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۳

جوی آب به مثابه 
سطل زباله!

گرانی در روزهای مانده
 به ماه نو!

۳

سفر در خطر

۲

       

دست دوزها می تواند جایگزین نفت شود

مادى هاى خشک، اصفهان را تهدید مى کنند 
۳

مسمومیت دختران 
دانش آموز به 

شهر اصفهان رسید
رد مســمومیت دانش آموزان دختر در چندین اســتان 
کشور، به شهر اصفهان هم کشیده شد و روز گذشته یکى 
از مدارس دخترانه در محدوده مرکزى شهر، به همین 

دلیل تعطیل شد.
در ماه ها و روزهاى اخیــر اخبارى در خصوص 
مسمومیت تعدادى از دانش آموزان در بعضى از 
شهرهاى کشور منتشر شــده و حاال پس از چند استان 
کشور، در برخى مدارس اســتان اصفهان نیز تعدادى از 

دانش آموزان را درگیر کرده است.
اما پیش از ظهر دیروز یک شــنبه 14 اســفند ماه خبر 
مسمومیت دانش آموزان در یکى از مدارس شهر اصفهان 

منتشر شد....

دعوت سبزدعوت سبز براى شهر خاکسترى براى شهر خاکسترى 
۱۵ اسفند، روز درختان است

۶

وقتى خودمان بالى جان خودمان مى شویم

ادامه صدرنشینی فاینورد در شب 
کتک خوردن جهانبخش

در بازى شنبه شب  فاینورد یک حرکت غیرورزشى و ضربه به 
ملى پوش ایرانى منجر به اخراج بازیکن جوان خرونینگن شد.

 علیرضا جهانبخش که پیش از دیدار حذفى اخیرشان...

۷
در صفحه 

مدعیان لیگ را 
فدای نیمکت تیم ملی 

نکنید

دست از سر مورایس، ساپینتو و دست از سر مورایس، ساپینتو و 

خمس برداریدخمس بردارید

شهردار اصفهان:

خط و نشان خط و نشان 
طارمی برای اینتر 

وجود 1500 نوع سوزن دوزى در ایران مى تواند کشورمان 
را از اقتصاد تک محصولى نفت بیــرون بیاورد و به مثابه 

روغنى باشد که چرخ اقتصاد زنگ زده مان را بچرخاند. 
سوزن دوزى یکى از نادرترین صنایع دستى جهان است 
که نظیرش را در دیگر کشورهاى جهان نمى بینیم و ریشه 

آن در ایران است؛ هنرى که اگر به آن توجه شود...
۲

۳

۷

اصفهان از اصفهان از 
مقصدهای اصلیمقصدهای اصلی

 سفرهای نوروزی است سفرهای نوروزی است
۳

تیر گرانی دالر به بازار مسکن ملی خورد اصفهان؛ مقصد هجدهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییهجهان نما چگونه گوشى خود را خنک نگه داریم؟استان مضرات آب جوشیده براى کلیه هاتکنولوژی سالمت

مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى در  ساعت  9 روز  
جمعه مورخه   1401/12/26   در محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد –ابتداى شهر گلدشت – جنب بانک تجارت 
– شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان  برگزار مى شود.ازکلیه اعضاءدعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول بهداشتى الزامى است.

* اعضاء محترم مى توانند جهت دریافت فرم شرکت در مجمع عمومى یا اعطاء وکالت به دیگرى جهت حضور در مجمع حداکثر تا 
تاریخ  1401/12/25  در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

* تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد بود. 
دستور جلسه:

تغییر واصالح مواد اساسنامه بشرح زیر:
 اصالح ماده 4 بشرح : حوزه عملیات تعاونى استان اصفهان مى باشد.

اصالح ماده 6 بشرح: مرکز اصلى تعاونى فروشگاه و نمایشگاه شرکت تعاونى ونشانى آن: 
 اصفهان نجف آباد بخش مرکزى ،شهرگلدشت بعد از بلوار شهداى کاشى اصفهان ،بلوار امام خمینى پالك صفرجنب کاشى اصفهان 

کدپستى 8583188876 است

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت س وم

هیات مدیره تعاونی مصرف 

مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کاشــى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى در  ساعت  9:30 روز جمعه   مورخه  
1401/12/26   در محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد –ابتداى شهر گلدشت – جنب بانک تجارت – شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان  برگزار 

مى شود.ازکلیه اعضاءدعوت مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول بهداشتى الزامى است.

* ضمنًابه اطالع مى رساند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد بود.و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى،مى بایست 
به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  25 /1401/12  در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.  

دستور جلسه:
-گزارش هیات مدیره ،بازرسان و حسابرس 

-ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى
- طرح و تصویب صورتهاى مالى سال1400 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیات مدیره ، مدیرعامل، بازرسان و کارکنان وبودجه شرکت.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونى .
- انتخاب اعضاء اصلى و على البدل بازرسان.

-تعیین روزنامه کثیراالنتشاراصلى و على البدل
داوطلبان تصدى سمتهاى هیات مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تکمیل همراه 

با کپى شناسنامه و کارت ملى تحویل دفتر تعاونى نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم  

هیات مدیره تعاونی  مصرف

موضوع: اجراى عملیات لوله گذارى حدود 280 متر خط تغذیه فوالدى 6 اینچ و شبکه گذارى خط توزیع فوالدى 4 اینچ جمعا» به متراژ حدودا» 12 متر و شبکه هاى 
پلى اتیلن 63 تا 125 میلى متر به متراژ حدودا» 30 کیلومتر و ساخت و نصب انشعابات فوالدى،پلى اتیلن،پلى فوالدى جمعا» به تعداد 505 انشعاب و نصب یک مورد 
ایستگاه TBS به ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت در قالب طرح هاى پراکنده در شهرستان اردستان و نواحى تابعه و طرح هاى مصوبه شوراى اقتصادى (بند ق) و 
گازرسانى به روستاى داوران به شماره فراخوان ( 2001091138000195) مورخ 1401/12/03 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53139472  مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ  01/10/ 1402  میباشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز یکشنبه  تاریخ 1402/01/20 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  00: 09  دوشنبه  تاریخ 1402/01/21 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,242,000,000  ریال مى باشد.
رتبه مربوط به این مناقصه،  داشتن حداقل رتبه  معتبر  5  نفت و گاز و  5   تاسیسات و تجهیزات الزامى    مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان 
چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 3759 ، 3756) 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

شرکت گاز استان

 تاریخ انتشار:   ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

 تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

م. الف : ۱۴۶۴۶۸۳

شهردارى خورزوق در نظر داردتعدادى از امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده،با بهره گیرى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت(setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001093481000004 به صورت الکترونیکى به فروش برساند.

تاریخ انتشار: 1401/12/08 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/14 تاریخ بازدید:1401/12/08 مهلت ارسال پیشنهاد : 1401/12/24 تاریخ بازگشایى: 1401/12/24 
تاریخ اعالم برنده: 1401/12/24 - شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)،پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 
این طریق امکان پذیر مى باشد.2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات،شرایط و نحوه فروش در برد  اعالن عمومى سامانه مزایده،قابل مشاهده،بررسى 
و انتخاب مى باشد.3-عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى(توکن) با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند. 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.
www.khorzoogh.ir  :آدرس: اصفهان-شهردارى خورزوق، خیابان شهردارى  تلفن 3و 45463041-031. فاکس: 45464005-031 وب سایت

آگهی مزایده 

 م.الف: ۱۴۶۳۰۲۸

نوبت دوم نوبت اول

سید فضل اله هاشمی - شهردار خورزوق  

ـ موضوع مزایده: مزایده اجاره غرفه ها و اماکن تجارى، تفریحى و ورزشى واقع در دهکده زاینده رود 
سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره واحدهاى تجارى، تفریحى و ورزشى خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran.ir با شماره مزایده 1401/5050 به صورت الکترونیکى 

اقدام نماید. 
زمان انتشار در سایت: 1401/12/15

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 19 مورخ 1401/12/22 
تاریخ بازدید: از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/12/23 
آخرین مهلت ارسال پیشنهادقیمت: تا ساعت 19 مورخ 1402/1/9

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1402/1/10
زمان اعالم به برنده: تا مورخ 1402/1/17

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1ـ برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
(در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکات، اعالم به برنده، 

واریز وجه مزایده و تحویل در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2ـ پیشنهاد مى گردد باتوجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید. 
3ـ عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 41943ـ  021 و شماره هاى 1456ـ  021 
"بخش setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

4ـ  در صورت بروز هرگونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 مرکز پاسخگویى ستاد 
معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند. 

