدام 10 باند سرقت و کشف 
320 میلیارد ریال اموال مسروقه در راستاى اجراى طرح 

"ذوالفقار" در استان خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان افزود: طرح عملیاتى ذوالفقار 
همزمان با کشور با رویکرد شناسایى و دستگیرى سارقان 
دانه درشت، خریداران اموال مسروقه و سارقان زورگیر به 

مدت 10 روز به اجرا گذاشته شد.
وى اظهار داشت: در قالب این طرح، مأموران فرماندهى 
انتظامى موفق به شناسایى و دســتگیرى یکهزار و 79 
نفر از سارقان سابقه دار و کشــف 260 دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت مســروقه، دســتگیرى 80 خریدار اموال 

مسروقه و در مجموع کشــف 320 میلیارد ریال اموال از 
مالخران شدند که تمام اموال پس از شناسایى مالباختگان 
به آنها بازگردانده شد. در مدت اجراى این طرح همچنین 
10 باند سرقت شامل سه باند سارقان منزل، سه باند سارقان 
زورگیر و خشن و چند باند دیگر مرتبط با سایر سرقت ها 

متالشى شدند.
وى گفت: 2 باند از سارقان منازل دستگیر شده در اصفهان 
از افراد خارج از استان بودند که بصورت سه یا چهار نفره 
اقدام به ســرقت مى کردند. برخى از این سارقان از منازل 
موسوم به "منازل کلیدى" اســتفاده مى کردند که توسط 

برخى از شهروندان در اختیارشان قرار گرفته بود.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: همه 
کمیته هاى خدمات سفر باید جلسات جداگانه و مستمرى را 
برگزار کنند و حداکثر تا روز یکشنبه گزارش کتبى برنامه هاى 

خود را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
 مهران زینلیان در ششمین جلسه ستاد اجرایى خدمات سفر 
اســتان اصفهان گفت: انتظار داریم ادارات و دستگاه هاى 
اجرایى از شــرح وظایف و نقاط ضعف و قوت خود اطالع 
داشته باشند و برنامه هاى مشخصى را دنبال کنند تا در نوروز 

1402 با مشکل خاصى مواجه نباشیم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان با اشاره به 
تقارن ماه مبارك رمضان با ایام عید نوروز اظهار کرد: کمیته 

فرهنگى ســتاد اجرایى خدمات سفر اســتان در این زمینه 
وظیفه سنگین ترى بر عهده دارد و باید برنامه ها و تدابیر الزم 

جهت فرهنگ سازى این موضوع صورت گیرد.
وى تاکید کرد: در جلسات گذشته ســتاد اجرایى خدمات 
سفر استان مصوبات خوبى داشتیم و ضرورى است که این 
مصوبات عملیاتى شوند و کمیته ها نیز به تفکیک گزارش 
پیگیرى مصوبــات را ارائه دهند. معــاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى اصفهان عنوان کرد: دستگاه ها و ادارات 
مختلفى در زمینه نوروزگاه ها و خدماتى که به مسافران ارائه 
مى شود فعال هستند که هماهنگى میان دستگاه ها ضرورى 

است و نیازمند یک مدیریت کالن است.

اصفهان براى میزبانى از 
مسافران آماده مى شود

کشف 32 میلیارد تومان 
اموال مسروقه در اصفهان

فرونشست در حال پیشــروى است مانند یک تندباد که 
حاال تمام شهر اصفهان را درگیر کرده است. طبق آمارها 
اکنون 2 میلیــون و 800 هزار نفر در زون فرونشســت 

ساکن هستند.
این مطلب را على بیت اللهــى، عضو هیئت علمى مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازى در وبینار پدیده 
فرونشســت اصفهان و علل آن اظهار و به نقشه هایى 
اشاره کرد که وسعت فرونشست در اصفهان را 145 هزار 

کیلومتر نشان مى دهد.
آنطور که او اشــاره کرده اســت 100هزار هکتار از این 
اراضى درگیرى مستقیم با مخاطره دارد که باعث چرخش 

سازه ها در اصفهان شده است.
در این وبینار که روز چهارشــنبه در اصفهان برگزار شد،  
بهرام نادى، عضو هیئت علمى دانشــگاه آزاد نجف آباد 
هم درباره این پدیده با اشــاره به مطالعات اجرا شده در 
زمینه فرونشســت زمین در اصفهان، اعــالم کرده: در 
این مطالعات مشــاهده کردیم که در منطقه اى به دلیل 
فرونشست زمین در اصفهان 8 مدرسه تعطیل شد، ضمن 

آنکه موجب قطع لوله گاز در برخى از ســازه ها شــد که 
انفجار نیز رخ داده است.  طبق گفته هاى این کارشناس، 
سازه ها حدود 28 سانتیمتر چرخش داشته اند و این امر 
موجب تنش در لوله اى گاز در این سازه ها شده است که 

براى جلوگیرى از انفجار، این لوله ها قطع شده است.
این ترك خوردگــى ها حاال در شــهرك کاوه، مجتمع 
زیتون واقع در خیابان رزمندگان و خیابان گلســتان به 

چشم مى خورد.
برداشت هاى بى رویه آب از منابع آب هاى زیرزمینى از 
عمده دالیل وضعیت امروز است وضعیتى که آنطور که 
گفته مى شود سطح آب هاى زیرزمینى طى چهار دهه 

باعث افت 70 مترى شده اند.
اگر به همین ترتیب فرونشست ادامه پیدا کند، 9 ایستگاه 
آتش نشــانى، 37 کتابخانه و 258 مدرسه که در معرض 
مخاطرات فرونشست قرار دارند با خطرات قریب الوقوعى 
مواجه خواهند شــد و معلوم نیست چه اتفاقات ناگوارى 

رخ دهد. 
آنطور که عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازى اعالم کرده در این رابطه نمى توان به نقش 

زاینده رود در کاهش و یا افزایش فرونشســت زمین بى 
تفاوت بود.

بیت اللهى تأکید کرده که زاینــده رود تغذیه حداقل 50 
درصد آبخوان هــاى منطقه را بر عهــده دارد و اگر آب 
این حوضه آبریز قطع شــود، حتى اگر همه چاه ها بسته 
شود، باز فرونشست زمین به پیشروى خود ادامه خواهد 
داد و این داده نشان مى دهد که به هیچ وجه نمى توان از 
نقش زاینده رود در کاهش فرونشست زمین در اصفهان 

چشم پوشى کرد.
به گفته این کارشــناس، بر این اســاس نیاز است تا با 
همکارى متخصصانى از رشــته هاى ژئوتکنیک، زمین 
شناسى، آب و ســازه و غیره، فرونشســت اصفهان را 
مدل سازى کّمى و راهکار هایى براى مدیریت این پدیده 

ارائه کنیم.
این محقق با تأکید بر اینکه پدیده فرونشست زمین در 
همه استان هاى کشور در حال رخ دادن است، اظهار کرد: 
میزان فرونشست زمین در خراسان 4 برابر اصفهان است 
و اخیراً نیز شواهد فرونشست در شهرهاى ساحلى خزر به 

دلیل کاهش تراز آب خزر مشاهده شده است.

145 هزار کیلومتر
 وسعت فرونشست در اصفهان

«مرثیه اى براى زنده رود» در تاالر هنر
نصف جهــان   نمایش «مرثیه اى براى زنده رود» 
روز دوشــنبه 15 اســفندماه در تاالر هنر به اجرا 

درمى آید.
این نمایش با محوریت و رویکرد معضل خشک 
شدن زاینده رود اســت که با زبان هنر و به دور از 

هرگونه گرایش سیاسى بیان مى شود.
در ایــن نمایش به خشــک شــدن زاینــده رود 
و مشکالتى که در بخش کشــاورزى و اشتغال 

براى مردم ایجاد شده پرداخته مى شود و موضوع 
نمایــش در رابطه با چهار مترســک اســت که 
نگهبان زاینده رود هستند و توســط مافیاى آب 
شکســت مى خورند و براى حفاظت از آب از نفر 
پنجم مشــورت مى گیرند تا مشــکالت خشک 
شــدن زاینده رود همچون فرونشســت، ایجاد 
بیمارى هــاى ام اس و تأثیر آن بر آثار باســتانى 

را رفع کنند.

مریم محسنى
با وجود اینکه همواره تأکید شده مواد غذایى نگهدارى 
شده در معرض آفتاب براى ســالمتى مضر است، اما 
گاهى دیده مى شــود مواد غذایى در کنار پیاده روها و 

بیرون از مغازه ها زیر نور آفتاب نگهدارى مى شوند.
شاهد این مدعا هم یک آب میوه فروشى در محدوده 
بیمارستان فیض است که اقدام به فروش پیراشکى و 
سمبوســه مى کند در حالى که آنها را در محفظه اى 
شیشه اى نگهدارى مى کند که در معرض نور شدید 

آفتاب قرار گرفته و حتى روغن پس داده اند.
این موضوع و نگهدارى این مواد غذایى در این شرایط 

باعث مى شود افرادى که از این محصوالت استفاده 
مى کنند در معرض انواع مســمومیت ها و بیمارى ها 
قرار گیرند. این موضوع به خصوص در روزهایى که به 
گرماى هوا نزدیک ترمى شویم باید مورد توجه دقیق تر

 قرار بگیرد.
البته این فروشگاه فقط یکى از ده ها مغازه ارائه دهنده 
محصوالت خوراکى اســت که نســبت به بهداشت 
عمومى بى توجهى مى کند و بنابراین ضرورى است یا 
به این فروشگاه ها تذکر الزم داده شود و اگر تذکرات 
را مورد توجه قرار ندادند نسبت به پلمب این مغازه ها 

اقدام شود.

پیراشکى هاى فاسد

وام هاى مجازى!
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
دهم اسفندماه خود در گزارشى با عنوان« وام بازى 
دالالن در فضاى مجازى» نوشته: «در شرایطى 
که این روزها مردم براى وام  گرفتن باید هفت خان 
رستم را طى کنند و ســخت گیرى بانک ها براى 
تعداد ضامن ها و شرایط آنها همچنان ادامه دارد، 
بازار خرید و فــروش وام در ســایت ها و فضاى 

مجازى داغ شده است.»
در بخش دیگرى از گــزارش این روزنامه آمده: 
«با وجود اینکــه طبق اعالم بانــک مرکزى، 
شــعب اعطاکننده وام ازدواج بایــد به دریافت 
یک سفته از متقاضى یا یک ضامن معتبر براى 
پرداخــت وام اکتفا کنند؛ اما برخــى بانک ها تا 

ســه ضامن از متقاضیان طلب مى کنند. همین 
اقدامات ســخت گیرانه بانک ها باعث شــده تا 
سایت ها براى خرید و فروش وام وارد داللى و 
واسطه گرى شوند. در این سایت ها انواع و اقسام 
وام  به فروش گذاشته مى شود. در بین آگهى ها 
نام فروشندگان وام در اصفهان نیز دیده مى شود.

در بین انواع و اقســام وام ها، خرید و فروش وام 
ازدواج حســابى داغ اســت. براى دریافت وام 
ازدواج بدون اینکه افراد ازدواج کنند، مى توانند 
امتیاز وام اشخاصى که نیازى به وام خود ندارند را 
خریدارى کنند؛ ضمن اینکه برخى افراد توانمند 
نیز که به این وام نیازى ندارند مى توانند وام خود 

را بفروشند.»

الدن ایرانمنش

نگاه روز

در چند روز اخیر و در محدوده خوابگاه دختران دانشــگاه 
هنر اصفهان، یک راننده اســنپ قصد ربودن و آزار یک 
دانشجو را داشته و این حادثه باعث ناراحتى تعداد زیادى از 
دانشجویان این دانشگاه شده است. دانشجویان علت این 
حادثه را دور بودن مسافت خوابگاه تا دانشگاه و همچنین 

ناامن بودن محدوده خوابگاه مى دانند. 
خوابگاه دخترانــه صبا در خارج از شــهر، در 
مجتمع نیرو و در اتوبان آزادگان واقع شــده 
است، به شکلى که مدت زمانى که دانشجویان 
براى رســیدن از خوابگاه به دانشگاه در مسیر 
هستند، تقریبا یک ساعت به طول مى انجامد.  
به گفته دانشجویان ساکن در خوابگاه دخترانه 
دانشگاه هنر اصفهان، در تاریخ 8 اسفندماه، در 
پى ورود ماشین اسنپ به خوابگاه صبا و اتمام 
سفر، راننده اســنپ اقدام به تعرض به یکى از 
دانشــجویان دختر حاضر در محوطه خوابگاه 
کرده و به اجبار قصد وارد کردن او به ماشین 
را داشته است. دیگر دانشــجویان حاضر در 
محوطه خوابگاه با شــنیدن صداى فریاد این 

دانشجو به کمک او شــتافتند و پس از آن راننده محل را 
ترك کرده است. 

پس از این اتفاق، علیرضــا خواجه احمد عطارى، رئیس 
دانشگاه هنر اصفهان و دیگر مسئولین دانشگاه از جمله 
رئیس حراست و مدیر امور دانشجویان در محل خوابگاه 
حاضر شدند و سعى در آرام کردن دانشجویان در فضاى 

خوابگاه داشتند.
9 اسفندماه، دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در مقابل 
ســاختمان مرکزى دانشــگاه (خانه مارتا پیترز دانشگاه 
هنر اصفهان) براى اعتراض به مکان نامناسب خوابگاه 
و همچنین مسافت زیاد میان دانشگاه و خوابگاه تجمع 

کردند.

علیرضا خواجه احمد عطارى، رئیس دانشگاه هنر اصفهان 
در گفت وگو با «ایســنا» وقوع این اتفــاق را تایید کرد و 
در ادامه حادثه رخ داده را چنین شــرح داد: «هنگامى که 
دانشجویان خوابگاهى به سمت خوابگاه مى روند و ممکن 
است به هر دلیلى به اتوبوس ها نرسند، با اسنپ به خوابگاه 
مى روند و این معمول اســت. از قضا، ایــن بار یک نفر 

دانشجوها را به خوابگاه مى رساند و در برگشت، همانجا 
دخترى را مى بیند که تنهاست. راننده به دانشجو مى گوید 
چرا ناراحتى؟ و دانشــجو در جواب گفته: شما بفرمایید و 
کارى به بنده نداشته باشــید. بر اساس گفته هاى دختر، 
راننده یک مرتبه از ماشین پایین مى آید و دختر از ترس 
چمباتمه مى زند و در همان حالت راننده سعى کرده دختر 
را به داخل ماشین ببرد و او را برباید، که با فریاد 
او راننده ترســیده و فرار کرده است.  حراست 
پیگیر راننده اسنپ شد و تا فرداى آن روز، راننده 
کامًال شناسایى شد و تا آنجایى که من اطالع 

دارم وى دستگیر شده است.»
اما با این وصف، تکلیف مشکالت خوابگاهى 
این دانشــجویان چه مى شــود؟ آیا با انتقال 
خوابــگاه به مســافتى نزدیک تــر  موافقت
 مى شود. رئیس دانشــگاه هنر اصفهان مى 
گوید: «ایــن اتفاق مى تواند یکــى از موارد و 
برنامه ها باشد، ما پیگیر این موضوع هستیم، 
اما نکته این است که این مسئله باید به جریان 
بیفتد تا ببینیم تا چه اندازه مى توانیم این تصمیم 
را محقق کنیم. روز چهارشنبه جلسه اى در فرماندارى با 
حضور دانشجویان انجام شد و در این رابطه، در هر دو زمینه 
کوتاه مدت و بلند مدت صحبت شد، کمااینکه صبح همان 
روز ما با معاونان دانشگاه، مسئول حراست و دیگر دوستان 
نیز در این باره صحبت کرده بودیم و سعى مى کنیم همه 

این مشکالت حل شود.»