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

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

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره ۱۴۰۱/۵۰۵۰ (شماره مرجع مزایده)

مسعود منتظری نجف آبادیـ  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود
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ن...شانشان...

صفحه  صفحهدر در

ریختن زبالــه در معابر و جــوى هاى شــهر یکى از 
معضالتى است که این روزها بیشتر به چشم مى آید چرا 

که این زباله ها گاهى به قدرى زیاد و انباشته...
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اجراى بى سروصداى کاالبرگ  
در کشور

دالر تا کجا 
ارزان مى شود؟

خبرخوان
 نخستین قربانى

  تسنیم |رئیس سازمان اورژانس کشور 
تأکید کرد: به چهارشنبه آخر سال نزدیک مى  شویم 
و با توجه به اینکه قاچاقچیان در حال توزیع حجم 
زیادى از مواد محترقه هستند، اورژانس در حالت 
آماده باش اســت و مراقبت  ها باید تشدید شود. 
تاکنون یک فوتى و هشــت قطع عضو ناشى از 
حوادث مرتبط با چهارشــنبه پایان سال داشتیم؛ 

بنابراین، مراقبت  ها باید بیشتر شود.

چرایى افزایش کرونا 
  ایسنا | معــاون فنــى مرکــز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت از افزایش 
موارد کرونا خبر داد و گفت: روند افزایشــى که 
در حال حاضر شاهدیم، همان افزایشى است که 
انتظار داشتیم و در بهمن ماه اتفاق افتاد. در عین 
حال تصور مى کردیم که افزایش موارد شــیب 
تندترى خواهد داشت، اما موارد به صورت کندتر 

افزایش یافت. 

دخترها 
بو را بهتر حس مى کنند

کارشناس شــبکه افق در مورد    انتخاب|
مسمومیت هاى دختران در مدارس ایران گفت: 
ویژگى هاى طبیعى دختر بچه ها این اســت که 
بو را بهتر حس مى کنند و نسبت به محرك هاى 
محیطى و روانشناختى حســاس تر هستند که 
باعث مى شود قربانى ایده آل خانم ها باشند. هر 
چیزى هم مى تواند آن محرك باشد. از همه مهمتر 
اینکه اینجا عامل مسموم کننده، کشنده، کهیرزا 
و شیمیایى وجود ندارد و فقط محرك هست و آن 
محرك کافى اســت که فقط براى طرف تداعى 

مسمومیت کند.

در ایران، در بغداد
  رویداد 24 | آگهى فروش خودروى تیگو 
8 پرو در بغداد با قیمت نقــدى 2/5 میلیون دینار 
(960 میلیون تومان) اعالم شده در حالى که همین 
محصول در ایران با قیمت 3 میلیارد و 300 میلیون 

تومان به فروش مى رسد!

تندر 90 میلیاردى  شد!
اگر به دنبال خریــد تندر 90    برترین ها|
کم کارکرد در بازار باشید با قیمت هاى عجیب و 
غریبى مواجه مى شوید که مشخص نیست چطور 
تعیین شده اند. در یکى از آگهى ها تندر 90 پالس 
اتوماتیک با 10 هزار کیلومتر کارکرد یک میلیارد 
تومان قیمت گذارى شده است. اینکه تندر 90 یک 
میلیارد تومان مى ارزد یا خیر سئوالى است که مردم 

و خریداران باید به آن پاسخ بدهند.

بحران از زاویه جدید
  سینماپرس |  وضعیت گیشــه سینماها 
طى هفته گذشته بسیار بحرانى تر از هفته هاى 
قبل بود بــه نحوى که «بخارســت» به عنوان 
 پرفروش ترین فیلم هفته گذشته تنها حدود 79 
هزار قطعه بلیت در سراســر کشور فروخت که با 
احتساب جمعیت 85 میلیونى کل کشور یعنى این 
فیلم حتى نتوانست به میزان یک دهم درصد از 

آحاد افراد جامعه را به سالن هاى سینما بکشاند! 

پوست پیروز را نکندند!
  انتخاب | مدیر کل دفتر مــوزه ملى تاریخ 
طبیعى و ذخایر ژنتیکى در مورد تصویر منتشر شده 
تحت عنوان تشریح و کالبدشکافى «پیروز»گفت: 
این تصویر مربوط به کالبدشــکافى پیروز نبوده 
بلکه متعلق به پوست کنى یوز نر بالغى است که در 
آبان ماه سال 97 در جاده هاى شهرستان جاجرم 
در پناهگاه حیات وحش میاندشت در اثر تصادف 
تلف شد و پس از انتقال به تهران تاکسیدرمى شد.

به نظر مى رسد دستگاه هاى مســئول در اجراى طرح 
کاالبرگ الکترونیــک هماهنگى هاى خــود با کلیه 
استان هاى کشور براى آغاز اجراى آن در کلیه استان ها 
را انجام داده اند. در همین رابطه آیین نامه و دستورالعمل 
اجرایى این طرح براى کلیه اســتان هاى کشور ارسال 
شده اســت. با توجه به آغاز هماهنگى ها براى اجراى 
سراســرى طرح کاالبرگ الکترونیک، به نظر مى رسد 
که اجراى رســمى این طرح در کل کشــور به زودى 
اجرایى خواهد شــد. چندى پیش اعالم شد که پس از 
اجراى آزمایشــى طرح کاالبرگ الکترونیک در استان 
هرمزگان، قرار است این طرح در سه استان دیگر یعنى 

قزوین، گیالن و مرکزى نیز اجرایى شود.
البته در حال حاضر آمار جدید و قابل اســتنادى در این 
خصوص اعالم نشده اســت که الزم است به منظور 

شفاف سازى افکار عمومى این آمار اعالم شود.
شنیده ها نشان مى دهد به کلیه ادارات کل رفاه استان ها 
اعالم شده تا پروسه اجرایى کاالبرگ آغاز شود. برخى 
مشاهدات در استان هاى مختلف نشــان مى دهد که 
اجراى این طرح هم اکنون در بیشتر استان ها آغاز شده 
و اطالعات مربوط به فروشگاه ها به خصوص فروشگاه 
هاى زنجیره اى که هم اکنون در حال اجراى آن هستند 

در اپلیکیشن شما(شبکه ملى اعتبار) موجود است.

دالر هفته گذشته رکورد بى سابقه اى را ثبت کرد. اما در 
این قله قیمتى تنها ساعاتى ماندگار شد و پس از آن بود 
که روند کاهشى قیمت دالر آغاز شد. حاال سئوالى که 
وجود دارد این است که ریزش قیمت دالر تا چه زمان 
ادامه دارد؟ قیمت دالر در محدوده 53 تا 54 هزار تومان 
در نوسان است. برخى کارشناسان پیش بینى مى کنند 
روند کاهشى قیمت دالر ادامه دارد و به زودى دالر وارد 

کانال 40 هزار تومان مى شود.
این دســته به خصوص به ســفر «رافائل گروسى»، 
نماینده آژانس اتمى در ایران اشــاره مى کنند و استناد 
آنها به خبر توافقى اســت که منتشر شــده است. اما 

دســته دوم افرادى هســتند که معتقدند بــازار اخبار 
مذاکرات هسته اى را پیش خور کرده و این بار کاهش 
قیمت دالر بــه چیزى فراى اخبار مذاکــرات نیاز دارد 
و اگر این اخبار نرســد قیمــت دالر در همین محدوده

 مى  ماند.
برخى دیگر هم معتقدنــد قیمت دالر فعــًال در حال 
استراحت اســت و پس از آن است که مى توان حرکت 
بعدى آن را حدس زد. اما در مجموع برخى از کارشناسان 
معتقدند که دالر از ارزش ذاتى خود فاصله بســیارى 
دارد و براى همین معتقدند که روند اصالح را در پیش 

مى گیرد.