ربودن دانشجوى دختر دانشگاه هنر چگونه ناکام ماند

آغاز عملیات 
احداث پارکینگ ماشین آالت سنگین در دستگرد 

نصف جهان  شــهردار دســتگرد از آغاز عملیات 
اجرایى احداث پارکینگ عمومى جهت ساماندهى 

ماشین آالت سنگین در این شهر خبر داد.
اصغر رحیمى گفت: ساماندهى ماشین آالت سنگین 
در شهر از مطالبات شــهروندان و از اولویت هاى 
شهردارى بود که این موضوع با هدف ساماندهى، 
حذف آلودگى هاى صوتى و بصرى، رفع پراکندگى 
محل توقف خودروها، حفظ زیرساخت هاى شهرى 
و تأمین امنیت جانى شــهروندان پس از گذشت 

سال ها در فاز اجرایى قرار گرفت.
وى افــزود: از آنجایــى کــه حضــور و توقف 
ماشین آالت سنگین در سطح شــهر پیامدهاى 

منفى اجتماعى و ترافیکــى دارد، مجوز احداث 
پارکینگ در خیابان شــهدا از میــدان ورزش به 
سمت گلزار شهداى بهشت عباس صادر و آماده 

ساخت شد.
رحیمى اضافه کرد: متأســفانه مشکالت ناشى از 
آلودگى صوتى، مشکالت ترافیکى، به هم ریختگى 
مبلمان شــهرى، تخریب زیرساخت هاى معابر و 
حوادث ناشى از ماشین آالت سنگین و آسیب زدن 
به آسفالت و جداول را در شهر مشاهده مى کنیم که 
امیدواریم با احداث این پارکینگ و ایجاد فضایى 
براى استقرار ماشین آالت و خودروهاى سنگین، 

شاهد این موارد در شهر نباشیم.

استفاده شهردارى مبارکه از تمام امکانات براى 
رفاه حال مهمانان نوروزى 

نصف جهان  معاون خدمات شهرى و مسئول ستاد 
نوروزى شهردارى مبارکه گفت: هدف از تشکیل 
ستاد اســتقبال از مهمانان نوروزى فراهم کردن 
شرایط مطلوب براى استقبال از مسافران است و 
شهردارى در ایام نوروز از تمام امکانات در اختیار 
خود براى تأمین رفاه حال مهمانان و مســافران 

نوروزى بهره خواهد برد.
نصرا...  رفیعــى افزود: شست وشــو و رنگ آمیزى 
جداول و مبلمان شهرى، تعویض پرچم ها، اصالح 
سیستم هاى روشــنایى پارك ها و میدان ها، تولید و 
جانمایى المان هاى نوروزى، احداث ایســتگاه هاى 
راهنماى مســافران، اجــراى برنامه هــاى متنوع 

فرهنگى، چاپ نقشه گردشــگرى و توزیع آن میان 
میهمانان، گل کارى هاى جدید، افزایش تعداد ناوگان 
حمل ونقــل عمومى، نظافت شــبانه روزى معابر و 
بوستان هاى سطح شهر، تجهیز آتش نشانى و تجهیز 
و بهسازى سرویس هاى بهداشــتى سطح شهر از 
جمله اقدامات برنامه ریزى شده براى ایام نوروز است.
وى با اشاره به توقف عملیات هاى عمرانى در شهر 
خاطرنشــان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان 
تمام مجوزهاى حفارى سطح شهر با هماهنگى 
دستگاه هاى اجرایى از پانزدهم اسفند سال جارى 
تا پانزدهم فروردین ســال 1402 در شهر مبارکه 

متوقف خواهد شد.
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روش هاى صحیح تمیز کردن گوشى همراه

بدافــزار Rhadamanthys بالفاصاصله پس از نصب، شــروع به جمع آورى 
اطالعات سیستم قربانى و یا اطالعات حیاتى سازمان ها مى کند که از جمله آنها 
مى توان نام دستگاه، مدل، نسخه سیستم عامل، معمارى سیستم عامل، جزئیات 

سخت افزار، نرم افزار نصب شده، آدرس IP را نام برد.
 Rhadamanthys روابط عمومى مرکز مدیریت راهبردى افتا اعالم کرد؛ بدافزار 
سرقت کننده جدید اطالعات است که با اســتفاده از Google Ads کاربران را به 

وب سایت هاى مخرب هدایت مى کند.
این بدافزار با تکنیک Hijacks Google Ads از نرم افزارهاى مجاز براى انتشار 
خود، سوء استفاده مى کند و در تالش است تا دسترسى اولیه به سیستم قربانى را 

به دست آورد.
هنگام دانلود برنامه به ظاهر مجاز، یک نصب کننده نیز دانلود مى شــود که بدون 

اطالع کاربر، بدافزار سرقت کننده را نیز نصب مى کند.
هدف این بدافزار سیســتم هاى ویندوزى بوده و قادر به اجراى برخى از دستورات 

PowerShell است.

بدافزار Rhadamanthys برنامه هاى مختلفى ازجمله FTP Client، برنامه هاى 
مدیریت فایل و رمزعبور، Email Client، VPN، پیام رسان ها و دیگر برنامه ها را نیز 

براى سرقت اطالعات هدف قرار داده است.
 Edge، مهاجمان سایبرى با استفاده از این بدافزار مرورگرهاى مختلفى همچون
Firefox، Chrome، Opera را بــراى جمع آورى اطالعاتــى نظیر کوکى ها، 

اعتبارنامه ها، دانلودهاى انجام شده و افزونه ها هدف قرار مى دهند.

بدافزار Rhadamanthys عالوه بر موارد گفته شده، کیف پول  ارزهاى دیجیتال 
را هدف قرار مى دهد و تالش مى کند رمزهاى عبور قربانیان را استخراج کند.

بدافزار جدید Rhadamanthys Stealer با نام به زبان C++ نوشته شده است و از 
طریق ایمیل هاى اسپم حاوى پیوست مخرب و یا تبلیغات گوگل در صفحات مخرب 
منتشر مى شود که کاربر را به سایت هاى فیشــینگ نرم افزارهاى محبوبى مانند 

Bluestacks، Notepad++، AnyDesk، Zoom هدایت مى کند.

متخصصان، کارشناســان و مدیران حوزه IT سازمان ها و دســتگاه هاى داراى 
زیرســاخت حیاتى مى توانند خبر فنــى و تخصصى چگونگى نفــوذ و عملکرد 
بدافزار Rhadamanthys  را در بخش تهدیدات بدافزارى سایت مرکز مدیریت 
news//4925/https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/ : راهبردى افتــا در آدرس

view/2372/14598 مطالعه کنند.

جدیدترین گوشى هوشمند نوکیا به گونه اى طراحى شده است که در صورت 
خرابى به راحتى بتوانید آن را تعمیر کنید. این گوشى از نظر قیمتى بسیار ارزان تر 

از آیفون است.
«نوکیا جى 22» داراى صفحه نمایش، پورت شارژ و باترى قابل تعمیر است.  با 
توجه به شــراکت نوکیا و کمپانى «آى فیکس ایت» (iFixit)  دارندگان گوشى 
«نوکیا جى 22» مى توانند به راهنماى تعمیرات و قطعات مورد نیاز براى تعمیر 

دسترسى داشته باشند.
فروش این گوشى از 8 مارس (17 اسفند) در بریتانیا آغاز مى شود و قیمت اولیه 
آن از 150 پوند (حدود 10 میلیون و 500 هزار تومان) شــروع مى شود، به این 
معنى که بسیار ارزان تر از آیفون است. نوکیا «جى 22» جدید به طور هدفمند 
با طراحى قابل تعمیر ساخته شده است، بنابراین شما مى توانید حتى براى مدت 

طوالنى ترى روى آن حساب کنید.
«اچ ام دى گلوبال»( HMD Global)، شرکتى که تولید گوشى ها و تبلت هاى 
نوکیا را در دست دارد، آن را در کنار دو گوشى دیگر عرضه مى کند که همچنین 
به عنوان بخشى از تعهد خود براى ایجاد دستگاه هایى با دوام بیشتر، باترى هایى 
عرضه مى کنند که دو یا ســه روز نیاز به شارژ نداشته باشــند. در واقع کیفیت 
تصویربردارى در گوشى «نوکیا ســى 32» و میزان دوام در گوشى«نوکیا سى 

22»، ارتقاء یافته است. 
«نوکیا ســى 32» با قیمت 130 پوند در بریتانیا به فروش مى رسد. این گوشى 
شــامل یک دوربین 50 مگاپیکسلى است. گوشــى دیگر نوکیا «سى 22» نام 
دارد که با قیمت 110 پوند غرضه مى شــود، این گوشى یک دستگاه فوق العاده 
بادوام است که در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است و صفحه نمایش شیشه اى 

مقاومى نیز دارد.
آدام فرگوســن، رئیس بخش بازاریابى محصول «اچ ام دى گلوبال» مى گوید: 
«مردم براى دستگاه هاى بادوام و باکیفیت ارزش قائل هستند و قیمت ها نباید 

مانع دسترسى مردم به این گوشى ها شود.»
خبر ارتقاى کیفى در گوشــى هاى جدید نوکیا در حالى انتشار مى یابد که انتظار 
مى رود جدیدترین مجموعه دستگاه هاى اپل نیز طبق برنامه معمول عرضه در 
ماه ســپتامبر عرضه شــود. علیرغم اینکه چندین ماه تا راه اندازى گوشى هاى 
جدید اپل فرصت باقى است، شایعاتى در فضاى آنالین در مورد آنچه اپل براى 

طرفداران در نظر گرفته است، به گوش مى رسد.

گوشى هوشمند نوکیا با این ویژگى خاص عرضه مى شودنفوذ بدافزار سارق اطالعات به ویندوز از طریق تبلیغات گوگل

صفحه بهبود یافته گوگل کروم، قابلیــت بزرگنمایى خود را ارتقا 
داده و دسترســى بیشــتر افرادى که در خواندن صفحات وب در 

گوشى هاى تلفن همراه مشکل دارند، هموار کرده است.
 اکسپلورر کروم اکنون به شما امکان مى دهد روى متن، تصاویر، 
ویدیوها و دکمه هاى روى صفحه تا 300 درصد بزرگ نمایى کنید 

بدون اینکه روى طرح بندى صفحه وب تأثیرى بگذارد.
گوگل کروم به منظور ایجاد امکان بهتر براى افرادى که در خواندن 
صفحه نمایشگر کوچکتر گوشــى هاى تلفن همراه مشکل دارند، 
ویژگى بزرگنمایى صفحــه خود را تقویت مى کنــد. با بهبود این 
ویژگى، مى توانید اندازه متن، تصاویر، ویدیوها و کنترل هاى تعاملى 
را در صفحات وب تلفن همراه تا 300 درصد افزایش دهید و در عین 

حال قالب بندى اصلى آن ها را حفظ کنید.
در حالى که این ویژگى هنوز براى همه کاربران کروم در دسترس 
قرار نگرفته است، اگر نسخه بتا کروم  را در تلفن یا تبلت خود دانلود 
کنید، مى توانید به این امکان جدید دسترســى داشته باشید. براى 
فعال کردن این ویژگى، روى نماد سه نقطه در گوشه سمت راست 
 Settings > Accessibility باالى مرورگر ضربه بزنیــد، روى
کلیک کنید و سپس ســطح بزرگنمایى را مطابق میل خود تنظیم 

کنید.
گوگل این اولویت را در همه سایت هایى که کاربران مرور مى کنند، 
ذخیره مى کند، بنابراین مجبور نیستید آن را تغییر دهید، این قابلیت 
جدید حتى  سایت هایى که سعى در مســدود کردن ویژگى هاى 

بزرگنمایى دارند را دور مى زند. 
پیش از این، گوگل تنهــا به کاربران اجازه مــى داد تا گزینه هاى 

مقیاس بندى متن را تا 200 درصد تنظیم کنند.

ویژگى جدید حاشیه نویسى همراه با ایموجى هاى 
جدید

گوگل چند به روز رسانى دیگر را نیز منتشر مى کند، از جمله ویژگى 
جدید حاشیه نویسى «فرى هند» (حاشــیه نویسى آزادانه) براى 
گوگل درایو در اندروید. این به شما امکان مى دهد از انگشت یا قلم 
خود براى نوشــتن در باالى فایل هاى «پى دى اف»  یا برجسته 

کردن متن   هاى مهم استفاده کنید. 
همچنین مى توانید یک کپى از «پى دى اف» داراى حاشیه نویسى 
را مخفى، لغو، حذف یا ذخیره کنید، که باعث مى شود ویژگى بسیار 

مفیدى براى یادداشت به نظر برسد. 
گــوگل همچنیــن ترکیب هــاى جدیــد شــکلک هایى بــا 
تــم بهــار و بســکتبال را به «جــى بــرد ایموجــى کیچن» 

(Emoji Kitchen Gboard)مى آورد.

گوشــى هوشــمند آلوده به انواع باکترى ها اســت که با چشم 
غیرمسلح قابل دیدن نیســت، اما با چند روش ساده مى توان این 

آلودگى ها را برطرف کرد.
در این عصر ســفر و تجارت جهانى، کاهــش راه هاى احتمالى 
عفونت و جلوگیرى از انتشــار باکترى ها و ویروس ها از فردى به 
فرد دیگر مهم تر از همیشه است. بخشى از آن به این معنى است 
که مطمئن شوید تلفن شما چیزى بیشــتر از اطالعات را منتقل 

نمى کند.
عالوه بر خطرات بالقوه تلفن کثیف براى سالمتى، تجمع زباله و 
گرد و غبار در درگاه هاى گوشى یا اطراف دکمه ها مى تواند استفاده 
از آن را سخت تر کند، همچنین نگاه کردن به صفحه اى که با اثر 
انگشت و سایر لکه هاى روغنى که بخشــى از زندگى با گوشى 

هوشمند هستند، آزاردهنده است.
به طور خالصه، دالیل زیادى براى تمیز کردن منظم گوشى خود 
دارید. پل ترنر، میکروبیولوژیست و استاد دانشگاه ییل، مى گوید نه 
فقط در طول یک بیمارى همه گیر، بلکه باید همیشه به این فکر 

کنیم که گوشى هایمان عارى از باکترى باشند.
از این گذشــته، ما همیشــه تلفن هاى خود را لمس مى کنیم و 
بسیارى از ما نسبتا در تمیز کردن آن ها سهل انگارى داریم. ترنر 
گفت: «این زمینه را براى نگرانى قابل قبول فراهم مى کند. افراد 
مى توانند با تلفن همراه باشــند و هر گونه باکترى یا ویروسى را 
که مى تواند به سطحى چسبیده و براى مدتى زنده بماند، منتقل 

کنند».
به عنوان مثــال ویروس کرونــا را در نظر بگیرید: دانشــمندان 
هنوز در حال تقال براى به دســت آوردن شواهد محکم هستند، 
اما تحقیقات اولیه نشــان مى دهد که مى تواند دو یا سه روز روى 
سطوح پالستیکى یا فوالد ضد زنگ زنده بماند. این بدان معناست 
که مى توانید دست هاى خود را کامال خوب بشویید، اما بالفاصله 
به محض اینکه تلفن خود را لمس مى کنیــد، دوباره ویروس را 

جذب مى کنید.
ترنر مى گوید ممکن اســت همه چیز را درست انجام دهید مانند 
شستن دســت ها و دورى از فراد، اما اگر سطحى آلوده در خانه یا 
جیب شما وجود داشته باشــد، به هر حال ممکن است خود را در 

معرض ویروس قرار دهید.
یکى از عوامل کاهش دهنده این است که معموال ما تنها کسانى 
هســتیم که دســتگاه هاى خود را لمس مى کنیم، بنابراین تلفن 
هوشمند شما به طور بالقوه به اندازه دســتگیره در یک دفتر کار 

مسرى نیست.
 با این حال، ترنر امیدوار است افزایش آگاهى از ویروس ها باعث 
شود همه افراد به طور دوره اى دستگاه هاى خود را تمیز کنند؛ او 
توصیه مى کند هر سه روز یک بار گوشــى هوشمند خود را پاك 

کنید.

او مى گوید: «افراد تلفن هاى خود را به طور گسترده تمیز نمى کنند، 
با این حال، تنها چند ثانیه طول مى کشد. باکترى ها و ویروس هاى 
زیادى وجود دارند که مى توانند براى چند روز روى ســطح باقى 

بمانند و ممکن است شما را بیمار کنند».

نحوه تمیز کردن گوشى
با توجه به اینکه اکثر تلفن ها در حال حاضــر حداقل در برابر آب 
مقاوم هستند، تمیز کردن گوشى کار سختى نیست، اما همچنان 
بهتر اســت براى این منظور از هرگونه مواد شــوینده معمولى و 

ساینده اجتناب کنید.
ابتدا گوشى خود را کامال خاموش کنید و لوازم جانبى مانند کابل 
شــارژ یا هدفون را بردارید. اگر از قاب استفاده مى کنید، آن را نیز 
بردارید تا به همه طرف هاى گوشــى خود دسترسى کامل داشته 

باشید.
در مرحله بعد، به یک پارچه نرم و بدون پــرز نیاز دارید. اپل یک 
پارچه لنز را براى این کار توصیه مى کند، اما هر چیز مشابهى که 
گوشى شما را نخراشیده و یا به آن آسیب نرساند (مثل میکروفیبر) 

مى تواند مناسب باشد.
پارچه را ا کمى آب مرطوب کرده و پشت و روى گوشى خود را با 
حرکات دایره اى ثابت پاك کنید تا کثیفى هاى انباشته شده را از 
بین ببرید. ایده خوبى اســت که یک انتهاى پارچه خود را خشک 
نگه دارید یا یک پارچه خشک جداگانه در دسترس داشته باشید تا 
رطوبت اضافى را از بین ببرید. این امر به ویژه در نزدیکى پورت ها 

و دکمه ها مهم است، جایى که آب ممکن است در عملکرد عادى 
تلفن شما اختالل ایجاد کند.

اگر گوشى شما داراى استاندارد IP۶۸ براى ضدآب بودن است، به 
راحتى گوشى خود را براى یک یا دو دقیقه در یک کاسه آب تمیز 
فرو کنید، سپس مى توانید رطوبت را با یک پارچه پاك و همزمان 

آن را تمیز کنید.
براى از پاکسازى بیشتر لکه ها و کثیفى ها، مى توانید از دستمال 
مرطوب صورت یا دســتمال مرطوب بچه یا کمى صابون دست 
خانگى اســتفاده کنید. اگر دســتمال هاى تمیزکننده را انتخاب 
مى کنید، از آن ها کم اســتفاده کنید و مطمئن شــوید که براى 
استفاده در دســتگاه هاى الکتریکى تایید شــده اند. اگر نه ترنر 
مى گوید کمى صابون، آب و یک پارچه بــه خوبى آلودگى ها را 

پاك مى کند.
آب و صابون نیز روش ارجح براى مبارزه با ویروس هایى 

است که ممکن اســت به گوشى شــما چسبیده 
باشــد. ترنر مى گویــد: ضدعفونى کننده هاى 
دست محبوب هستند، اما متخصصان عموما 

معتقدند که اثربخشى کمترى دارند.
برخى از متخصصان همچنین مخلوط کردن 

محلــول نصف و نیمــه الکل مالشــى (الکل 
ایزوپروپیــل در حدود 60 تــا 70 درصد) 

و آب را توصیــه مى کننــد. براى 
خالص شــدن از شــر هر 

گونه باکترى سرســخت، به جاى گوشى، دســتمال تمیزکننده 
خود را خیس کنید. تا زمانى که از این مواد در مقادیر کم استفاده 
کنید و از مواد شیمیایى قوى اجتناب کنید، به دستگاه خود آسیب 

نخواهید رساند.
عالوه بر آب، استفاده از دســتمال مرطوب ایزوپروپیل الکل 70 
درصد و دســتمال هاى ضدعفونى کننده کلروکس در آیفون ها 

بى خطر هستند، تا زمانى که رطوبت را از پورت ها دور نگه دارید.
هنگامى که با نماى بیرونى برخورد کردید، از سواب هاى پنبه اى 
و چند هواى دهان خود اســتفاده کنید تا گرد و غبار و ذرات را از 
درگاه هاى تلفن خود خارج کنید. با این حال از قوطى هاى هواى 
فشرده خوددارى کنید، زیرا فشــار مى تواند با داخل گوشى شما 

تداخل داشته باشد.
اگر کابل شارژ شما به همان سرعتى که معمول مى شود، گوشى 
شما را پر نمى کند، ممکن اســت یکى از دالیل آن، جمع شدن 
زباله در اطراف پورت اصلى باشد. باز هم، پارچه میکروفیبر شما 
مى تواند در اینجا مفید باشد، شما مى توانید از نوك آن براى پاك 
کردن هرگونه کثیفى یا گرد و غبار انباشته شده، استفاده کنید، یا 
بخشــى از آن را دور چیزى کوچک و نازك (مانند خالل دندان) 

براى کار بپیچید.
این ها نکات کلى هستند، اما ما شــما را تشویق مى کنیم تا براى 
هر دستورالعملى که مربوط به گوشى تان است، به صورت آنالین 
جستجو کنید. سازنده دستگاه شــما ممکن است نکات خاصى 
داشته باشد که به طور کلى کاربرد داشــته باشند، یا هشدار هاى 

خاصى در مورد کار هایى که نباید انجام دهید.
هنگامى که فرآیند تمیز کردن را به پایان رساندید، گوشى خود را 
به حال خود رها کنید تا زمانى که رطوبت باقیمانده فرصت خشک 
شدن طبیعى داشته باشــد. فقط در این صورت باید دوباره آن را 
روشن کنید و قاب ها و لوازم جانبى را دوباره وصل کنید. قرار دادن 

آن روى دستمال کاغذى مى تواند کمک کننده باشد.
براى راه حلى حتى جامع تر، مى توانیــد تلفن خود را با نور 
فرابنفش درمان کنید، تکنیک تمیز کردنى که علم 
نشان مى دهد مى تواند به پاك کردن انواع خاصى 

از باکترى ها از گوشى شما کمک کند.
مى توانید یک ضدعفونى کننده تلفن همراه 
با اشعه ماوراء بنفش PhoneSoap را تهیه 
کنید که همزمان با شارژ تلفن همراهتان 
آن را تمیز نیز مى کند. هنوز سؤاالتى 
 UV در مورد تاثیر ایــن المپ هاى
وجود دارد، اما اگر مى توانید هزینه 
بیشــترى انجام دهید، این یک 
راه مفید اضافى براى تمیز نگه 

داشتن تلفن شما است.

دو آســیب پذیرى جدید آیفون پیدا شده است که 
به هکرها امکان دسترســى به عکس ها، پیام ها و 

فایل هاى ذخیره شده کاربران را مى دهد.
کارشناسان حریم خصوصى این دو باگ را در کمتر 
از 10 روز از زمانى که غول فناورى دیگر اشکاالت 

iOS 16 را فاش کرد، در اپل شناسایى کردند.

این دو آسیب پذیرى به مجرمان سایبرى این امکان 
را مى دهد که از حفاظت هــاى امنیتى عبور کرده 
و کد هاى مخرب را براى دسترســى به عکس ها 
و پیام هاى کاربران و همچنیــن آدرس آن ها اجرا 

کنند. کتاب و تقویم.
اپل اخیراً این آسیب پذیرى هاى امنیتى جدید را به 

صفحه به روزرســانى امنیتى محصول خود اضافه 
کرده و از کاربران مى خواهد براى رفع مشــکالت، 

iOS 16.3.1 را دانلود کنند.

راه هــاى مختلفى بــراى محافظــت از اطالعات 
شخصى کاربران در برابر هکر ها وجود دارد، مانند 
استفاده از برنامه هاى قابل اعتماد در اپ استور، باز 
نکردن پیام هاى کاربران ناشــناس و عدم اتصال 
آیفون به دستگاه هاى ناشــناس براى شارژ یا هر 

هدف دیگرى.
کارشناسان همچنین نسبت به کلیک کردن روى 
الیک ها یا پیوند هاى فرستندگان ناشناس و به روز 
نگه داشتن دستگاه هایشــان با جدیدترین سیستم 

عامل هشدار مى دهند.

در آخرین روزهاى ســال 1401، همراه اول به استقبال 
نوروز 1402 رفته و به این منابست، فروش سیم کارت 
هاى همراه اول با هدایاى دیجیتالى ویژه آغاز شده است.

اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران اعالم 
کرد، اپراتور همراه اول به اســتقبال بهار طبیعت رفته و 
فروش ویژه سیم کارت هاى دائمى و اعتبارى خود را با 
هدایاى ویژه دیجیتالى بــه مبلغ 1.5 تا 2 میلیون تومان 
آغاز کرده اســت. بنابراین عالقه مندان به عضویت در 
خانواده بزرگ و معتبر همراه اول مى توانند با دســتى پر 
به اســتقبال نوروز 1402 بروند. همراه اول در این طرح 
ویژه خود، هدیــه ویژه 2 میلیون تومانــى به خریداران 
ســیم کارت هاى دائمى و هدیه 1.5 میلیون تومانى به 
خریداران ســیم کارت هاى اعتبارى ارائه مى دهد. این 
هدایا در قالب اعتبــار خدمات زندگــى دیجیتال ارائه 

خواهند شد.

هدایاى ویژه فروش ســیم کارت هاى 
همراه اول

هدیه ویــژه همراه اول بــه خریداران ســیم کارت در 
آســتانه نــوروز 1402 شــامل اعتبار یا 

تخفیف هاى ویژه براى استفاده 
از اپلیکیشــن هاى جذاب و 
کاربردى در حوزه هاى سفر 
و گردشــگرى (توریسم)، 

تفریح و سرگرمى، فروشگاه 
اپلیکیشن هاى اندرویدى، دوره هاى 

آموزشى، بیمه خودرو، خدمات در منزل و سالمت 
دیجیتال خواهد شد.شما بعد از خرید سیم کارت جدید 
همــراه اول در بین روزهاى 9 تا 28 اســفند 1401 و با 

فعال کردن آن مى توانید به منظور دریافت هدیه خود به 
اپلیکیشن «همراه من» و بخش «خدمات» و «خدمات 
زندگى دیجیتال» در این اپلیکیشن مراجعه کنید. در این 
بخش ها، کدهاى اعتبار یا تخفیف اختصاصى براى هر 
یک از اپلیکیشــن ها و پلتفرم هاى دیجیتالى موجود در 
این طرح را خواهید دید که مى توانید این 
کدها را در اپلیکیشــن مورد نظر 
وارد کرده و براى ثبت سفارش 
یــا دریافت خدمــات اقدام 
همچنیــن متقاضیان  کنید.
بهره مندى از این هدایاى ویژه 
دیجیتال، با خرید ســیم کارت جدید 
همراه اول مى توانند از بسته هاى معمول هدیه مکالمه 
و اینترنت که به تمام مشترکان جدید تعلق مى گیرند نیز 
برخوردار شوند. مى توانید جزئیات این بسته هاى هدیه 

را از طریق سایت فروشگاه همراه اول مشاهده کنید.

هدیه ویژه همراه اول در استقبال از نوروز 1402 اعالم شدآیفون دارها مواظب باشند

با این کار
 راحت تر وب گردى کنید!
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روغنى که احتماالً موجب بیمارى آلزایمر مى شود
روغن کانوال که در بریتانیا به روغن کلزا نیز معروف 
اســت، با یادگیرى ضعیف، افزایش وزن و احتماال 

بیمارى آلزایمر مرتبط است.
نتایج تحقیقات نشــان مى دهد که روغن کانوال، به 
عنوان یــک روغن گیاهى پرمصرف، با مشــکالت 
حافظه و احتماال بیمارى آلزایمر مرتبط اســت. این 
روغن یکى از پرمصرف ترین روغن ها در جهان است، 
اما اطالعات نسبتا کمى در مورد تاثیر آن بر سالمتى 

وجود دارد.
با این حال این مطالعــه از دانشــگاه تمپل ایاالت 
متحده نشان داد که روغن کانوال با یادگیرى ضعیف 
و افزایــش وزن در موش ها مرتبط بوده اســت. این 
یافته ها برخــالف روغن زیتون فوق بکر اســت که 
مطالعات نشان مى دهد براى سالمت مغز مفید است.

پروفســور دومنیکو پراتیکو، مدیر دانشکده پزشکى 
لوئیس کاتز در دانشــگاه تمپل، گفت: روغن کانوال 
براى افراد جذاب است، زیرا نسبت به سایر روغن هاى 
گیاهى قیمت ارزان ترى دارد و به عنوان روغنى سالم 
تبلیغ مى شــود. با این حال مطالعات بسیار کمى این 

ادعا را به ویژه از نظر مغزى بررسى کرده اند.
این مطالعه موش هایى کــه از رژیم غذایى معمولى 

اســتفاده مى کردند بــا موش هایى که 2 قاشــق 
چاى خــورى در روز معادل انســان روغن دریافت 

مى کردند را مورد مقایسه قرار داد.
پس از 12 ماه موش هایــى که با روغن کانوال تغذیه 
شده بودند، وزن بیشتر و مشکالت حافظه داشتند و 
بافت مغز آن ها سطوح پایین ترى از آمیلوئید بتا یک 

40 را نشان داد.
دکتر پراتیکو توضیح داد که سطوح پایین این پروتئین 
براى مغز مضر اســت؛ آمیلوئید بتا یک 40 عملکرد 
آمیلوئید یــک 42 را خنثى مى کند؛ بــه این معنا که 
کاهش یک 40 مانند آنچه در مطالعه ما مشــاهده 
شد، یک 42 را کنترل نمى کند. در مدل ما این تغییر 
نسبت منجر به آســیب قابل توجه عصبى، کاهش 

تماس هاى عصبى و اختالل حافظه شد.
وى ادامه داد: اگرچه روغــن کانوال یک روغن 
گیاهى محسوب مى شود، قبل از اینکه بگوییم 
سالم است، باید مراقب باشیم. بر اساس شواهد 
به دســت آمده از این مطالعه، روغن کانوال 

را نباید معــادل روغن هایى با فواید 
سالمت ثابت شــده در نظر 

گرفت.