الدن ایرانمنش
وجــود 1500 نوع ســوزن دوزى در ایــران مى تواند 
کشورمان را از اقتصاد تک محصولى نفت بیرون بیاورد 
و به مثابه روغنى باشــد که چرخ اقتصاد زنگ زده مان 

را بچرخاند. 
سوزن دوزى یکى از نادرترین صنایع دستى جهان است 
که نظیرش را در دیگر کشــورهاى جهان نمى بینیم و 
ریشه آن در ایران است؛ هنرى که اگر به آن توجه شود 

ارزآورى اش بیشتر از نفت خواهد بود.
به گفته کارشناسان، دلیل مغفول ماندن صنایع دستى 
ایران عدم وجود بازارسازى مناسب است. اینکه ما هنوز 

نتوانسته ایم هنر اقتصاد را به عنوان یکى از فرصت هاى 
مهم در کشورمان جا بیاندازیم و به نفت وابسته هستیم 
باعث شــده که صنایع دســتیمان مهجور و ناشناخته 

باقى بمانند.
رضا جعفرى، کارشــناس حوزه میراث فرهنگى بر این 
موضوع صحه گذاشــته و مى گوید: در حوزه بازاریابى 
صنایع دستى خوب عمل نکردیم که این باعث مغفول 

ماندن این هنر مى شود.
وى درباره اثر تحریم ها در صادرات صنایع دستى ایران 
معتقد است: تولید در ایران وجود دارد، زیرا ظرفیت هاى 
داخلى کشور وابسته به خارج از کشور نیست و مشکل 

تولید نداریم، اما براى صادرات تحریم ها اثر داشته است 
و البته راهکارى هم بــراى آن در نظر گرفتیم که این 
تحریم ها را دور بزنیم و تأثیر تحریم ها به حدى نیست 
که کار را فلج کند و مى توان صنایع دســتى را از طریق 

همان واسطه ها صادر کرد که آن هم هزینه  بر است.
به گفته این کارشناس، ما نتوانسته ایم صنایع دستیمان 
را به خوبى به کشورهاى همسایه بشناسانیم با توجه به 
اینکه متأسفانه در زمینه بسته بندى هم کار نکرده ایم و 
بسیارى از بسته بندى  ها از قبل است، به  روز نبوده و  آن 

کیفیت و زیبایى را ندارد.
این ها همه در حالى است که سوزن دوزى هاى سنتى 

ایران یکى از روش هاى دیرینه تزیین لباس و بسیارى 
از منسوجات بوده است. دســت دوز هایى که مشتریان 
بســیارى دارد و اگر بتوانیم به خوبى از بازارى که دارد 

استفاده کنیم به راحتى مى تواند جاى نفت را بگیرد.
در همین رابطه مریم ســماك جاللى، مدرس سوزن 
دوزى هاى ایرانى با بیش از 35 ســال سابقه تدریس 
در مقاطع غیردانشگاهى و آموزش عالى با بیان اینکه 
تنوع سوزن دوزى در ایران بى نظیر و کم نظیر در جهان 
است، در این باره که چرا در اقتصاد صنایع دستى موفق 
نیستیم، معتقد است: در ایران، هنرمند صنایع دستى از 
صفر تا صد کار از تهیه وسایل گرفته تا تولید و فروش را 
خودش باید انجام دهد. با توجه به اینکه بازاریابى علم 
است و هنرمند باید پشتوانه دولتى براى صادرات کارها 
داشته باشد اگر صادراتى هم در زمان حاضر داشته باشند 
به صورت چمدانى اســت و حمایت آنچنانى تاکنون از 

هنر سوزن دوزى نشده است.
آنطور که از گفته هاى این فعال صنایع دستى برمى آید، 
عمده ترین دلیل که باعث شده صنایع دستى ما نتواند 
جایگاه اصلــى خود را پیدا کند و ســهمى در بازارهاى 
جهانى داشته باشد، توجه نکردن به سلیقه مخاطبان و 

بازارسازى در این زمینه است.
به گفته جاللى، مثًال کشورهاى عربى به آثار هنرى زرق 
و برقدار عالقه مندند و اروپایى ها کارهاى ظریف مانند 
ابریشم دوزى و شــبکه دوزى را مى پسندند؛ بنابراین، 
باید نیاز منطقه و کشــور ارزیابى و بر این اساس آثار به 

نمایش گذاشته شود.
در کنار این موضوع حمایــت از هنرمندان نیز اهرمى 
مؤثر است براى اینکه صنایع دستى کهن به راه درستى 
هدایت شــود و همچنان زنده بماند چــرا که به گفته 
کارشناســان تا زمانى که اهمیتى به هنرمندان صنایع 
دستى داده نشود نسل بعدى با وجود خالقیت و به روز 

بودن تمایلى  به دنباله روى از خانواده اش ندارد.

دست دوزها مى تواند جایگزین نفت شود 
ادعاى جنجالى نماینده مجلس

یک نماینده مجلس گفت: دســت    جماران |
پشــت پرده مى خواهد واردات آیفون را ممنوع کند 
تا سامســونگ بهتر فــروش برود. جالل رشــیدى 
کوچى، عضو کمیســیون داخلى کشــور و شوراها 
در مجلس گفت: من دوســت دارم گوشــى رده باال 
و آیفون داشــته باشــم، اگر آیفون در دسترس من 
نباشــد چه کار مى کنم؟ گوشــى نوکیا 1100 دستم 
مى گیرم؟ نه، بهترین مدل سامسونگ را مى خرم. چرا 
براى سامسونگ ارز نیمایى مى دهند اما براى آیفون 
نمى دهند؟ چه کسانى سامســونگ را به ایران وارد 

مى کنند که به آن ارز نیمایى مى دهند؟ 

کنایه سنگین به رضایى 
  روزنامه جمهورى اسالمى|معــاون 
اقتصادى، رئیس  جمهور مدعى شده: علت آنکه مردم 
نسبت به مســائل اقتصادى کامًال واقف نیستند عدم 
مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. ما در جنگ کامل 
اقتصادى هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و مسائل 
پولى، مالى مشارکت داده شــوند به این مسائل آگاه 
مى شوند و مشارکت آنها افزایش پیدا مى کند. محسن 
رضائى در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى 
گفته بود من اقتصاددان هستم و ارزش پول ایران را به 
باالترین مى رسانم و حاال که معاون اقتصادى رئیس 
 جمهور اســت ارزش پول ایران به پایین ترین سطح 

خود رسیده است.

خارجى نایاب، داخلى کمیاب
دکتر محمد طاهرى، داروســاز و    خبرآنالین |
کارشناس حوزه دارو درباره وضع دارو در کشور گفت: 
برخى از داروهاى حیاتى و قابل استفاده در بیمارستان ها 
همچون اپى نفریــن و نیتروگلیســیرین که مصرف 
اورژانسى دارند، کمیاب شــده اند یا موجودى آنها به 
حداقل رســیده اســت. امروزه نه تنها داروى خارجى 
نایاب است، بلکه نســخه داخلى آن دارو هم به علت 
محدودیت در کمیت، آنطور که باید نیاز بیماران را رفع 
نمى کند. امروزه این داروها یا موجود نیستند یا اگر هم در 
کشور وجود داشته باشند، قیمت باالیى دارند؛ خصوصًا 

داروهاى مربوط به بیماران تاالسمى و سرطانى.

ممنوعیت به جز باك خودرو
رضا نواز، سخنگوى جایگاه داران سوخت    ایسنا |
گفت: ارائه بنزین به جز باِك خودرو ممنوع است. وى 
ادامه داد: ولى پرسنل پمپ بنزین به اندازه محدود و کمتر 
از 4 لیتر براى جابه جایى خــودرو همکارى مى کنند. 
در قســمت عرضه فرآورده هاى نفتى 4230 جایگاه 
و در بخش ســى ان جى 2700 جایگاه در کشور فعال

  هستند.