نتایج مطالعات مشابه قبلى نشان داد که روغن زیتون 
براى سالمت مغز مفید اســت. دکتر پراتیکو امیدوار 
اســت اثرات روغن کانوال را روى سایر بیمارى هاى 

عصبى آزمایش کند.
به گفته او دانشــمندان همچنین عالقه دارند بدانند 
آیا اثرات منفى روغن کانــوال خاص بیمارى آلزایمر 

خاص است یا خیر.
این احتمال وجود دارد که مصــرف روغن کانوال بر 
شروع و سیر سایر بیمارى هاى عصبى یا سایر 

اشکال زوال عقل نیز تاثیر بگذارد.
یلوئید بتا یک 40 عملکرد 
 مى کند؛ بــه این معنا که 
ه در مطالعه ما مشــاهده 
رررررررررررررررررررررررییر  کند. در مدل ما این تغ
شششششششششششششششششششششششششششششششششششاهش توجه عصبى، ک بل

ل حافظه شد.
ـن کانوال یک روغن 
از اینکه بگوییم  قبل
م. بر اساس شواهد 
العه، روغن کانوال 

ى با فواید 
ظر

شروع و سیر سایر بیمارى هاى عصبى یا سایر 
اشکال زوال عقل نیز تاثیر بگذارد.

آیا استرس و اضطراب مى تواند باعث کمر درد عصبى شود؟ عالئم و نشانه هاى آن کدام است؟
ممکن است باور آن دشوار به نظر برســد، اما ناراحتى هاى روحى و روانى ممکن است دلیل کمردرد 
شما باشد. در واقع لیست بلندى از عالئم جسمى از جمله خستگى، سردرد، درد قفسه سینه، مشکالت 
گوارشى، کمردرد عصبى، بى خوابى و میل جنسى پایین وجود دارد که ثابت شده با استرس و اضطراب 

مرتبط است.

نقش کدام عامل در افزایش کمر درد بیشتر است؟
اســترس خود واکنش بدن به موقعیت ها یا افکار خاص و معموال ناخوشایند است. ممکن است متوجه 

و فیزیکى در آن نباشید اما وقتى احساس استرس یا اضطراب مى کنید، واکنش هاى شیمیایى 
بدن شما انجام مى شود تا از شما در برابر آسیب محافظت کند.
در این شرایط کورتیزول و آدرنالین ترشح مى شود و معموال 

باعث سفت شدن غیر ارادى ماهیچه ها مى شود. این 
شرایط اغلب در گردن، شانه ها و پایین ستون 
فقرات رخ مى دهد. تنش طوالنى مدت در 
این مناطق مى تواند منجر بــه کمر درد و 

به طور خاص کمر درد عصبى شــود 
یا حتى ممکن اســت فشار زیادى را 
به روى شانه هاى خود حس کنید، 
این نیز یکى از عالئم فشــار و درد 

عصبى است.

راهکار هاى طبیعى مى توانند بهترین درمان 
براى عوارض تنفسى باشند.

متورم شــدن نایژه ها یا برونش (لوله هاى 
تنفسى) را برونشیت مى گویند. برونش به 
دوقسمت تقسیم مى شود که یک شاخه در 
شش چپ قرار گرفته است و شاخه دیگر در 

شش راست.
 درواقــع کار اصلى برونش یــا ناى ورود 

و خــروج هوا بــه داخل ریه اســت که در 
صورت ملتهب شــدن غشــاى تنفســى 
میزان اکسیژن وارد شده به ریه ها کاهش

 مى یابد.
برخى از افراد درمان هــاى خانگى و تغییر 
ســبک زندگى زیر را براى برونشیت مفید 
مى دانند که به برخى از آن ها اشــاره شده 

است.

به خوبى استراحت کنید
یکــى از اصلى تریــن عالئم برونشــیت 

خستگى است.

مایعات زیادى بنوشید
افراد مبتال به برونشیت ممکن است دچار 

کمبود آب بدن بشوند.

از دستگاه رطوبت ساز استفاده 
کنید

رطوبت کم مى تواند مجارى بینى و گلو را 
تحریک کند.

سیگار نکشید
اســتعمال دخانیات به تشــدید و تحریک 

برونشیت کمک مى کند.

1. بیمارى پارکینسون
وقتى این بیمارى را دارید، دست هاى شما مى لرزند، زیرا 
سلول هاى مغزى که به عضالت شما مى گویند حرکت 

کنند، آسیب مى بینند. 
این لرزش معموًال از یک طرف شــروع مى شود، اما با 
گذشت زمان ممکن است به دست دیگر نیز گسترش 
یابد. همچنین ممکن است با سرعت کمترى حرکت یا 
مشاهده کنید که دست و پا هاى تان سفت شده است. 

درمان: درمان اصلى لرزش پارکینسون، دارو و گاهى 
جراحى براى کنترل بهتر عضالت است.

2. مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
در این شرایط پوشــش روى اعصاب شما که میلین 

نامیده مى شود، آسیب مى بیند. وقتى این 
اتفاق مى افتد، ممکن اســت عالیمى 
داشته باشید که شامل لرزش در دست 

یا سایر قسمت هاى بدن مى شود.
درمان: دارو متداول ترین روش براى 

درمان ام اس است. یک فیزیوتراپیست 
هم مى تواند به شــما کمک کند. همچنین 

ویتامین B 12 نقش بســزایى در سالم نگه 
داشتن سیستم عصبى شما دارد.

3. تیروئیــد بیش فعــال (پُرکارى 
تیروئید)

دست هاى لرزان ممکن است نشانه پرکارى تیروئید 

باشد که این مسئله ضربان قلب شما را به سرعت باال 
مى برد. همچنین ممکن است متوجه شوید که بدون 
تالش در حال الغر شدن هستید، به نور حساس شده اید 

و در خوابیدن مشکل دارید.
یک آزمایش خون ساده به شــما و پزشک تان کمک 
مى کند که بفهمید چه خبر اســت. درمــان: پرکارى 
تیروئید با مراجعه به متخصــص و مصرف دارو هاى 

مربوط درمان مى شود.

4. مصرف زیاد کافئین
بدون قهوه صبحگاهى نمى توانید روزتان را شروع کنید؟ 
بسیار خب، یک یا دو فنجان بنوشید، سپس آن را کنار 

تا فردا صبح. کافئین یک ماده محرك بگذارید 
است و دریافت مقدار زیادى از آن، 
دست هاى شــما را لرزان خواهد 

کرد. 

درمان: قهوه تنها 
مقصر ماجرا نیست. کافئین 
را مى توان در دارو هاى ســردرد 
بدون نسخه، شکالت و برخى 
نوشابه هاى گازدار هم پیدا کرد.

5. کمبود خواب و خستگى
شما نمى توانید به ماشــین بنزین نزنید و انتظار داشته 
باشید کار کند. همچنین نمى توانید انتظار داشته باشید 
که مغز شما بدون خواب به همه مکان هاى مناسب پیام 
ارسال کند. وقتى چشم هاى تان به اندازه کافى بسته 
نباشند، باعث مى شوند مغز شــما به اشتباه به لرزاندن 

دست هاى تان بپردازد! 
درمان: خوشبختانه با خواب شبانه کافى و استراحت، 

مى توانید ثبات را به دست هاى تان برگردانید.

6. قند خون پایین
اعصاب و عضالت شــما با قند خون 
تغذیه مى شوند. وقتى آن ها 
به انــدازه کافى ســیر 
نشــوند، به دست هاى 
شــما مى گویند که باید 

بلرزند. 
قند خون پاییــن مى تواند 
ناشــى از دیابــت، دارو هاى 
خاص، مصرف الکل یا دریافت 

ناکافى غذا باشد. 
درمان: یک پزشــک مى تواند 
به شــما کمک کند تا موارد فوق را 
مدیریت کنید. کنترل دیابت، دریافت 
غذاى کافى و مصرف نکردن الکل به 

رفع این مشکل کمک مى کند.

7. سیگار کشیدن
اگرچه برخى از افراد ســیگار مى کشــند، زیرا امیدوارند 
استرس شان را کاهش دهد، اما سیگار کشیدن مى تواند 
باعث اضطراب شــود. در واقع نیکوتین، داروى اعتیادآور 
موجود در تنباکــو، وارد جریان خون مى شــود و ضربان 

قلب تان را تندتر مى کند.
 درمان: با دکتر خود صحبت کنید تا در باره چگونگى ترك 

دخانیات ایده بگیرید.

8. استرس
وقتى موضوعى شما را تحت فشــار قرار مى دهد، مانند 
سخنرانى کردن یا تماشــاى یک فیلم ترسناك، اعصاب 
شما بیش از حد تحریک مى شود و تحت تأثیر قرار مى گیرد، 

دست هاى شما مى لرزند و قلب شما به سرعت مى تپد.
 درمان: وقتى استرس از بین برود، لرزش از بین مى رود. 
تکنیک هاى کاهش اســترس مانند تنفس عمیق یا تن 

آسایى را امتحان کنید.

9. اختالالت کبدى
لرزش یکى از عالیم اختالالت کبدى است، مانند بیمارى 
ویلسون. در این شرایط ژنتیکى، تجمع مس در بدن به کبد 
و مغزتان آسیب مى رســاند. احساس خستگى مى کنید و 
دچار یرقان خواهید شد؛ شرایطى که چشم و پوست تان 

زردرنگ مى شود. 
درمان: پزشکان، بیمارى ویلســون را با دارو و تغییر در 

رژیم غذایى درمان مى کنند.

راهکار هاى طبیعى براى درمان برونشیت

9 دلیل براى اینکه دست هاى شما همیشه مى لرزد!

این نوع کمر درد به خاطر استرس است

قاتل موخوره و بهترین درمان موخوره را بشناسید

ترمور اسنشــیال یــا لرزش 
اساســى یک اختالل عصبى 
است که رایج ترین دلیل ثابت 
نماندن فنجــان چاى هنگام 
نگه داشتن آن در دست هاى 

تان است. 
در این عارضــه هنگامى که 
دست هاى شما مشغول انجام 
کارى باشــند، دچــار لرزش 
مى شوند، اما در صورت انجام 
ندادن کار، لرزشــى مشاهده 

نمى شود.
 این عارضــه گاهى اوقات در 
افراد به دلیل تغییر در یک ژن 
مشاهده مى شود. درمان: اگر 
لرزش دســت هاى تان مانع 
انجام کار هاى روزمره شــود، 
ممکن است به دارو، کاردرمانى 

یا جراحى نیاز داشته باشید.

این دمنوش ها در کاهش فشار خون مؤثراند
دمنوش هــا از جمله ســالم ترین نوشــیدنى هایى 
هستند که مى توان نوشــید. ویتامین ها، مواد معدنى 
و آنتى اکسیدان هاى موجود در بســیارى از گیاهان 
نشان داده اند که دمنوش ها فواید سالمتى کوتاه مدت 
و طوالنى مدت را فراهم مى کنند. دمنوش ها مى توانند 
جایگزین مناســبى براى نوشــیدنى هاى شیرین و 

کافئین دار روزانه شما باشند.
دمنوش ها مى توانند این جایگزینى را نه تنها با طعم 
دلپذیر و خوش خــود انجام دهند، بلکه با اســتفاده 
از خواص درمانى و مفید متعدد، اســتفاده از آن ها را 

محبوب کرده است.
تاثیرات مثبت دمنوش هاى گیاهى و خواص آن، فواید 

مختلفى براى ســالمتى به دنبال دارد. 
انواع دمنوش هــاى گیاهى، با توجه 

به داشتن ترکیبات و فواید باال، 
بسیار براى ایمنى و سالمتى 
مفید است. البته این نکته را 
هرگز فراموش نکنید که در 
مصرف گیاهــان دارویى و 
دمنوش ها حتما با پزشک 

معالج خود مشورت کنید.

برگ زیتون
برگ این گیاه موجب کاهش قند و فشــارخون باال، 
کاهش چربى و اسیداوریک خون است. روزى دو بار 

آن را دم و میل کنید.
 مى توانید هر روز یک قاشق غذاخورى از آن را در یک 

وعده غذایى به ساالد اضافه کنید.
همچنیــن بــراى از بین بــردن طعم تلــخ برگ 
زیتــون مى توانیــد از نعناع اســتفاده کنیــد و یا به 
جاى دمنــوش آن از عــرق برگ زیتــون مصرف 

کنید.

زرشک
زرشک، طبیعتى ســرد و خشک دارد 
و ضدصفرا، تقویــت کننده معده، 
کبد و قلب، سم زدا، برطرف کننده 
عطش و گرمازدگى و 

بى اشت هایى است. 
زرشک، عالوه بر تصفیه 
خون، داروى خوبى براى 
فشــارخون باال در افراد 

گرم مزاج است.

نعناع
افرادى که سردمزاج هســتند، یعنى بدنشان معموال 
سرد است و گاهى دچار افت فشارخون مى شوند، بهتر 
است از دم کرده نعناع استفاده کنند و مقدارى عسل به 

آن بیفزایند.

هل
هل طبیعتى گرم و خشک را دارد و براى پایین آوردن 
فشارخون مفید است. این دمنوش خاصیت ضدالتهابى 
دارد و ورم را درمان مى کند. از دیگر خواص دمنوش 
هل، مى توان به پیشگیرى کردن از تشکیل لخته هاى 
خونى، مبارزه با رشــد ویروس، قارچ و باکترى، رفع 
تهوع، تقویت معده و از بین بردن نفخ، تقویت کلیه ها، 
رفع افسردگى، درمان یبوست، ازدیاد ادرار و در نتیجه 

سم زدایى بدن اشاره کرد.
مصرف زیاد دمنوش هل براى روده مضر است و تپش 
قلب را افزایش مى دهد، به همین دلیل مصرف آن به 
بیماران قلبى توصیه نمى شود. سى گرم یا یک قاشق 
از هل را همراه یک و نیم لیــوان آب جوش دم کنید. 
پس از پانزده دقیقه دمنوش آماده مى باشد. براى سرو 

این دمنوش از شکر استفاده کنید.
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ىىىىایى ووووو فیزیکى در سترس یا اضطراب مى کنید، واکنش هاى شیمی
ما در برابر آسیب محافظت کند.
رنالین ترشح مى شود و معموال

ننناین اهیچه ها مى شود. 
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مهدى قیصرى، متخصص پوست و مو و عضو هیأت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى شــهید بهشتى در در 
برنامه مادر کودك شبکه سالمت سیما در خصوص 

مراقبت و بهداشت مو به گفتگو پرداخت.
مهدى قیصرى، متخصص پوست و مو و عضو هیأت 
علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در برنامه 
مادر کودك شبکه سالمت سیما، مو را به ساقه یک 
درخت تشبیه کرد که داراى مغز (کورتکس) و پوسته 
(کوتیکول) است. سطح ساقه مو حالت فلس فلس 
دارد و یکنواخت نیست. وى گفت: مو بافت مرده اى 
اســت که مراقبت از آن بسیار مهم اســت، زیرا در 

صورت آسیب دیدن قابل ترمیم نیست.
قیصرى مراقبت از مو را شــبیه به مراقبت از پوست 
دانســت و گفت: اولین قدم مراقبــت پاك کردن 
آلودگى ها از ســطح مو اســت، این آلودگى ها یا از 
محیط و یا از سطح پوســت (چربى و عرق) بر روى 

مو قرار مى گیرند.
این متخصص پوســت و مو یادآور شد: جنس مو از 
طریق ژنتیک منتقل مى شود و قابل تغییر نیز نیست، 
تراکم، ضخامت و حالت مــو از طریق ارث به فرزند 
منتقل مى شــود، حالت مو ها نیز به سطح مقطع مو 
ارتباط دارد، موى صاف سطع مقطع گرد دارد و هر چه 
به سمت بیضى برود مو به حالت وز نزدیکتر مى شود.
قیصرى جنس مو هــا را به انواع چرب، خشــک و 
معمولى تقسیم بندى کرد و گفت: هرچه ترشحات 
پوست سر بیشتر باشــد مو ها چرب تر و هر چه این 
ترشــحات کمتر باشد مو ها خشــک تر خواهد بود، 

مو هاى خشک بیشتر در معرض آسیب قرار دارد.
کارشناس برنامه با بیان این مطلب که اولین اصل 
مراقبت از موها، پاك کردن مو ها از آلودگى اســت 
افزود: در صورت داشتن مو هاى خشک باید از موادى 
استفاده کنیم که سطح مو را مانند یک غالف بپوشاند 
تا از عوامل محیطى حفظ شود. (نرم کننده، ماسک 

مو و سرم مو)
قیصرى در خصوص انتخاب شامپو ها 

گفت: شامپو ها باید متناسب 
با نوع موها، مخصوص 
مو هاى چرب، مو هاى 
خشــک و مو هــاى 
معمولى انتخاب شوند.