باز هم فیش حقوق
 30  میلیونى!

  دیده بان ایران | یکى از کارمندان شــوراى 
شــهر تهران که سابقه حضور در شــهردارى منطقه 
3 تهران را به عنوان معاون منابع انســانى دارد از آبان 
1400 تا دى ماه ســال جارى در مرخصى زایمان به 
سر مى برد و شهریور ماه از کشــور خارج شده دومین 
فردى است که طى روزهاى اخیر فیش هاى حقوقى 
30 میلیونى وى بازتاب رسانه اى پیدا کرده است. جالب 
تر آنکه براى این کارمند شــورا در این 14 ماه همواره 
130 ســاعت اضافه کارى اعمال گردیده که در فیش 
هاى حقوقى چند ماهه این کارمند شوراى شهر قابل

 مشاهده است. 

افشاگرى
  برترین ها|   مجتبى رضاخواه، نماینده مجلس 
در ارتباط تلفنى با برنامه تهران 20 گفت: کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان یک زمین مرغوب 145 هزار 
متر مربعى (به ارزش تقریبــى 14 هزار میلیارد تومان) 

در اختیار دارد.

خورشید کیایى
پیش بینى ها و رصد آژانس هاى مســافرتى نشــان 
مى دهد که دالر بازار مســافرت هاى برون کشورى 
را به دســت گرفته و اینطور که شواهد نشان مى دهد 
سفرهاى خارجى در نوروز 1402 تحت تأثیر تغییرات و 
افزایش نرخ ارز به نسبت سال هاى گذشته کم تقاضاتر 

شده است.
برخى معتقدند با توجه که میزان سفرهاى خارجى به 
سبب گران شدن دالر کم شده است، حاال امیدوارند که 
سفرهاى داخلى و گردشــگرى داخلى رونق بیشترى 
پیدا کند. این در حالى اســت که هــم اکنون فروش 
تور و ســفرهاى خارجــى در بســیارى از آژانس ها 
وضعیت چندان خوبى ندارد و با افزایش نرخ ارز وســع

 خیلى ها دیگر به ســفر خارجى نمى رسد و همزمان، 
به گفته آژانس داران، تورهاى داخلى هم وضع چندان 

مناسبى نداشته و رضایت بخش نیست.
اگرچه طبــق پیش بینى هاى ســتاد خدمات ســفر، 
سفرهاى جاده اى تا 35 درصد در تعطیالت نوروز ممکن 

است با افزایش مواجه شــود،  اما اظهارات آژانس هاى 
مسافرتى وضعیت دیگرى را نشــان مى دهد، اگرچه 
برخى از آژانس هاى مسافرتى امیدوارند مردم به عادت 
همیشه، دقیقه 90 براى خرید تور و سفر مراجعه کنند، 
اما درحال حاضر بررســى قیمت تورهاى گران داخلى 

شرایط را به گونه اى دیگر رقم زده است. 
قیمت هاى ســر به فلک کشــیده باعث شــده بازار 
ســفرهاى نوروزى ملتهب شــود. این در حالى است 
که قرار بود طرح ارزان سازى و فراگیرتر شدن سفرها 
به عنوان اهرمى براى افزایش سفرهاى نوروزى باشد 
اما این موضوع هم به نتیجه نرسید و گویا قرار نیست 
امسال با شرایط ایجاد شده تورهاى مسافرتى بتوانند در 

شرایط مناسبى باشند.
این در حالى اســت که صنعت گردشــگرى یکى از 
مهمترین منابع کســب درآمد ارزى و ایجاد اشــتغال 
به شــمار مى رود اما وضعیت بى ثبــات اقتصادى در 
کشور اکنون باعث شده که آسیب هاى فراوانى به این 
صنعت وارد شود. تا جایى که با وجود کاهش سفرهاى 

خارجى باز هم نمى توانیم به گردشــگرى داخلى هم 
امیدوار باشیم.

شــهریور ماه امســال بود که وزیر میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى بر ضرورت ارزان سازى 
ســفر تأ کید کرد و اعالم کرد: گردشــگرى حق همه 
مردم هست، گردشــگرى الکچرى نیست و متعلق 

به همه است.
اما در آســتانه رســیدن به فصل ســفر، هیچ یک از 
طرح هاى وزارت میــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى در راستاى ارزان سازى و فراگیرتر شدن 
سفر درحالى که نشاط اجتماعى را رقم بزند، به نتیجه 

نرسیده است.

سفر در خطر 

مریم محسنى

باال رفتــن قیمت دالر، بازار مســکن ملى را غافلگیر کــرده و قیمت 
واحدهاى ملى اکنون با قیمت هاى نجومى و میلیاردى روبه رو شده اند.
یکى از سیاست هاى اصلى وزارت راه و شهرســازى در زمینه اجراى 
پروژه هاى مسکن ملى، آماده سازى زمین، انبوه سازى مسکن و ارائه 
خدمات از طریق مشــارکت با بخش خصوصى بود، مسئله اى که قرار 
بود دغدغه زمین را براى مــردم و تولیدکنندگان برطرف کرده و تولید 
مســکن را افزایش دهد تا عرضه و تقاضا متعادل شود. اما با باال رفتن 
هزینه ساخت مسکن و قیمت تمام شده آن اکنون چالش هاى زیادى 

در عرصه ساخت و ساز مسکن ملى ایجاد شده است.
محمد رضا رضایى کوچى، رئیس کمیســیون عمران مجلس از جمله 
کسانى است که نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در رابطه با 
قیمت ســاخت هر متر مربع نهضت ملى گفته این قیمت ها به دو برابر 
قیمت سال گذشته رسیده است، در حالى که در سال گذشته قراردادها 
با قیمت هر متر مربع 4/5 میلیون تومان منعقد شــد، امروز این نرخ تا 
دو برابر افزایش پیدا کرده اســت. این موضوع به دنبال بى ثباتى بازار 

ارز ایجاد شده، موضوعى که اکنون بازار مسکن را نشانه گرفته است.
گرچه آنطور که رئیس کمیســیون عمران مجلس معتقد اســت حتى 
اگر نرخ ارز ثابت مى ماند، به دلیل اینکه کمبود مســکن و عرضه آن 
متناســب با حجم تقاضا نیســت، باز هم با افزایش قیمت در مسکن 

مواجه مى شدیم. 

رضایى کوچى درباره آخرین وضعیت پیشــرفت پــروژه نهضت ملى 
مسکن در سراسر کشور نیز اعالم کرده که در حال حاضر هر واحد 100 
مترى نهضت ملى مســکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت گذارى 
مى شود. در این حالت حداکثر، 400 میلیون تومان از این عدد به مردم 
و متقاضیان وام داده مى شــود و 600 میلیون تومــان باید آورده افراد 
و متقاضیان باشــد اما جامعه هدف پروژه نهضت ملى مسکن امکان 
پرداخت 600 میلیــون تومان را ندارد و اساســًا آورده اى در این اعداد 
ندارند که بخواهند آن را واریز کنند و از تمام بخشى که در پروژه نهضت 
ملى مسکن تأیید صالحیت شدند تنها بخش کوچکى امکان تأمین و 
واریز این 600 میلیون تومان را دارند. اطمینان داریم که با این وضعیت 
نهضت ملى مسکن به جایى نمى رســد هر چند که در مناطقى شروع 

به کار کرده اند. 
با این اوصاف به نظر مى رســد که باز هم دهک هــاى پایین جامعه 
سرشان بى کاله خواهد ماند و نمى توانند سقفى باالى سرشان داشته 

باشند.
گرچه این نماینده مجلس تأ کید کرده که نباید نسخه واحدى براى خانه 
دار کردن مردم اعمال کرد و باید از انواع مدل براى خانه دار کردن اقشار 

مختلف جامعه استفاده کرد.
این ها همه در حالى است که شواهد نشان مى دهد که با وجود شرایط 
امروز ساخت مسکن در کشــور امکان تحقق یافتن ساخت 4 میلیون 

مسکن در 4 سال دیگر نیز وجود ندارد.

تیر گرانى دالر به بازار مسکن ملى خورد

مدیرکل دفتر صنایع نساجى و پوشاك وزارت صمت با اشــاره به پویش «به صرفه بازار 
پوشاك» گفت: نمایشگاه هاى عرضه پوشاك، با ارائه تخفیف حداقل 20 درصدى از 15 تا 

26 اسفند ماه برگزار مى شود. 
محســن گرجى گفت: امســال یــک برنامــه متمرکــز و متحدالشــکل بــا عنوان 
«به صرفه بازار پوشــاك» در همه اســتان هاى کشــور اجرا مى شــود و فروشندگان از 
15 تا 26 اســفند   ماه محصوالت خــود را براى فروش بــا حداقــل 20 درصد تخفیف 

عرضه مى کنند.
مدیرکل دفتر صنایع پوشاك و منسوجات وزارت صمت با بیان اینکه عرضه پوشاك از طریق 
نمایشگاه ها و همچنین توسط برخى اصناف و از طریق فروشگاه ها انجام مى شود، ادامه داد: 
امسال با ابتکارى جدید، این عرضه ها عالوه بر روش هاى قبلى و فیزیکى فروش، با استفاده 
از سکو هاى دیجیتال انجام مى شود و چهار پلتفرم یا سکوى فروش «با سالم»، «دیجى 
استایل»، «کسبینو» و «بانى مد» براى عرضه پوشاك شب عید با تخفیف 20 درصد و بیش 

از 20 درصد اعالم آمادگى کرده اند.
وى با بیان اینکه در ســطح برخى اصناف نیز پوشاك و کیف و کفش با تخفیف 20 درصد 
یا بیشــتر عرضه مى شــود، گفت: تاکنون بیش از 60 هزار غرفه در این سکو ها ایجاد و از 
دورترین نقاط کشور در این ســکو ها غرفه گرفتند. در این راســتا، افراد مى توانند با یک 
گشت و گذار و جست وجو در فضاى مجازى و پلتفرم هاى یاد شده، کاالى مدنظر خود را با 
قیمت مناسب پیدا کنند، به طورى که تولیدات برخى برند ها با تخفیف هاى تا 80 درصدى 

موجود است.

عرضه سراسرى پوشاك 
با 20 درصد تخفیف از امروز
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وضعیت حوضه زاینده رود 
بهتر مى شود

مدیرعامــل شــرکت آب منطقه اى اصفهــان گفت: 
بارندگى هاى ماه جارى تا اواسط فروردین سال آینده، تا 
حد مناسبى وضعیت آبى حوضه آبریز زاینده رود را که در 
چند سال اخیر با خشکسالى هاى پى درپى روبه رو بوده 
است، بهبود مى بخشد. حسن ساسانى افزود: بارش هاى 
هفته هاى گذشته در استان، روان آب هاى مناسبى را از 
یکســو و ذخیره برفى مطلوبى را از سوى دیگر ایجاد 
کرد که براى حوضه آبریز و رودخانــه زاینده رود مفید 

خواهد بود.

خانم دکتر قالبى
 دستگیر شد

فرمانده انتظامى شهرســتان اردستان از دستگیرى 
پزشــک قالبى در شهرســتان اردســتان خبر داد. 
مصطفى صادق زاده با بیان اینکه فرد قالبى تقریبًا 
35 سال سن دارد و مدرك تحصیلى وى دیپلم است 
که با مهــر قالبى خود را متخصــص بیمارى هاى 
سرطانى و ناتوانى جســمى معرفى مى کرده است، 
گفت: این شــخص براى طبابت به منزل اشخاص 
مراجعه و دارو تجویز مى کرده است. سرهنگ صادق 
زاده تصریح کرد: مأموران در بازرسى از محل اقامت 
خانم دکتــر قالبى تعداد 358 عــدد انواع داروهاى 
خارجى غیرمجاز را کشف و ضبط و به همراه متهم به 

یگان انتظامى منتقل کردند.

علت بروز سنگ کلیه در 
اصفهان

مژگان مرتضوى، فوق تخصص بیماریهاى کلیه و عضو 
هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر 
اساس یک طرح تحقیقاتى در دانشگاه مشخص شد که 
بیشترین علت سنگ کلیه در شهر اصفهان افزایش دفع 
اگزاالت در ادرار، که مصرف چاى سنگین و نوشابه ها 

یکى از علت شایع تشکیل سنگ کلیه است.  

اصفهان 15 هزار معلم کم دارد
رئیس دانشگاه فرهنگیان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در حال حاضر با کمبود 15 هزار معلم مواجه اســت که 
براى حل قسمتى از این کمبود دانشجو معلمان در حال 
تحصیل ورودى هاى 1398 که حدود 2 هزار و 130 نفر 
بودند را به کالس ها فرستادیم و امید است در افق 8 ساله 

شرایط تأمین معلمان را داشته باشیم.

مشارکت در نگهدارى درختان 
تخت فوالد

مســئول امور اجرایى مجموعه تاریخــى، فرهنگى و 
مذهبى تخت فوالد از کاشت درختان مثمر و سازگار با 
کم آبى همزمان با روز درختکارى در تخت فوالد خبر داد. 
سیدمحسن عبادى اظهار کرد: با حضور اقشار مختلف 
مردم و مسئوالن شهرى، از باغ درختان مثمر در تخت 
فوالد افتتاح مى شود. وى تصریح کرد: طى تحقیقاتى 
که انجام شد، چهار اصله درخت سنجد، انار، به، زیتون 
که جزو درختان کم آب هستند، به عنوان نهال هاى مورد 
کاشت انتخاب شدند. همچنین کاشــت و نگهدارى 
درختان غرس شده در طرح توسط شهروندان درخت 
بانى مى شود. وى گفت: مشارکت مردم در حفظ درختان 
به عنوان رویکرد مجموعه تخت فوالد با بهره گیرى از 

آب هاى خاکسترى است. 

کشف 35 هزار مواد محترقه
فرمانده انتظامى شهرســتان نجف آباد از کشف انواع 
مواد محترقــه پرخطر خبر داد. میثــم گوهرى آرانى 
اظهار داشــت: در پى دریافت اخبارى مبنى بر توزیع 
مواد محترقه خطرناك قاچــاق در 2 واحد صنفى در 
این شهرستان، مأموران به این واحدهاى صنفى اعزام 
که در بازرسى انجام شده از آن ها تعداد 35 هزار و 110 
عدد انواع مواد محترقه خارجى قاچــاق و پرخطر به 
ارزش 550 میلیون ریال کشف شد.2 نفر در این رابطه 

بازداشت شدند.

خبر

شهردار اصفهان گفت: پلیس راهور معتقد است که امسال 
ســفرهاى نوروزى بیش از ســال هاى قبل خواهد بود و 
اصفهان از مقصدهاى اصلى ســفرهاى نوروزى در کشور 

محسوب مى شود.  
على قاســم زاده اظهار داشت: ستاد تســهیالت سفر شهر 
اصفهان از چند ماه پیــش فعالیت خود را آغــاز کرد و در 
حوزه هاى مختلف عمرانى، فرهنگــى و تبلیغاتى نیز همه 

فعالیت ها براى آماده کردن شهر شروع شد.
وى ادامه داد: شوراى شهر اصفهان از نیمه سال جارى به ما 
تلنگر زد تا براى ارائه بهتر خدمات سفر، مهیاتر از سال هاى 

قبل باشیم و به استقبال ایام نوروز برویم.

شــهردار اصفهان گفت: امیدواریــم میهمانانى که به این 
دیار مى آیند متوجه باشند که اصفهان شهرى با شخصیت 
فرهنگى، مذهبى، جهاد و ایثار است و البته باید به فرهنگ و 

باورهاى میزبان نیز احترام بگذارند.
وى خاطرنشان کرد: مردم اصفهان نیز بعنوان مالکان شهر 
در ایام نوروز باید به ما کمک کنند تا شخصیت فرهنگى این 
شهر در عین حال که پذیراى میهمانان عزیز از سراسر کشور 

است، تحت تاثیر رفت و شدها، خدشه اى نبیند.
وى اضافه کرد: ما نمى توانیم وعده دهیم که همه ایده آل هاى 
خود را در حوزه فرهنگى و اجتماعى محقق خواهیم ساخت، 

البته شهردارى هم در تمام صحنه فعال خواهد بود.

معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان با اشاره به 
فضاسازى شــهر در ایام عید، گفت: از 17 اسفند باغ فدك 
براى مسافران بازگشایى مى شــود اما افتتاحیه رسمى آن 

25 اسفند خواهد بود.
حسین حق شناس در خصوص جزئیات برنامه هاى مدیریت 
شهرى در نوروز 1402 با بیان اینکه سال گذشته تجربه اى 
پیرامون اتوبوس گردشگرى داشتیم که امسال نیز این امر 
را در دستور کار قرار دادیم، اظهار داشت: امسال براى این 
امر 15 اتوبوس پیش بینى شده است، همچنین مترو نیز از 9 

صبح تا 9 شب فعال است. 
حق شناس پیرامون فعالیت تاکسیرانى در ایام نوروز عنوان 

کرد: براى تاکسى نیز برنامه هایى پیش بینى شده و در چند 
نقطه از شهر از جمله درب استاندارى، ناژوان، کاوه و صفه 

سرویس هاى تاکسى مستقر خواهند شد. 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى اصفهان با بیان اینکه 
در ایام عید پارکینگ ها را تا ساعت 1 نیمه شب باز خواهیم 
گذاشت و صحبت شــده تا در صورت تقاضاى شهروندان 
و مســافران، پس از ساعت 1 هم بسته نشــود و از سمتى 
افزایش ظرفیت پارکینگ توحید و سنبلســتان را خواهیم 
داشت، خاطرنشــان کرد: با منطقه ناژوان هماهنگى شده 
تا یک طرفه سازى در این منطقه انجام شود و این موضوع 

مصوب شد تا در کاهش شلوغى و تراکم مؤثر باشد.

اصفهان آماده استقبال از 
نوروز شده است

اصفهان از مقصدهاى اصلى 
سفرهاى نوروزى است

270 کیلومتر و 11 رشته مادى شاهرگ هاى اصفهان را 
تشکیل مى دهند که با خونشان درختان را حفظ مى کنند 
و به هویت اصفهان جان مى بخشند. مادى هایى که از 

قرون پیش مانده اند و مهندسى بى نظیرى داشته اند.
روایت مادى ها قصه کهنى دارد، از زمانى که شیخ بهایى 
تصمیم گرفت این رگ هاى تپنده را در اصفهان طراحى 
کند تا اکنون که توانسته اند نقششان را به خوبى ایفا کنند. 
نقش اولیه مادى ها این بوده که زمین اصفهان را شستشو 
دهند و شوره زارها را تبدیل به یک طبیعت بکر کنند. در 
گذشته که خشکسالى مانند امروز اصفهان را نبلعیده بود، 
مادى ها از حوالى کوه آتشگاه به چند بند تقسیم مى شدند 
و در خود آب کالنى مى گرفتند و پس از آن شاخه هایشان 

بیشتر مى شد تا مثل شش هاى اصفهان عمل کنند.
در کنار این موضوع این شاهرگ ها نقش حیاتى آبرسانى 
هم به دشت اصفهان را داشتند، نقشى که تا کنون باقى 
مانده اســت تا جریان این مادى ها درختان اصفهان را 

زنده نگه دارد.
اما حاال با خشک شــدن این رگ هاى حیاتى اصفهان، 
نگرانى هاى زیادى ایجاد شــده اســت تــا جایى که 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 

اصفهان از تهیه اطلســى براى ماندگارى این مادى ها 
خبر داده است.

به گفته مجید عرفان منش، هم اکنون درختان شــهر با 
کم آبیارى روبه رو هستند و اگر به همین شکل مادى ها 
خشک بمانند ممکن است خطرات زیادى براى فضاى 

سبز اصفهان پیش بیاید.
غم انگیزتر اینکه مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شــهردارى اصفهان اعالم کرده که اگر اوضاع با 
همین روند پیش برود و مادى ها و رودخانه خشک باشد 
برخى از درختان کهنســال اصفهان که ریشــه در آب 
داشتند نیز خشک مى شوند و دیگر درخت بید هم در شهر 

اصفهان نخواهیم داشت. 
بید مجنــون از درختان پر نیاز آبى اســت که با توجه به 
انشــعابات زیاد، این درختان را نمى تــوان به صورت 
قطره اى و به شــکل ســطحى آبیارى کرد و به همین 
خاطر معموًال این درختان یا در حاشیه زاینده رود و یا در 
حاشیه مادى ها هستند تا بتوانند آب مورد نیاز خود را از 
این طریق تأمین کنند. اما طى چند ســالى که مادى ها 
و رودخانه خشک بوده این درختان هم رنگ و روى زرد 

گرفته اند و از جانب خشکسالى تهدید مى شوند.
طى یکســال اخیر 500 اصله درخت کهنســال براى 

رفع خطر قطع شده اند و یا ســقوط کرده اند و به گفته 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان سقوط درختان در شــهر اصفهان زیاد شده و 
خشکسالى و بروز آفات و بیمارى خسارات بسیارى وارد 

کرده است.
آنطــور کــه عرفــان منــش توضیــح داده ایــن 
خشکسالى ها موجب شده درختان کهنسال شهر دچار 
خسارات فیزیوژیک شوند. شرایطى که باعث شکستن و 

ریشه کنى آنها شده است.
حاال مادى ها و درختان پیوندخورده بــه آنها همزمان 
در معرض نابودى قــرار گرفته اند و به نظر مى رســد 

خشکسالى کمر به ویرانى آنها بسته است.
در این شــرایط مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى 
ســبز شــهردارى اصفهان همســو با سیاســت هاى 
سازمانش اعالم کرده که درصدد تهیه اطلس ماندگارى 
مادى هاى اصفهان اســت تا این شاهرگ هاى حیاتى 
اصفهان که جزو میراث طبیعى و سرمایه هاى اکولوژیکى 
شهر محســوب مى شــوند همچنان براى اصفهان و 
اصفهانى ها باقى بمانند. البته این که اطلس ماندگارى تا 
چه میزان مى تواند در بهبود شرایط مادى ها اثر گذارى 

داشته باشد را زمان مشخص خواهد کرد. 

وقتى خودمان بالى جان خودمان مى شویم

مادى هاى خشک
 اصفهان را تهدید مى کنند 

گرانى در روزهاى مانده به ماه نو!
نصف جهان  روزنامه «اقتصاد آینده» در شماره 14 
اسفندماه خود در گزارشــى با عنوان «تیغ گرانى بر 
گلوى نوروز» نوشته: سریال گرانى همیشه در نوروز 
بازپخش مى شود. خشکبار، اقالم پروتئینى، پوشاك 
و بسیارى از اقالم ضرورى از سبد معیشتى شمارى 
از خانواده هاى طبقه میانى و فرودست حذف شده و 
بسیارى از اقشار جامعه منتظر طرح هاى تنظیم بازار 
هستند تا مگر به اقالم انگشــت شمارى از میوه ها 

دسترسى محدودى یابند. در این وضعیت است که 
دستگاه هاى نظارتى همواره وعده نظارت بر بازار را 
مطرح مى کنند و به دنبال آن اخبارى از جریمه هاى 
میلیاردى گرانفروشــان مخابره مى شود اما رصد 
بازار نشــان مى دهد که همچنان با عدم برچسب 
قیمت و گران فروشــى گســترده روبه رو هستیم 
و نقره داغ گران فروشــان نقش مثبتــى در مهار 

گرانى ندارد.