وى همچنین یادآور شد: 
افــرادى که مو هــاى رنگ 

شــده دارند براى جلوگیرى از 
خشکى مو ها مى توانند از شامپو هاى 

مخصوص مو هاى رنگ شده استفاده کنند.
عضو هیأت علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 
بهشتى ادامه داد: شامپو براى شســتن تار هاى مو 
نیســت و تنها پوست سر را شستشــو مى دهد، زیرا 
پوست ســر محل تجمع آلودگى است و تآکید کرد: 
با قرار دادن مقدارى شــامپو روى پوست سر، آن را 

شستشو دهید.
وى تأکید کرد: مو ها را با شامپو ماساژ ندهید، زیرا قرار 
گرفتن کف شامپو روى مو ها به تنهایى کافى است. 
قیصرى ادامه داد: برعکس شــامپو ها، نرم کننده ها 
و ماســک هاى مو براى حفاظت از ساقه مو استفاده 

مى شوند.
وى متذکر شــد: این مواد را تنها به مو ها بمالید و از 

تماس این مواد به کف سر خوددارى کنید.
کارشــناس برنامه گفت: فر کردن یا کراتینه کردن، 
باعث آسیب به مو مى شود، اما اگر توسط افرادى که 
تخصص این کار را دارند انجام شــود، میزان آسیب 
کمتر خواهد بود. (کراتینه کردن مو باعث شکســته 
شدن باند هاى شیمیایى موجود در کراتین مو وایجاد 

شکنندگى و موخورره در مو ها مى شود)
قیصرى در پاسخ به این ســوال که رنگ کردن مو 
چه اثرى بر مو ها دارد؟ گفت: رنگ هاى شیمیایى با 
داشتن هیدروژن پروکساید مو ها را به شدت خشک 

مى کند و حتى باعث سوختگى مو مى شود.
وى توصیه کرد: تا حد امکان از رنگ هایى که نزدیک 
به رنگ موى خودتان است استفاده کنید و از مصرف 

رنگ هاى خیلى روشن پرهیز کنید.
قیصرى افزود: به هر دلیلى که مو ها آســیب ببیند 
(حرارت، خشــکى زیاد، مواد شیمیایى) ساقه مو نیز 

آسیب مى بیند و مو دچار موخوره مى شود.
وى افزود: هیــچ درمانى به جز کوتــاه کردن مو بر 

درمان موخوره مؤثر نیست.
وامل محیطى حفظ شود. (نرم کننده، ماسک 

رم مو)
ىدر خصوصانتخاب شامپو ها 
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4. مصرف زیاد کافئین
بدون قهوه صبحگاهىنمى توانید روزتان را شروع کنید؟
کنار سپسآنرا فنجانبنوشید، دو یکیا خب، بسیار
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بسیار خب، یک یا دو فنجان بنوشید، سپس آن را کنار 
تا فردا صبح. کافئین یک ماده محرك بگذارید 

استو دریافت مقدار زیادى از آن،
دست هاى شــما را لرزان خواهد 

کرد. 

قهوه تنها  قدرمان:
مقصر ماجرا نیست. کافئین 
در دارو هاى ســردرد  مى توان را
بدون نسخه، شکالت و برخى
نوشابه هاى گازدار هم پیدا کرد.
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آگهى مزایده
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرایى 139904002137000021 به کالسه 9900021 له 
خانم مریم اسماعیلى و علیه وراث مرحوم علیرضا سالمى به شرح: اسداله سالمى و فضه خاتون 
مالى و طاها سالمى و زوجه مریم اسماعیلى تمامت یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین پالك ثبتى 1726 فرعى از 1 اصلى به مالکیت علیرضا سالمى دارى سند تک برگ که 
طبق پرونده ثبتى شماال به طول 10/70متر جاى پى است به پالك ثبتى 2144 فرعى از یک 
اصلى. شرقا: در دو قسمت اول به طول 8 متر به دیوار پالك ثبتى 1725 فرعى از یک اصلى 
دوم به طول 11/30 متر پى است به قسمت رها شده در شــارع . جنوبا : به طول 11/55متر 
دیواریست به قسمت رها سازى شده در شارع . غربا: به طول 18/60متر به دیوار پالك ثبتى 
1727 فرعى با حق العبور پالك 1727 فرعى از ملک مزبور واقع در میمه خیابان شــهیدان 
شبان، کوچه 8 مترى اول با مختصات (3700654 و (515470 با مساحت 218.32 متر مربع 
که طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى قطعه زمینى است غیر محصور و مسطح با موقعیت 
شمال - غربى با کاربرى مسکونى و فاقد اعیانى و انشعابات که با در نظر گرفتن موقعیت مکانى 
و چگونگى دسترسى ملک به معابر اطراف آن و سایر عوال قیمت گذارى ارزش یک دانگ و 
نیم مشاع از ششدانگ از قرار هرمتر مربع 30000000 ریال جمعا به ارزش 1637400000 
ریال برآورد گردیده است؛ در روز چهارشــنبه مورخ 1401/12/24 از ساعت 9 الى 12 ظهر 

در میمه - خیابان طالقانى - واحد اجراى اسناد رســمى ثبت میمه از طریق مزایده حضورى 
بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسى اعالمى به میزان 1637400000 ریال( یکصد و 
شصت و سه میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان ) پایه مزایده شروع و به باالترین قیمت که 
خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده 
مى باشد. کلیه هزینه هاى قانونى بر عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول مى گردد. چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمى  مصادف گردد روز 
بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد . برنده مزایده مکلف 
اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورت عدم اقدام، مبلغ واریزى قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد.ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نیز 
بدهى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره که رقم قطعى آنها براى این اداره معلوم نشده بعهده 
برنده مزایده است تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهاى دارایى و شهردارى و .... 
خواهد بود .تاریخ انتشار:1401/12/13-م الف : 1465172- اداره ثبت اسناد و امالك میمه -
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رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از اجراى طرح ضربتى مقابله با اخاللگران بازار 

ارز و دستگیرى 7 نفر در این رابطه خبر داد.
کامران ریاحى اظهار داشــت: در پــى افزایش بى رویه 
نرخ ارز و بى ثباتى در این بــازار، پلیس امنیت اقتصادى 
فرماندهى انتظامى استان اصفهان طرح ویژه و ضربتى 
مقابله با اخاللگران و دالالن بازار ارز را در دســتور کار 
خود قرارداد.وى افزود: در این طرح که روز چهارشــنبه 
باقوت تمام به اجرا گذاشته شــد تعداد 7 نفر از دالالن 
اصلى خریدوفروش ارز که با انجام معامالت فردایى تأثیر 
زیادى در افزایش قیمت ارز مى گذاشتند شناسایى و طى 

یک عملیات منسجم و ضربتى دستگیر شدند.
ریاحى بیان کرد: در این عملیات از متهمان دستگیرشده 
5 هــزار و 243 دالر، 475 یورو، 15 درهــم، 360 پوند، 
195 لیر، 260 هزار دینار و هزار و 600 فرانک به ارزش 
14 میلیارد ریــال به همراه تعــدادى کارت بانکى، یک 
دســتگاه کارت خوان و مبلغ یکصد میلیــون ریال وجه 

نقد کشف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان با اشاره به تحویل متهمان دستگیرشده به مرجع 
قضایى بر مقابله قاطعانه بــا اخاللگران و دالالن ارزى 

تأکید کرد.

مالکان خانه هاى بدون سند و متصرفان اراضى ملى در 
استان اصفهان تا پایان اسفند فرصت دارند تا براى صدور 

سند مالکیت، درخواست ثبت کنند.
مدیرکل راه و شهرسازى استان گفت: مالکان خانه هاى 
بدون سند تا پایان سال 1401 مى توانند درخواست صدور 
سند مالکیت را در سامانه تســهیالت بافت فرسوده به 
نشانى facility.udrc.ir ثبت یا به اداره راه و شهرسازى 
مراجعه کنند.علیرضا قارى قرآن گفت: متصرفان حقیقى 
و حقوقى اراضى ملى در اســتان که در محدوده یا حریم 
شهر ها و شهرك ها تا پایان سال 1393 اقدام به احداث 
بنا و بهره بردارى این اراضى کرده اند مى توانند با مراجعه 

به اداره راه و شهرسازى نسبت به تکمیل مدارك براى 
دریافت سند اقدام کنند.

وى افزود: در اراضى که بناى ساختمانى با مصالح با دوام 
در آن احداث شده مشمول این آیین نامه است و اراضى 
که ساختمان پیش ســاخته، دیوارکشى، غرس اشجار و 
زراعت به عمل آمده از شمول این آیین نامه خارج است. 
متصرفان صرفًا امکان بهره مندى از یک قطعه زمین در 
این آیین نامه را دارند و افرادى هم که خود یا همسرشان 
از دولت یا مؤسســات و نهاد هاى عمومــى غیردولتى 
زمین یا واحد مســکونى دریافت کرده اند مشمول این 

طرح نیستند.

7 اخاللگر بازار ارز 
در اصفهان دستگیر شدند

فرصتى براى سند دار کردن 
خانه هاى بى سند

کویر مصر نرم افزار پیدا کرد
در آسـتانه سـفر هاى نوروزى از نرم افزار کویر مصر در 
خوروبیابانک رونمایى شد. احمدرضا طحانى فرماندار 
خوروبیابانک گفت: نرم افزار (اپلیکیشن) کویر مصر به 
معرفى بناها و آثار تاریخى، مشاهیر، اقامتگاه ها، خدمات 
و صنوف شهرستان خور و بیابانک مى پردازد. او افزود: 
این نرم افزار مى تواند راهنماى عالقه مندان به سفر به 
این شهرسـتان باشـد. این اپلیکیشـن در کافه بازار در 

دسترس است.

برقرارى ارتباط پایدار
در پى ایجاد خرابى جزئى در شبکه ارتباطى روستاهاى 
میدانـک و نهضـت آباد، پرسـنل شـبکه شهرسـتان 
فریدونشـهر، بـا حضـور بـه موقـع در محـل وقـوع 
خرابى ها، على رغم شرایط سخت جوى و محیطى، از 
هیچ اقدامى در راستاى پایدارى شبکه فرو گذار نکرده 
و در اسـرع وقت اقدام به رفع مشـکالت ایجاد شـده و 

پایدارى شبکه نمودند. 

مهارحادثه شبکه آب 
حادثه شـبکه آب  واقع در خیابان آیت اله غفارى مقابل 
کالنترى 26 منطقه چهـار اصفهان مهار شـد. پس از 
دریافت گزارشات، اکیپى از حوادث منطقه به محل اعزام 
و مشخص گردید نشست زمین مربوط به نشتى لوله آب 
فضاى سبز شهردارى مى باشد که موجب سست شدن 

زمین و شکستگى لوله خط آبرسانى شده است. 

خبر

مانى مهدوى
درحالى که چهارشنبه هفته گذشته تعداد زیادى از مدارس 
دخترانه در استان هاى مختلف کشــور درگیر ماجراى 
مسمومیت دانش آموزان  با گاز سمى شده بود، نام اصفهان 
هم به عنوان یکى از استان هایى که براى نخستین بار با 

این معما مواجه شده است مطرح شد.
 رسانه ها در این باره به مسموم شــدن تعدادى از دانش 
آموزان یک مدرسه در شاهین شهر و همچنین رخدادى 
که در حین برگزارى یک اردوى آموزشى در اصفهان به 
وقوع پیوست اشــاره کردند. درباره این اردو گفته شد که 

تزریق واکسن باعث بروز مسمومیت در دانش آموزان شده 
است. مسئوالن ذى ربط اما مى گویند علت انتقال تعدادى 
از دانش آموزان اصفهانى و شاهین شهرى به بیمارستان، 

مسمومیت نبوده است.

ماجراى یک اردو
اردوهاى دانش آموزى رســانه از شــانزدهم بهمن ماه با 
همکارى فرهنگســراى تخصصى رســانه و آموزش و 
پرورش استان اصفهان در حال برگزارى است. مطابق با 
برنامه ریزى هاى این اردو، هر روز در چند سانس مدارس 

مختلف اصفهان در این برنامه شرکت مى کنند و در حوزه 
تئاتر و نمایش به آشنایى با مباحث رسانه مى پردازند.

روز چهارشــنبه هفته پیش در ســانس اول این رویداد 
فرهنگى، ســه مدرســه حضور داشــتند که تعدادى از 
دانش آموزان یکى از این مدارس به دلیل اســترس دچار 
شوك مى شوند و مسئوالن برگزارى این رویداد فرهنگى 
با اورژانس تماس مى گیرند تا به وضعیت آنان رسیدگى 

شود.
مدیر این مدرسه درباره اتفاق رخ داده مى گوید: «صبح 
روز چهارشنبه هفته گذشــته در هنگام برگزارى اردوى 
آموزشــى باعنوان ســواد رســانه که همراه با ُجنگ و
 برنامه ها ى متنوع آموزشى بود، نمایشى با عنوان تأثیر 
تلقین در فضاى مجازى بر مخاطب اجرا شد. براى تأثیر 
پذیرى تلقین، بر روى صحنه نمایــش به دانش آموزان 
اعالم شد واکسنى ساخته شــده که مى تواند بیمارى را 
درمان کند و براى اجرا و همراهى با این نمایش به چهار 
داوطلب نیاز است. پس از مصرف این واکسن خوراکى( 
حاوى آب و عرق نعناع)، یکى از دانش آموزان دقایقى پس 
از مصرف، دچار بى حالى، افت فشار خون و لحظه اى حالت 
سرگیجه و بیهوشى مى شود. دو تن از دانش آموزان دیگر، 
بعد از دیدن بیهوشى و هرج و مرج و سر و صداى محیط، 
شوکه و دچار حمله  عصبى شده و هر سه راهى اورژانس 
مى شوند. ابتدا گمان مى شــد که آنها مسموم شده اند در 
حالى که اینگونه نبود و پس از 30 دقیقه شرایط آنها مساعد 
شد و به خانه بازگشتند و اینکه در فضاى مجازى مطرح 
شده، واکسن مصرف کردند به هیچ عنوان صحت ندارد.»