مریم محسنى
ریختن زباله در معابر و جوى هاى شهر یکى از معضالتى 
است که این روزها بیشــتر به چشم مى آید چرا که این 
زباله ها گاهى به قدرى زیاد و انباشته روى هم مى شود 
که کامًال مقابل چشم است. این هنجار شکنى اکنون 
به یک فرهنگ نادرســت و غیر اخالقى تبدیل شده به 
طورى که برخى از شهروندان دیگر از ریختن زباله در 
جوى هاى آب کناره هاى خیابان ابایــى ندارند و این 

جوى ها را به منزله سطل زباله مى بینند.
این در حالى اســت که ریختن زبالــه در معابر به غیر 
از آلودگى هــاى بصرى به واســطه مانــدن زیاد در 
جوى ها باعث آلودگى بهداشــتى هم مى شود و اگر به 
این جوى ها که کاربریشان جارى شدن روان آب ها در 
هنگام بارندگى است نگاه کنید به خوبى خواهید دید به 
علت اینکه انواع و اقسام زباله از بطرى هاى نوشیدنى 

گرفته تا ته سیگار و شیشه نوشابه تا پالستیک و کاغذ و
 پوسته هاى کیک و شکالت در آنها انباشته شده دیگر 

جایى براى آب هاى سطحى و باران ندارند.
با وجود اینکه گاهى دیده مى شــود که در نوبت هاى 
مختلف از سوى کارگران و رفتگران خدمات شهرى این 
زباله ها جمع آورى مى شوند اما به دلیل همان فرهنگ 
غلطى که باب شده باز هم این زباله ها در جوى ها انباشته 
مى شوند. البته نمى توان همه را به یک چوب راند چرا که 
در برخى مواقع نبود سطل زباله در این نقاط یا کمبود آن 
موجب مى شود که شهروندان این جوى ها را به شکل 
ســطل زباله ببینند اما در هر صورت شایسته نیست در 
روزهاى نزدیک تعطیالت نوروزى که مسافران زیادى 
از گوشه و کنار کشور، خودشان را براى سفر به اصفهان 
آماده مى کند، معابر شهر این چنین نابسامان به چشم 

مهمانان بیاید.

جوى آب به مثابه سطل زباله!

آغاز حمایت هنرمندان کاشانى توسط شهردارى
نصف جهان  سرپرست سازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى کاشان از گشایش گالرى «گنجینه» 
با هدف حمایت از هنرمندان و ایجاد فضاى ارائه آثار 

هنرى در طبقه همکف این سازمان خبر داد.
محمدعلى فرجى بیان کــرد: گالرى گنجینه عالوه 
بر ایجاد حس متفاوت براى کارکنان مى تواند حلقه 
ارتباطى بین هنرمند و مخاطب شده و فضایى سالم 
و سازنده و بسترى مناســب براى تولید و عرضه  آثار 

هنرى فاخر فراهم کند.

وى افزود: گالرى گنجینه نخستین نمایشگاه خود را 
با نمایش آثار هنر خوشنویسى از احمد خوش حساب، 
سعید کاظمى و على رضا یوسفى با موضوع آیات نورانى 

قرآن کریم و شعر شاعران ایرانى آغاز کرد.
فرجى گفــت: عالقه منــدان به هنر خوشنویســى 
مى توانند براى تماشاى آثار هنرمندان تا 20 اسفندماه 
از ساعت 8 صبح تا 14 به محل گالرى گنجینه واقع 
در بلوار دانشجو، سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 

شهردارى کاشان مراجعه کنند.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رد مسمومیت دانش آموزان دختر در چندین استان کشور، 
به شــهر اصفهان هم کشیده شــد و روز گذشته  یکى از 
مدارس دخترانه در محدوده مرکزى شهر، به همین دلیل 

تعطیل شد.
در ماه ها و روزهاى اخیر اخبارى در خصوص مسمومیت 
تعدادى از دانش آموزان در بعضى از شهرهاى کشور منتشر 
شده و حاال پس از چند استان کشــور، در برخى مدارس 
استان اصفهان نیز تعدادى از دانش آموزان را درگیر کرده 

است.
اما پیش از ظهر دیروز یکشنبه 14 اسفند ماه خبر مسمومیت 

دانش آموزان در یکى از مدارس شهر اصفهان منتشر شد.
مدیر روابط عمومى آموزش وپرورش استان اصفهان در این 
باره به خبرگزارى «فارس» گفت: روز یکشنبه دانش آموزان 
یک کالس در مدرســه پیام شــاهد در خیابان مطهرى 
اصفهان احساس خارش گلو مى کنند. دانش آموزان عالئم 
حادى نداشتند اما در راستاى اطمینان خاطر دانش آموزان 
مدیر مدرســه بالفاصله با اورژانس تمــاس مى گیرد و 
اورژانس در مدرســه حضور پیدا مى کند و فقط حدود 15 
نفر از دانش آموزان که سوزش گلوى شان بیشتر بوده است 
را به بیمارستان منتقل مى کنند. در حال حاضر حال همه 

دانش آموزان خوب است و مشکل خاصى وجود ندارد. براى 
آرامش بیشتر سایر دانش آموزان را به خانه بازگرداندیم.»

در همین حال خبرگزارى «صداوســیما» در گزارشى به 
نقل از  شــمارى از دانش آموزان نوشت زمانى که آنها در 
کالس درس بودند به طور ناگهانى بوى بدى را احساس 
و دچار سرفه و سوزش چشم شــده و به سرعت از کالس 

خارج شدند.
خبرگزارى «مهر» هم که این خبر را پوشش داد به حضور 
نیروهاى اورژانس در مدرسه و همچنین اتوبوس آمبوالنس 

براى انتقال دانش آموزان به مرکز درمانى خبر داد.
این در حالى اســت که روز شــنبه هــم خبرهایى درباره 

مســمومیت دانش آموزان در شهرســتان هاى کاشان و 
سمیرم منتشر شد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشــان دیروز هم از انتقال 
68 دانش آموز حادثه دیده آموزشگاه دکتر موتمن کاشان 
به مراکز آموزشى درمانى شهید بهشتى و نقوى این شهر 

خبر داد.
کورش ساکى، اظهار کرد: ساعت 11 صبح روز یکشنبه 40 
نفر از دانش آموزان به بیمارستان شهید بهشتى و 28 نفر از 

آنها به بیمارستان نقوى منتقل شدند.
وى تصریح کرد: 26 نفر از دانش آموزان بسترى شده در 
بیمارستان نقوى ترخیص شــدند و حال عمومى دانش 
آموزان بسترى شــده در بیمارستان شــهید بهشتى نیز 

خوب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان، گفت: دانش آموزان با 
عالئم مسمومیت ناشى از گاز به بیمارستان منتقل شده اند که 
عالئم تنفسى شامل افزایش تعداد تنفس و کاهش اکسیژن 

خون و برخى تهوع و بعضى درد و ضعف عضالنى دارند.
ساکى تصریح کرد: دانش آموزان پس از رسیدن به وضعیت 
مساعد و حال عمومى خوب از بیمارستان مرخص خواهند 
شد و 47 دانش آموز هنرستان کتابچى که روز شنبه بسترى 

شدند، همگى با حال عمومى خوب مرخص شدند. 

مسمومیت دختران دانش آموز به شهر اصفهان رسید

انتقاد فرماندار از ضعف امکانات اداره کار 
در اردستان

نصف جهان  فرماندار اردستان گفت: امکانات اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى اردســتان بسیار ضعیف 
است. محمد هادى احمدى طبا با گالیه از وضعیت 
سایت تبصره 16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

افزود: با پیگیرى صورت گرفته و جذب سرمایه گذار، 
کارخانه دنیاى فلز اردستان که چندسال است تعطیل 
شــده، راه اندازى و سبب اشــتغال 400 نفر در این 

شهرستان مى شود.

اجراى پویش «پیشواز بهار» در فریدونشهر
نصف جهان  شــهردار فریدونشــهر گفت: پویش 
«پیشواز بهار» با هدف هرس درختان، رفع سد معبر، 
جمع آورى خاك و بقایاى گیاهان، پاکسازى شهر، 
لکه گیرى آسفالت معابر، رفع نواقص و ترمیم ابنیه و 

تقاطع ها انجام مى شود.
ابراهیم باتوانى افزود: شــهردارى به منظور اجراى 
این پویش در حوزه فضاى ســبز اقــدام به هرس 
درخت و درختچه، پرچین ها، رز و پیچ ها، کندوکوب 
و کوددهى فضاى ســبز، اصالح جوى و تشــتک، 
جمع آورى خاك هاى مازاد، اجراى عملیات چالکود، 
واکارى کســرى گونه هاى گیاهــى، کادربندى 

باغچه ها و آماده سازى بســترهاى گل کارى کرده 
است.