همچنین پژمان عقدك، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان هم در این باره مى گوید: «طبق برنامه آموزشى 
مدارس، یکى از دانش آموزان مدرسه دچار شوك عصبى 
شد و در پى آن دو نفر از دیگر دانش آموزان نیز عالئم مشابه 
پیدا مى کنند، لذا با اورژانس تماس گرفته مى شود. به رغم 
اینکه هر سه نفر حال خوبى داشــتند، اما به دلیل اینکه 
در مدرسه این اتفاق افتاده اســت، به بیمارستان منتقل 
مى شوند و در مدت یک ساعت هر سه نفر با حال عمومى 
خوب ترخیص مى شوند. اتفاق اصلى شوك عصبى بوده 
که براى یکى از دانش آموزان اتفاق افتاده است و دو نفر 
دیگر پس از دیدن حال دوست خود، شرایطى پیدا مى کنند 

که نیاز مى شود با اورژانس تماس گرفته شود.»

ماجراى شاهین شهر
ظهر روز چهارشــنبه در دبیرســتان دخترانه 22 بهمن 
شاهین شــهر هم اتفاقى افتاد که بالفاصله به ماجراى 

مسمومیت هاى زنجیره اى مدارس مرتبط شد.
درباره جزئیــات این اتفاق، جالل ســلمانى مدیر روابط 
عمومى آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفته است: 
«حدود ســاعت 11:45 روز چهارشــنبه در دبیرستان 
دخترانه 22 بهمن شاهین شــهر، دانش آموزى به وسیله 
اسپرى فضاى کالس را آلوده مى کند. بالفاصله با پیگیرى 
عوامل مدرسه دانش آموز ذکرشده شناسایى شده و 7 نفر 
از دانش آموزان که مشکالت کمى پیدا کرده بودند توسط 
اورژانس به بیمارستان انتقال پیدا مى کنند. دانش آموزى 
هم که این عمل را انجام داده بــه این اقدام خود اعتراف 

کرده است.»
پژمان عقدك، سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
نیز آنچه مدیر روابط عمومى آموزش و پرورش شــاهین 
شهر روایت کرده است تایید مى کند: «در شاهین شهر 
یکى از دانش آموزان مدرســه اى اسپرى فلفل را در فضا 
پخش کرد که بر اثر آن تعدادى از دانش آموزان مشکل 
تنفســى پیدا کردند و پس از تماس بــا اورژانس و اعزام 
نیروهاى اورژانس، بیشتر افراد که مشکل جدى نداشتند 
در همان لحظه مداوا شدند، اما 9 نفر که مشکل بیشترى 
داشتند به بیمارستان منتقل شدند. پس از انتقال این افراد، 
هفت نفر از آنها در دقایق ابتدایــى مرخص و دو نفر که 
بیمارى زمینه اى داشتند، پس از ساعاتى ترخیص مى شوند، 

لذا اتفاق شاهین شهر به خاطر اسپرى فلفل بوده است.»
امــا فرماندار شــاهین شــهر در اظهاراتــى متفاوت و 
معنادار که روز پنجشنبه منتشر شــد، ضمن استفاده از 
واژه «گاز» بجاى «اســپرى» و بدون ایــن که به فرد 
بازداشت شــده عنوان «دانش آموز» اطالق کرده باشد، 
اعالم کرد که بــا «عوامل این اقــدام» برخورد خواهد 
شد: « عامل مســمویت چند تن از دختران دانش آموز 
یکى از مدارس تا اتمام تحقیقات نهایى دســتگیر شده 
است. بر اساس تحقیقات اولیه منشــأ اولیه مسمومیت 
دانش آموزان انتشاز گاز فلفل عنوان شده است. اعضاى 
شــوراى تأمین شهرستان شاهین شــهر و میمه به این 
مســأله ورود کرده اســت و اگر چنانچه ایــن اقدام به 
صورت عمدى باشــد با قاطعیت با عوامــل آن برخورد 

خواهد شد.»

اصل اتفاق رخ داده براى 10دختر دانش آموز در اصفهان

روز  پرماجراى بدون مسمومیت!

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى بهداد صنعت یکتا به شناسه ملى 14008174280 و به شماره ثبت 61999 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مریم هاشمى سهروفیروزانى به شماره ملى 1111422192 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
دانیال شریفى سده به شماره ملى 1273359135 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محمود شریفى سده ء به شماره ملى 1971348228 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند بابک رضائى به شماره ملى 1272329968 به سمت بازرس اصلى و افسانه رضائى به شماره ملى 1817230565 
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 (1462170)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى بهداد صنعت یکتا به شناسه ملى 14008174280 و به شماره ثبت 61999 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مریم هاشمى سهروفیروزانى به شماره ملى 1111422192 به سمت مدیرعامل وبه سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره دانیال شریفى سده به شماره ملى 1273359135 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمود شریفى سده ء به شماره ملى 
1971348228 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1462167)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى فن آوران مدار نصف جهان به شناســه ملى 14007822187 و شماره ثبت 1958 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مهرداد مشگین کلک به شماره ملى 1285589211 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى مجتبى برهانى به شماره 
ملى 1271479206 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فرناز فتحى به شماره ملى 1273296478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/08 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاى مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. آقاى محمود فتحى به شماره ملى 1284253333 به سمت بازرس اصلى و آقاى سجاد محمدى برکانى به شماره ملى 1293519898 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 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1461495)

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى خدمات مدیریت سرمایه نگار جوان به شناسه ملى 14011029299 و شماره ثبت 6775 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى میالد شاه سنائى گنیرانى به شماره ملى 1270800930 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقاى مهدى عبداللهى طادى به شماره ملى 1270417241 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى احمدرضا شاه سنائى گنیرانى به 
شماره ملى 1272692620 به سمت عضو هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات موسسه با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1461494)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس فنون به شناســه ملى 10260365584 و به شماره ثبت 15590 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى وحید کشاورزیان صادق آبادى به شــماره ملى 1112098488 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمدرضا 
پوربافرانى به شماره ملى 1282873245 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مهرداد قادرى به شماره ملى 1288929242 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال1403/11/20 آقاى على عزیزیان به شماره ملى 1818321319 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى رضا عزیزیان به شماره ملى 1971487619 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم نگار نیکوئى به شماره ملى 1270287087 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم فائزه مسائلى 
به شماره ملى 1270947109 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 (1461493)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس فنون به شناسه ملى 10260365584 و به شماره ثبت 15590 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى وحید کشاورزیان صادق آبادى به شماره ملى 1112098488 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمدرضا 
پوربافرانى به شماره ملى 1282873245 به سمت نایب رئیس هیئت مدیرهبراى مدت دو سال آقاى مهرداد قادرى به شماره ملى 1288929242 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى على عزیزیان به شماره ملى 1818321319 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى 
رضا عزیزیان به شماره ملى 1971487619 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى 
مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره هرکدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1461483)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى تامین نیاز دامداران کوهپایه به شماره ثبت 43180 و شناســه ملى 10260610299 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1400/03/31 و نامه شماره 26249 - 1400/07/28 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ولى اله کریمى بشماره ملى 
5659346881 و محمود خجسته بخت کوپائى بشماره ملى 5659894331 و رحمت اله رحمانى بشماره ملى5659922996 بسمت اعضاى اصلى و ابوالفضل 
مومنیان بشماره ملى 5659375537 و علیرضا الماسى بشماره ملى 5659413358 بسمت اعضاى على البدل شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
مهدى شمس بشماره ملى 5659388914 بسمت بازرس اصلى و مصطفى مظاهرى بشماره ملى 5659923224 بسمت بازرس على البدل شرکت تعاونى براى 
مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. تراز مالى منتهى به سال 1399/12/29 تصویب شــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1461497)

آگهى تغییرات 
شرکت معدن گوهر طرق سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33862 و شناسه ملى 14000301500 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدتقى حاجى حیدرى به کدملى 1141304775، عبدالرحمن حاجى حیدرى ورنوسفادرانى 
به کدملى 1140965336 و عاطفه یزدان پناه خوزانى به کدملى 1142347524 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - امین اله حاجى حیدرى به کدملى 1130317341 و ندا سهرابى به کدملى 4020289301 به ترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461676)

آگهى تغییرات
 شرکت معدن گوهر طرق سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33862 و شناسه ملى 14000301500 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدتقى حاجى حیدرى به شــماره ملى 1141304775 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
عبدالرحمن حاجى حیدرى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1140965336 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عاطفه یزدان پناه خوزانى به شماره ملى 
1142347524 بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461677)

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى جک هاچ بک تیپ S3 -ATمدل 
HFC4GB33DN0001249 1401 بنزینى به شماره موتور
و شماره شاسى NAKS G7425 NB128040  به شماره 
پالك67 – 758 ط 78 متعلق به احسان تاکى  به شماره ملى 
1288450087 فرزند محمدرضا مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى انتقالى
شرکت سهامى خاص رخ آرا بهبود سپاهان بشناسه ملى 14005786708 و بشماره 
ثبت 2930 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/07/24 محل 
شرکت سهامى خاص رخ آرا بهبود سپاهان بشناسه ملى 14005786708 و بشماره 
ثبت 56043 از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى : استان اصفهان، 
شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، دستگرد قداده، کوچه 149، 
خیابان بسیج، پالك 0، طبقه همکف به کدپســتى: 8436183736 انتقال یافت و در 
این اداره بشماره2930 در این اداره به ثبت رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1462148)
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بنابر اخبار واصله ســرمربى جدید تیم ملى ایران تا روز 20 
اسفند ماه جارى انتخاب و معرفى خواهد شد. هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال درحالى مشغول بررســى گزینه هاى 
 AFC مختلف است که رئیس فدراسیون فوتبال به دعوت
براى هماهنگى  بازى هاى مقدماتى جــام جهانى فوتبال 
ساحلى در تایلند حضور دارد. در همین راستا شنیدیم آندره آ 
استراماچونى سرمربى سابق اســتقالل که بعد از جدایى از 
الغرافه قطر بدون تیم است به فدراسیون فوتبال ایران معرفى 
شده است. این درحالى است که باشگاه استقالل هنوز درگیر 
بدهى سنگین خود به آندره آ استراماچونى است و رها کردن 
تیم ایرانى و نحوه جدایى این مربى ایتالیایى باعث شده است 
هیئت رئیسه فدراسیون خیلى از این پیشنهاد استقبال نکند 

هرچند بحث این مربى مطرح است!

استرا هم
 گزینه تیم ملى شد!

02

مهدى طارمى در 132 بازى براى پورتو توانسته 70 گل به 
ثمر رساند و 46 بار پاس گل بدهد. نشریه اوجوگو به همین 
دلیل به تمجید از ستاره ایرانى پورتو پرداخت و حمله او به 
رکورد را به تیتر اصلى جلد خود بدل کرد. نشریه اوجوگو با 
تیتر «حمله طارمى به ســکو» از احتمال رکوردزنى ستاره 
ایرانى پورتو صحبت کرد و نوشت: با گلى که طارمى مقابل 
ژیل ویسنته به ثمر رســاند، تعداد گل هاى خود با هالک 
برزیلى را به 8 رساند هالک ســومین گلزنى خارجى پورتو 
در تاریخ این باشگاه به حســاب مى آید. بامداد یک شنبه 
پورتو میهمان چاوز است و ســپس باید جمعه به مصاف 
استوریل برود و بعد خودش را در خانه براى مصاف حساس 

با اینترمیالن در لیگ قهرمانان اروپا آماده کند.

حمله طارمى به رکورد هالک

04

پدیده نادر محمدى از سه چهار ســال پیش در فوتبال ایران 
به وجود آمد و باتوجه به نوع پرتــاب اوت، تبدیل به یکى از 
چهره هاى مورد توجه شد. البته در ابتدا انتقاداتى به این نوع 
پرتاب توپ وجود داشت اما حاال او تبدیل به موردى پذیرفته 
شــده و تیم هاى دیگر نیز از این روش اســتفاده مى کنند. 
محمدى در بازى مس کرمان و ذوب آهن در خط دفاعى سه 
نفره ذوب، عملکرد درخشانى را از خود به جاى گذاشت و در 
جریان کلین شیت این تیم مؤثر عمل کرد. اما شاید نقطه بارز او 
پرتاب هاى متوالى روى دروازه بود که تبدیل به چند موقعیت 
خطرناك هم شــد. نکته جالب اینکه در آخرین دقایق بازى 

محمدى از زمین خودى هم پرتاب هاى اینچنینى داشت.

نقش نادر در 
کلین شیت گاندوها

03

تیم فوتبال اومانیا در مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى 
قبرس توانست حریف خود را شکست دهد. در مرحله یک 
چهارم نهایى مسابقات جام حذفى قبرس تیم هاى اومانیا 
و آپوئل نیکوزیا مقابل هم قرار گرفتند که این مســابقه در 
نهایت با نتیجه 2 بر صفر به سود اومانیا خاتمه پیدا کرد. در 
این مسابقه کریم انصارى فرد، مهاجم ملى پوش اومانیا در 
ترکیب تیمش قرار گرفت و توانست در دقیقه 12 گل اول 
تیمش را به ثمر برساند. به این ترتیب تیم فوتبال اومانیا به 

مرحله بعدى رقابت هاى جام حذفى قبرس صعود کرد.

پیروزى اومانیا
 با گلزنى کریم

بازگشت اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تیم هال سیتى 
بعد از چند هفته مصدومیت و حضور در تیم زیر 21 سال 

این تیم ممکن است یک مسابقه دیگر تمدید بشود.
اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى تیم فوتبال هال سیتى 
در رقابت هاى چمپیونشیپ انگلیس پس از چند هفته 

مصدومیت شرایط تمرین و بازى را پیدا کرده است.
با این حال با نظر کادر فنى و پزشکى هال سیتى، براى 
جلوگیرى از تکرار مصدومیت مهاجم ایران و فشار کمتر 
روى این بازیکن، اللهیار هفته گذشــته براى تیم زیر 
21 سال هال سیتى یک نیمه به میدان رفت. او در این 
مسابقه برابر زیر 21 ساله هاى برنلى یک گل زد؛ اگرچه 

سیتى با نتیجه 2 به 3 در نهایت بازنده شد.
به نوشته وب سایت hulldailymail، این مسابقه براى 
صیادمنش یک نقطه عطف کلیدى براى بازگشــت و 

آمادگى کامل یاد مى شود اما «لیام روسنیر» سرمربى 
هال سیتى همچنان مایل است براى بازگشت مهاجم 

ایرانى خود با احتیاط حرکت کند.
روسنیر حاال باید تصمیم بگیرد که اللهیار آیا به ترکیب 
تیم اصلى بازمى گردد و در بازى جمعه این هفته مقابل 
وست بروموویچ به میدان برود و یا یک بازى دیگر براى 
تیم زیر 21 سال به میدان برود؛ در دیدار روز شنبه هفته 

آینده مقابل شفیلد ونزدى.
اخیراً سرمربى هال سیتى با تمجید از مهاجم ایرانى اش، 
او را خاصتر از سایر بازیکنانش توصیف کرده بود: «اللهیار 
مرا بسیار خوشــحال مى کند. قبًال به شما گفته ام، من 
همه آنها را دوست دارم، اما اللهیار یک پسر خاص است 
وقتى او را بشناسید و بدانید از کجا آمده است و نگاه او به 

زندگى، بسیار مثبت است.»

صیادمنش بازهم در تیم زیر 21 سال هال سیتى؟

دروازه بان ذوب آهن مى گوید: به نظر من اگر بدشانسى 
نمى آوردیم االن باالى جدول بودیم اما همین حاال هم 

هیچ چیز تمام نشده است.
حبیب فرعباسى توضیح داد: ما پتانسیل خیلى خوبى در 
کادرفنى و بازیکنان داریم و مطمئنا تالش خواهیم کرد 
در تمام مسابقات پیروز شویم تا جایگاهمان را بهتر کنیم. 
هواداران مطمئن باشند ما هم مثل آنها دوست داریم در 

هر بازى برنده شویم.
وى اظهار داشت: همیشه سعى کرده ام در خدمت تیم 
باشــم و ترجیح مى دهم گل بخورم و تیم ببرد تا اینکه 
کلین شیت کنم و یک امتیاز بگیریم. به هر حال رکورد 
انفرادى شاید مهم باشد اما من زیاد توجهى به این مسائل 
ندارم و سعى مى کنم هر بازى بهترین عملکرد خودم را 

نشان دهم.
فرعباسى در خصوص فشارهاى چند هفته اخیر توضیح 
داد: ما واقعا روى دور بدشانسى بودیم. مقابل سپاهان و 

ملوان گل زدیم و پیش افتادیم اما پیروزى مان ناگهان از 
دست رفت. جلوى تراکتور هم عملکرد خوبى داشتیم اما 
به یکباره همه چیز از دست رفت. فکر مى کنم مشکل 
تیم ما فنى نبود و بدشانسى مى آوردیم و خدا را شکر که 

باالخره بدشانسى دست از سر ما برداشت.
گلر ذوب آهن با اشاره به کادرفنى این تیم عنوان کرد: 
آقاى مهدى تارتار همیشــه لطف زیادى به من دارد و 
خوشحالم که در تیم ایشان حضور دارم. امیدوارم بتوانم 
لطف و محبت ایشان را پاســخ دهم و جواب اعتماد او 
را بدهم. به نظرم آقاى تارتــار و دیگر مربیان براى تیم 
زحمت مى کشند و فصل گذشته هم دیدید که تیم را در 
جایگاه بسیار خوبى قرار دادند. از هواداران ذوب آهن نیز 
درخواست دارم اسیر جوسازى نشوند و مثل همیشه از تیم 
حمایت کنند. من به عنوان کسى که در تمرینات حضور 
دارم، مى توانم بگویم که کادرفنى چه زحمتى مى کشند 

و چه دانش باالیى دارند و آن را در اختیار ما مى گذارند. 
حبیب فرعباسى که شایعه جدایى او از ذوب آهن در نیم 
فصل وجود داشــت، در این خصوص گفت: نیم فصل 
تمام شــده و رفته و من تمرکزم روى ذوب آهن است. 
خوشــحالم که در تیم حضور دارم و شاگرد آقاى تارتار 
هستم و بسیار باعث افتخار من است که در تیمى بازى 
مى کنم که متعلق به کارخانه اى اســت که کارگرانش 
جزو زحمت کش  ترین ها هستند. پیشنهاد هم  براى هر 
بازیکنى وجود دارد و یک مسئله بین بازیکن و باشگاه 
است و هیچ چیز خاصى نیست که بخواهم در موردش 

صحبت کنم.

گلر ذوب آهن: بدشانسى نمى آوردیم  
باالى جدول بودیم

رامین رضائیان نتوانست در مصاف برابر اراك هم 
مانند طول فصل اثرگذار ظاهر شود.

ســپاهان مقابل آلومینیوم دیدار سختى در اراك 
برگزار کــرد و اگرچه توانســت پس از شــوت 
قائدرحمتى به بازى برگردد، ولى درنهایت نتوانست 
بیشتر از یک امتیاز از این مسابقه حساس بگیرد و 
در حالى سفرى چند ساعته به اصفهان را آغاز کرد 
که اختالف ســه امتیازى خود را نتوانسته بود با 

پرسپولیس حفظ کند.
رامین رضائیــان یکى از ویژه تریــن چهره هاى 
ســپاهان در این فصل بوده که با به ثمر رساندن 
5 گل و ارســال 4 پــاس گل نقــش مهمى در 
موفقیت هاى فصل جارى طالیى پوشان زیر نظر 
مورایس داشته است. با این حال رامین رضائیان 
در دو مسابقه اخیر سپاهان که در جام حذفى مقابل 
پرسپولیس و آلومینیوم اراك در لیگ برتر برگزار 
شد، موفق به ادامه روند خود نشده تا سپاهان هم 
از این دو مســابقه یکى را ببازد و دیگرى را هم با 
تساوى تمام کند. در دیدار مقابل آلومینیوم اما اتفاق 
مهم تصمیم ژوزه مورایس براى اســتفاده از آریا 
یوسفى به جاى رامین رضائیان بود؛ بازیکن جوان 
آکادمى سپاهان که پس از حضور مقابل فوالد به 
دلیل محرومیت در پست غیرتخصصى حاال رفته 
رفته جاى خود را در تفکــرات مورایس باز کرده و 
بیشتر فرصت بازى پیدا مى کند، اما در روزى که 
شاگردان رحمتى نمایش خوبى ارائه کردند، حضور 
این بازیکن جوان هم نتوانست منجر به گلزنى و 

کسب 3 امتیاز براى سپاهان شود.

رضائیان مقابل 
آلومینیوم همانند قبل 

اثرگذار نبود

به نظر مى رسد مسافران اصفهانى قطار 
شــماره 22 با هم قرارى گذاشته اند؛ هر 
ایســتگاه ذوبى ها موفق به عبور از سد 
حریفشان مى شوند سپاهان در انجام این 
کار ناکام مى ماند و هروقت طالیى پوشان 
طوفان به راه مى اندازند سبزپوشان نتایج 

ضعیفى مى گیرند.
پس از 5 برترى متوالى شاگردان مورایس 
در ایســتگاه هاى شــانزدهم تا بیستم و 
ناکامى هاى پى درپى سربازان تارتار در 
این ایستگاه ها، این بار نوبت به گاندوها 
رسیده بود که با غلبه بر همسایه دیوار به 
دیوارشان در قطار 22 از واگن شماره 13 
به دهمین واگن نقل مــکان کنند. ذوب 
آهن با تک گلى که مدافع مس کرمان به 
اشتباه در ایستگاه بیست و یکم وارد سنگر 
تیم خودى کرد موفق شد با کسب 3 امتیاز 
این بازى حیاتــى، 3 پله  صعود کند. البته 
تیم هاى گل گهر، فوالد و اســتقالل در 
این هفته لطف بزرگى به ذوبى ها کردند، 
چراکه اگر مسافران سیرجانى و خوزستانى 
این قطار موفق به شکست دادن مهمانان 
تهرانى و شمالى خود نشده بودند و اگر آبى 
پوشان پایتخت ســوغات یک امتیازى از 
مازندران دشــت نکرده بودند، ذوب آهن 
حتى با پیروزى برابر مهمان کرمانى خود 
موفق نمى شد از تیم هاى نساجى، ملوان 

و پیکان عبور کند.
با این تفاسیر، باید گفت بیست و یکمین 
ایســتگاه لیگ برتــر، بــراى گاندوها 
خوش یمن بــود. البته دیگر سرنشــین 
اصفهانى قطار 22 هم شــانس آورد که 

علیرغم توقف در اراك و در برابر آلومینیوم 
باز هم صدرنشین ماند. شاگردان رحمتى 
با کسب تساوى یک بر یک برابر طالیى 
پوشــان دیار نصف جهان، هم طلســم 
شکست ناپذیرى هاى اخیر خود در برابر 
صدرنشین لیگ را حفظ کردند و هم موفق 
شدند نوار پیروزى هاى پى در پى سپاهان 
مورایس در بازى هــاى اخیر لیگ را پاره 
کنند. این در حالى است که نماینده شهر 
اراك نیز همچون مهمان اصفهانى اش از 
زمان شروع حرکت قطار لیگ در نیم فصل 

دوم در برابر هیچ تیمى زانو نزده اســت. 
حتى تراکتور و پرسپولیس هم نتوانستند در 
خانه خود بر سربازان رحمتى چیره شوند. 
جالب آنکه توقف شاگردان یحیى برابر این 
سرنشین اراکى در ایستگاه هجدهم بود که 
سپاهان را پس از هفته ها به صدر رساند و 
حاال همین آلومینیوم با تساوى یک بر یک 
برابر طالیى پوشان، پرسپولیسى ها را به 

صدرنشینى دوباره امیدوارتر کرد.
سرخپوشــان پایتخت که با شکســت 
خوردن در ایســتگاه بیستم برابر هوادار 

3 امتیاز از رتبه نخســت فاصله گرفته 
بودند در ایستگاه بیست و یکم با برترى 
3 بر صفر برابر قعرنشین جدول به یک 
امتیازى ســپاهان صدرنشین رسیدند. 
این درحالى است که گل گهر و تراکتور 
هم با کسب پیروزى در دیدار با پیکان و 
صنعت نفت دیگر مدعیانى بودند که از 
توقف مسافران طالیى پوش قطار 22 
اســتفاده کردند و فاصله امتیازى خود 
با این تیم را 2 امتیــاز کاهش دادند. اما 
مدافع عنوان قهرمانى نتوانست از این 

موقعیت استفاده کند. استقالل با تساوى 
یک بر یک برابر نســاجى موفق نشــد 
ســوغاتى بهتر از یک امتیاز به پایتخت 
ارمغان آورد و با این نتیجــه نه تنها در 
کم کردن فاصله خود با ســپاهان ناکام 
ماند بلکه 2 امتیــاز از رقیب دیرینه اش 

پرسپولیس عقب افتاد.
با همــه اینها و با وجــود امتیازاتى که در 
ایستگاه بیســت و یکم ردوبدل شد، تنها 
سرنشین قطار که با برترى در این هفته 
صعود چند رده اى داشت ذوب آهن بود. 
صدرنشینان و قعرنشینان که از جاى خود 
تکان نخوردند. این وسط سه تیم باالیى 
گاندوها یعنى نســاجى، ملوان و پیکان 
هرکدام با یک رده ســقوط از واگن هاى 
شماره 10، 11 و 12 به واگن هاى 11، 12 
و 13 کوچ کردند. آلومینیوم هم با تقسیم 
امتیازات در اراك جاى خــود را در واگن 
ششم به همسایه اش مس رفسنجان داد 
و به رده هفتم سقوط کرد. جالب آنجاست 
که سرنشینان خوزســتانى قطار 22 هم 
پس از 3 هفته ناکامــى و هت تریک در 
شکست خوردن از رقبا سرانجام در بیست 
و یکمین ایســتگاه با تعویض ســکاندار 
خود موفق شــدند هم به پیروزى برسند 
و هم با یک پله صعود واگن شــماره 8 را 
از تیم هوادار بربایند. بایــد منتظر ماند و 
دید شاگردان نکونام از این پس با هدایت 
علیمنصور موفق مى شــوند به این روند 
ادامه دهند و به جمــع مدعیان قهرمانى 
نزدیک شــوند یا برترى یک بر صفر آنها 
در مصاف با ملوانان در دقیقه 92 فقط یک 

جرقه زودگذر بوده است.

هفته بیست ویکم لیگ برتر زیر ذره بین

از صعود 3 پله اى گاندوها تا 
پاره شدن نوار برترى هاى سپاهان

مرضیه غفاریان

مربى تیم فوتبال ذوب آهن و بازیکن پیشین تیم ملى 
اقدام فدراسیون فوتبال در مطرح کردن نام برخى از 
مربیان ایرانى براى هدایت تیم ملى را غیرحرفه اى 

دانست.
قاسم حدادى فر در مورد مطرح شــدن نام برخى از 
مربیان ایرانى براى هدایــت تیم ملى گفت: اقدامى 
که فدراســیون فوتبال انجــام داد غیرحرفه اى بود 

و فکــر مى کنم اهالــى فوتبال و مــردم همه چیز 
را به خوبى مى داننــد. من امیدوارم هــر چه زودتر 
فدراسیون تصمیم نهایى را بگیرد، چون ما در حال 
از دســت دادن زمان هستیم. متأســفانه تیم ملى 
سال هاست که در آســیا مقام نیاورده و هدف اصلى 
ما باید قهرمانى در جام  ملت ها و صعود به دور حذفى

 جام جهانى باشد.

اقدام فدراسیون در انتخاب مربى تیم ملى 
غیرحرفه اى بود

ستاره ایرانى فاینورد یکى از مهره هاى ثابت این 
تیم در شب صعود مقابل هیرنفین بود.

دیدارهاى مرحله یک چهــارم نهایى جام حذفى 
فوتبال هلند چهارشنبه شب پیگیرى شد که در 
یکى از آنها، تیم فاینورد با بهره مندى از علیرضا 
جهانبخش در ترکیب ابتدایى خود در استادیوم آبه 

لنسترا مقابل تیم هیرنفین قرار گرفت.
یاران جهانبخش پس از پنــج ماه و نیم عملکرد 
فوق العاده و شکست ناپذیرى در تمام رقابت هاى 
داخلى فوتبال هلند، در جدال مقابل هیرنفین نیز 
موفق شدند به همین روند ادامه دهند و با تک گل 
ســانتیاگو خیمنز در دقیقه 80 به پیروزى خارج 
از خانه برابر هیرنفین دســت پیدا کنند و بعد از 

اوترخت، به نیمه نهایى برسند.
تیم فوتبال فاینورد که سه هفته قبل در رقابت هاى 
لیگ اردیویسه هلند به پیروزى دو بر یک مقابل 
هیرنفین رسیده بود، در جام حذفى نیز توانست از 
ســد این تیم عبور کرده و به برترى یک بر صفر 

دست پیدا کند.
یاران جهانبخش در شــرایطى موفق به کسب 
پیروزى مقابل هیرنفین شــدند که پیش از این 
بازى و طى پنج ماه نیم اخیر در 18 مسابقه رسمى 
داخلى(لیگ و حذفى) هیچ شکستى نداشتند و در 
این مدت 12 پیروزى به دست آورده و 6 مساوى 

کسب کرده بودند.
علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملى ایران و ستاره 
فاینورد پس از دو هفته حضور پیاپى و گلزنى و یک 
پاس گل در لیگ اردیویسه، در دیدار جام حذفى 

برابر هیرنفین نیز 90 دقیقه در زمین بود.

رکورد ویژه فاینورد 
با کاپیتان ایران

شنیده ها حاکى از آن است که برانکو ایوانکوویچ هم 
نامزد نشستن روى نیمکت تیم ملى است ولى این 
مربى با دو مشکل بزرگ براى بازگشت به نیمکت 

تیم ملى درگیر شده است.
درحالى که تنها چند روز تا پایان سال 1401 و شروع 
اردوى تیم ملى فوتبال باقى مانده، گمانه زنى ها براى 
انتخاب سرمربى تیم ملى به اوج خودش رسیده است. 
بعد از اقدام عجیب فدراســیون و اعالم گزینه هاى 
ایرانى مدنظر براى دادن برنامه به فدراسیون فوتبال، 
اکثر این نامزدها از حضور در تیم ملى انصراف دادند 
و اعالم کردند حاضر نیستند مسئولیت تیم ملى را بر 
عهده بگیرند. مهدى تاج به عنوان نفر اول فدراسیون 
دوســت دارد مربى خارجى براى تیــم ملى بیاورد 
ولى مشــکالت عدیده مالى و همچنین مشکل در 
انتقال پول، همچنان پابرجاست و بزرگترین دغدغه 

فدراسیون هم همین دو موضوع است.
مدیران فدراســیون مذاکرات الزم را با چند گزینه 

خارجى انجام دادند و حتى با گزینه اصلى خود 
هم به توافق رسیدند. با این حال هنوز 

قراردادى امضا نشده و چیزى به 
صورت رسمى اعالم نشده 

اســت. یکى از کســانى 
که دوبــاره نامش براى 
حضــور در تیــم ملى 
مطــرح شــد، برانکو 
ایوانکوویچ است. برانکو 

که سابقه حضور در تیم ملى 
را هم در کارنامه دارد و دوران فوق 
العاده اى هم با پرسپولیس داشته، 
هم اکنون سرمربى تیم ملى عمان 
است و با این تیم قرارداد دارد. با این 
حال از گوشه و کنار شنیده مى شود، 

در جلسه بین مسئوالن فدراسیون فوتبال نام او هم 
مطرح شده و در مورد بازگشــت دوباره برانکو هم 

صحبت هایى شده است.
برانکو بین اعضاى هیئت رئیســه هم موافق دارد 
و هم مخالف .حتى احســان اصولى ســخنگوى 
فدراسیون فوتبال بعد از جلسه هیئت رئیسه مدعى 
شد،  گزینه هاى اصلى تیم ملى هم اکنون مسئولیت 
دارند و با تیم هاى خودشان قرارداد دارند. با این وجود 
دو مشکل بزرگ براى بازگشت پروفسور به تیم ملى 
وجود دارد. مشکل اول مربوط به بدهى مالیاتى 35 
میلیاردى این سرمربى است. اگر این بدهى پرداخت 
نشود، براى او دردسر بزرگى ایجاد خواهد شد و یکى 
از مشکالت اصلى در راه بازگشت برانکو هم همین 

موضوع است.
گفتنى است نه باشگاه پرسپولیس و نه خود فدراسیون 
فوتبال در حال حاضــر توانایى پرداخت چنین پولى 
را ندارند. مشــکل بعدى هم به بند فسخ 600 هزار 
یورویى برانکو با تیم ملى عمان برمى گردد. 
یعنى فدراســیون فوتبال بــراى آوردن 
برانکو به تیم ملى، به چیزى حدود 70 
میلیارد تومان با قیمت این روزهاى 
ارز نیاز دارد. این درحالى 
است که دستمزد خود 
برانکو و دستیارانش 
هم باید بــه این 
پــول اضافه کرد. 
رو  همیــن  از 
آرودن برانکــو 
هزینه هاى زیادى 
براى فدراسیون خواهد 
داشــت و همیــن موضوع 

شرایط را سخت مى کند.

2 مانع بزرگ براى بازگشت برانکو به ایران

را با چند گزینه مذاکراتالزم
 حتى با گزینه اصلى خود 

با این حال هنوز 
چیزى به   و
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ى
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ملى  م
و دورانفوق
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ف بند را ندارند. مشــکل بعدى هم به
یورویى برانکو با تیم ملى عم
یعنى فدراســیون فوتبال
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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به مناسبت ســالروز کسب نخســتین تندیس زرین 
بهره ورى و تعالى سازمانى (اســفند 1391)، سیامک 
شجاعى، مدیر کیفیت و تعالى سازمانى فوالد مبارکه 
ضمن گرامیداشــت این روز گفت: فوالد مبارکه تنها 
شرکت ایرانى است که موفق شــده طى چهار دوره، 
از ســال 1391 تا ســال 1400، تندیس زرین جایزه 
ملى تعالى سازمانى را کسب و جایگاه خود را به عنوان 

سازمان متعالى در کشور حفظ کند.
وى در این خصوص افزود: وقتى از سازمان هاى متعالى 
صحبت مى کنیم، منظور ســازمانى اســت که جهت 
برآورده ساختن خواسته ها و انتظارات ذى نفعان خود، 
ضمن طراحى و اجــراى برنامه ها و رویکردهاى نظام 
مى تواند به نتایج برجســته و پایــدار در همه حوزه ها 

دست یابد.
شجاعى سازمان هاى متعالى را داراى رهبرانى آینده نگر 
و الهام بخش معرفى کرد که نگرش سیســتمى را در 
سازمان توســعه مى دهند، مشــتریان را ارج مى نهند 
و در جهــت پیش بینى و درك نیازها و انتظاراتشــان 
ارزش آفرینى مى کننــد. این ســازمان ها با مدیریت 

عملکرد و تحلیل ابَرروندها و کالن داده ها، فرصت هاى 
بهبود را شناسایى مى کنند و نوآورى ها را از طریق تفکر 
ساختارشکنانه و به چالش کشیدن وضع موجود همگن 
مى سازند. در سازمان متعالى کارکنان در محیطى قرار 
دارند که در آن توانمندى، دلبســتگى و اشتیاق آن ها 
جهت دست یابى به اهداف ســازمان توسعه مى یابد و 

روابط با سایر ذى نفعان مانند تأمین کنندگان و جامعه، 
مبتنى بر اعتماد، شــفافیت و پاســخ گویى متقابل و 

طراحى یک رابطه برد-برد است.
به گفته مدیر تضمین کیفیت و تعالى ســازمانى فوالد 
مبارکه، یک ســازمان متعالى یعنى سازمانى چابک و 
منعطف که به طور مســتمر منابع و قابلیت هاى خود 

را به شایســتگى هاى محورى تبدیل مى ســازد و از 
ایجاد و توســعه مزیت هاى رقابتى پایــدار اطمینان 
حاصل مى کنــد. در نهایت این ســازمان ها به عنوان 
یک شهروند مســئول در مشــارکت هاى اجتماعى 
پیشــگام و همواره در جهت تقویت برند و خوش نامى 
سازمان کوشــا هســتند و با توجه به منافع اقتصادى 
ذى نفعــان و در جهــت خلق آینــده پایــدار اقدام

 مى نمایند.
سیامک شجاعى تصریح کرد: فوالد مبارکه با توجه به 
چشم انداز خود به عنوان یک الگوى ملى بنگاه دارى از 
سال 1382 مدل تعالى سازمانى را به عنوان یک الگوى 
کامل و جامع جهت رشــد و تعالى سازمان مدنظر قرار 
داده و هر سال با حضور در فرایند ارزیابى مبتنى بر این 
مدل، اقدام به شناســایى حوزه هــاى بهبود و تعریف 
پروژه هاى مرتبط کرده است. شــرکت فوالد مبارکه 
تنها شــرکت ایرانى است که موفق شــده طى چهار 
دوره از سال 1391 تا سال 1400 تندیس زرین جایزه 
ملى تعالى سازمانى را کسب و جایگاه خود را به عنوان 

سازمان متعالى در کشور حفظ کند.

فوالد مبارکه، تنها شرکت دارنده  4 تندیس زرین 

رئیس برنامه ریــزى، کنترل و تعمیــرات هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان گفت: اورهال 2 واحد «آمین» 
و «آب ترش» هلدینگ پتروپاالیش اصفهان پایان 

یافت.
به گزارش روابــط عمومى و بین الملــل هلدینگ 
پترو پاالیش اصفهــان، مهدى نجمى با اشــاره به 

اجراى اورهال در 2 واحد آمین و آب ترش هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان اظهار داشت: این اورهال از 26 

بهمن ماه آغاز و تا 10 اسفند  ادامه داشت.
وى با بیــان اینکه مدت زمان ایــن اورهال 14 روز 
پیش بینى شده بود، گفت: این اورهال در زمان مقرر 

به اتمام رسید.
رئیس برنامه ریــزى، کنترل و تعمیــرات هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان با اشــاره بــه بکارگیرى 500 
نیرو براى انجام اورهال 2 واحد آمین و آب ترش ابراز 
داشــت: از این تعداد 300 نفر نیرو از خارج شرکت و 

200 نفر نیز نیروى داخلى بوده اند.

وى تاکیــد کــرد: بایــد توجه داشــت کــه بیش 
از 90 درصــد از تجهیــزات مــورد اســتفاده در 
اورهــال 2 واحــد آمیــن و آب ترش تولیــد داخل 

بوده است.
نجمى با بیان اینکه بین 600 تا 650 دســتور براى 
اورهال 2 واحد آمین و آب ترش صادر شــده است، 
ادامه داد: باید توجه داشــت کــه در همه اورهال ها 
چهار بخش اصلى مبدل هــا، کولرهاى هوایى، برج 
و ظروف و کوره تعمیر مى شــود اما در این اورهال 
کــوره وجود نداشــت و تعمیرات اساســى در دیگر 

بخش ها انجام شد.

پایان اورهال 2 واحد هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 

نشست رودررو با مدیرعامل یک شرکت روسى

16 هزار و 550 ملک موقوفه در  اصفهان وجود دارد 

فعاالن اقتصــادى عضو اتــاق بازرگانى اصفهان 
در نشســتى رودررو با مدیرعامل و مدیر بازرگانى 
شرکت روسىREM&COIL فعال در زمینه تولید 

کویل و ژنراتور به گفتگو پرداختند.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان،  
الکســاندر نوویکــوف، مدیرعامــل و نــورالن 
 REM&COIL ژوماگولوف مدیربازرگانى شرکت
در کشــور امارات متحده عربى، در روز نخســت 
حضور خود در پارلمان بخش خصوصى اصفهان با 
نمایندگانى از ذوب آهن، نیروگاه شهید منتظرى، 
توان امید پاسارگاد و نیرو صنعت اسپادانا و در روز 
دوم، با جمعى از فعاالن اقتصادى عضو اتاق دیدار 

و گفتگو کردند. 
در ابتداى این نشســت مدیر بازاریابــى و روابط 
بین الملــل اتاق بازرگانــى اصفهان به تشــریح 

پتانسیل هاى استان پرداخت.

مدیرکل ســازمان ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان گفت: 57 درصد موقوفات استان اصفهان 

سند دار شده اند.
جواد فخارى زواره اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت 
وقفى در راستاى جدیدترین تفاهم نامه منعقد شده 
بین سازمان ثبت اسناد و امالك و سازمان اوقاف 
در حال انجام و رشد خوبى هم در این حوزه به ثبت 

رسیده است.
وى افزود: بر اســاس تازه ترین گــزارش موجود، 
1793 برگ ســند مالکیت وقفى در ســال جارى 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
50 درصد رشد را نشــان مى دهد. به همین دلیل 
استان اصفهان به عنوان اســتان برتر کشورى در 
زمینه صدور اسناد شناخته شد و مورد تجلیل قرار 
گرفت. این روند رو به رشــد باید در سال آینده نیز 

ادامه پیدا کند.
مدیرکل ســازمان ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان گفت: بر اســاس آمار موجود، حدود 16 

هزار و 550 ملک موقوفه در استان اصفهان وجود 
دارد که براى حدود 10 هزار وقفه (57 درصد) سند 
صادر شده است و در تالشیم براى سایر امالك نیز 
ســند صادر کنیم. به عالوه در نشست هایى که با 
رؤساى اوقاف داشتیم، مشکالت مختلف را رصد 
کرده و تالش مى شد در اسرع وقت بر طرف شود. 
انتظار ما این است پیش از ابالغ برنامه استانى، یک 
برنامه مشخص براى سال آینده تدوین و برش هاى 

شهرستانى را تعیین کنیم.
فخارى زواره با اشــاره به کمبود نیروى انسانى به 
ویژه در حوزه نقشه بردارى اظهار کرد: نقشه بردارى 
مقدمه صدور سند مالکیت است که تالش کردیم 
تا حد امکان این مشــکل بر طرف شود. عملکرد 
خوبى نیز در این حوزه به ثبت رســیده است. اگر 
بتوانیم با امضاى تفاهم نامه اى بــا اوقاف نیروى 
انسانى مورد نیاز به ویژه نقشه بردار را تأمین کنیم، 
ممکن است عملکرد مثبت ما به بیش از دو برابر نیز

 افزایش یابد.

شهردارى چرمهین براساس مصوبه شــماره 6/164/ش مورخ 1401/10/11 شوراى محترم اسالمى شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها در نظر دارد نسبت به واگذارى زمین چمن مصنوعى فوتبال به 
صورت استیجارى با رعایت صرفه و صالح شهردارى را بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 50/000/000 ریال به ازاى هر ماه به کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط 
ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى روز پنج شنبه مورخ 12/11/ 1401 ، حداکثر 
تا ساعت 19 بعد از ظهر روز سه شنبه 1401/12/16 نسبت به تهیه اوراق از سامانه ستاد (setadiran.ir) و حداکثر 
 ( setadiran.ir) تا ساعت 12 ظهر روز  شنبه 1401/12/27 نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد
اقدام و رسید آن را دریافت و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز 1401/12/27 نسبت به تحویل اوراق و ضمانت نامه 
شرکت در مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى اقدام نمایند./ جهت کسب اطالعات بیشتر  به سامانه ستاد 

(setadiran.ir ) مراجعه فرمایند و یا با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند.
 م.الف: ۱۴۶۵۷۶۷

چاپ اول

 (( آگهی مزایده نوبت اول 

واگذاری زمین چمن مصنوعی فوتبال به صورت استیجاری))

شهاب ثابت راسخ-شهردار چرمهین

شهردارى چرمهین  به موجب تعرفه اجاره و بهاى خدمات اموال غیر منقول مصوب شوراي اسالمی 
شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها نســبت به واگذارى غرفه واقع در آبشار 
شاهلوالك به صورت استیجارى با رعایت صرفه و صالح شهردارى را بر اساس قیمت پایه به مبلغ 
12/000/000 ریال به ازاى هر ماه به کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط از طریق مزایده با 
شرایط ذیل اقدام نماید.لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى روز پنج شنبه مورخ 12/11/ 
1401 ، حداکثر تا ساعت 19 بعد از ظهر روز سه شنبه 1401/12/16 نسبت به تهیه اوراق از سامانه ستاد 
(setadiran.ir) و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز  شنبه 1401/12/27 نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت 
خود در سامانه ستاد (setadiran.ir ) اقدام و رسید آن را دریافت و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز 
1401/12/27 نسبت به تحویل اوراق و ضمانت نامه شرکت در مزایده به دبیرخانه حراست شهردارى 
اقدام نمایند./ جهت کسب اطالعات بیشتر  به سامانه ستاد (setadiran.ir ) مراجعه فرمایند و یا 

با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند.

(( آگهی مزایده نوبت اول 

واگذاری غرفه واقع در آبشار شاهلوالک به صورت استیجاری))

 م.الف:۱۴۶۵۷۶۹

چاپ اول 

شهاب ثابت راسخ-شهردار چرمهین