وى ادامــه داد: رفــع ســد معبــر، جمــع آورى 
بازیافت کنندگان غیرمجــاز، جمع آورى خاك هاى 
مازاد، بقایا و ضایعات گیاهى و همکارى براى اعزام 
ماشــین آالت مورد نیاز از اقدامــات حوزه خدمات 

شهرى است.
شهردار فریدونشهر خاطرنشان کرد: رفع نواقص و 
ترمیم ابنیه تقاطع ها، کف سازى ها و تعویض جداول 
فرسوده و لکه گیرى آسفالت معابر از دیگر اقدامات 

حوزه عمرانى پویش پیشواز بهار است.

آرمان کیانى

پیشنهاد استاندار براى حل مشکالت کارگران
استاندار اصفهان گفت: براى کاهش معضالت کارگران 
و کارفرمایان پیشــنهاد مى کنیم؛ کمیته اى تخصصى 
ذیل شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى استان 

تشکیل دهیم.
سید رضا مرتضوى بیان کرد: ضرورى است این جلسه 
به صورت مفصل تکرار شود تا بتوانیم راجع به بند بند 
موضوعات و دغدغه هاى طرح شده توسط نمایندگان 

محترم کارگران و کارفرمایان، راهکار اساسى بیابیم.
وى ادامه داد: تجربه خوبى در شوراى گفتگوى دولت و 

بخش خصوصى استان داریم که مباحث طرح شده در 
این شــورا در کمیته هاى مرتبط مورد تحلیل و ارزیابى 
قرار مى گیرد سپس خروجى راهبردى به نشست ارائه 
مى شود تا بتوانیم ضمن بررســى همه جانبه به نتایج 
کاربردى دست یابیم. اســتاندار اصفهان گفت: در این 
راستا بایستى کمیته کارگرى و کارفرمایى استان ذیل 
شــوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى شــکل 
بگیرد تا به صورت تخصصى به مباحث ورود کنیم و به 

راهکارهاى کارشناسى شده برسیم.
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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 
شــرایط 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 دوم

شهاب ثابت راسخ-شهردار چرمهین

شبکه اجتماعى «بلو اسکاى» که پیش تر درباره آن مطالب گوناگونى 
منتشر شده بود، نزدیک به 2 هفته اى مى شــود که کار خود را آغاز 

کرده است.
«بلو اسکاى» با مدیریت «جک دورسى» هم بنیان گذار و مدیرعامل 
پیشین توییتر توسعه یافته و به نظر مى رســد که در حال حاضر در 

ابتداى راه قرار دارد.
این پلتفرم فعال بسیار ساده است و خلوت بودن آن نیز چنین چیزى 

را بیشتر به چشم مى آورد. 
طبق اخبار منتشر شده، شــبکه اجتماعى «بلو اسکاى» با نصب بر 
روى 2 هزار دستگاه کار خود را آغاز کرده و عضویت در آن مستلزم 

دریافت دعوتنامه است.
با این وصف به نظر مى رســد که کمى طول خواهد کشــید تا این 
پلتفرم شــبکه هاى اجتماعى بتواند میزان قابل توجهى مخاطب را 

به خود جلب کند.

بسیارى از کارشناسان امر، بلو اسکاى را یک رقیب بسیار جدى براى 
توییتر توصیف کرده اند.

کاربران در این شبکه اجتماعى قادر هســتند که براى خود یک نام 
کاربرى و یک نام نمایشى انتخاب کنند.

 256 ننــد پست هاى شــان را در حداکثــر   ســپس مى توا
کاراکتر کــه مى توانــد شــامل تصاویر هم باشــد، به اشــتراك

 بگذارند.

چگونه گوشى خود را خنک نگه داریم؟

بلو اسکاى کارش را آغاز کرد

بهترین روش اندازه گیرى دماى موبایل، استفاده از اپلیکشن 
مناسب است. برنامه هاى دماســنج زیادى در پلى استور و اپ 
استور براى سیستم عامل هاى اندروید و آیفون وجود دارند که 

درجه حرارت گوشى شما را نشان مى دهند. 

Clean Master نصب کنید

 امروزه همه مدام با گوشى سروکار داریم تا جاییکه به یکى از 
ابزار هاى ضرورى و کارآمد در زندگى ما تبدیل شده است. از 
سوى دیگر استفاده از هر تکنولوژى به مرور زمان باعث مى شود 
تجهیزات یا باترى گوشى مورد استفاده داغ شود. مى توان گفت 
که داغ شدن گوشــى یکى از مشکالت شایعى است که همه 
ما حداقل یکبار آن را تجربه کرده ایم؛ فرقى هم ندارد موبایل 
ما اندروید باشد یا آیفون. به هر حال گرم شدن گوشى مسئله 
آزاردهنده اى است و اگر خیلى داغ شود همه ما را نگران مى کند. 
این نگرانى به جاست و الزم است به فکر پیدا کردن علت داغ 
شدن گوشى باشیم تا از آسیب دیدن آن و خسارت هاى احتمالى 

جلوگیرى کنیم.
براســاس این گزارش باید به این نکته کلیدى توجه کرد که 
باترى، یکى از حســاس ترین قطعات موبایل اســت که اگر 
به خوبــى از آن مراقبت نکنید، زودتر از آنچــه که فکرش را 
مى کنید خراب مى شود. خراب شدن باترى مى تواند بسیارى 
از عملکرد هاى گوشــى را مختل کــرده و در نهایت به دیگر 

قسمت هاى گوشى از جمله صفحه نمایش آسیب وارد کند.
اول از همه این را بدانید که داغ شدن باترى گوشى طبیعى است. 
زمانى که شما در حال استفاده از گوشى موبایل خود هستید، 
فرآیند خالى شدن شارژ باترى در حال رخ دادن است و باترى 
گوشى تا حدودى داغ مى شود. اما گاهى اوقات این داغ شدن 

بسیار غیر طبیعى خواهد بود.

اجــراى چندین برنامه ســنگین به صورت 
هم زمان

یکى از اصلى ترین دالیل داغ شــدن باترى گوشــى، اجراى 
همزمان چندین برنامه سنگین اســت. با توجه به میزان رم 
گوشى، باید حواستان به برنامه هاى اجرا شده باشد. زمانى که 
چندین برنامه سنگین را به صورت همزمان باز مى کنید، سهم 
عظیمى از پردازنده گوشى را اشغال کرده و در نتیجه شاهد داغ 
کردن باترى گوشى هســتیم. معموال مواقعى که بازى هاى 
سنگین روى گوشــى هاى اندروید و آیفون اجرا مى شود، این 

مسئله پیش مى آید. 

استفاده بیش از اندازه از تلفن هوشمند
در واقع هر چیزى که صفحه نمایش شما را براى مدت طوالنى 
روشن نگه دارد؛ از GPU گوشى شما استفاده مى کند و باعث 

گرم شدن دستگاه مى شود.
ســریال ها و نمایش ها در یوتیوب، نتفلیکس و آپارات را زیاد 
تماشــا مى کنید. ســاعت ها بازى مداوم، یا ضبط ویدیو هاى 
طوالنى بدون وقفه انجام مى دهید. از تصاویر پس زمینه زنده 

استفاده مى کنید.

قرار گرفتن گوشى در جاى گرم
گرما، بزرگترین دشمن باترى موبایل هاى هوشمند است. یکى 
از کار هاى اشتباه که در نتیجه باعث داغ کردن گوشى و یا حتى 

انفجار باترى مى شود، قرار دادن موبایل در معرض نور مستقیم 
خورشید است. هیچگاه گوشى را روى داشبورد ماشین و دیگر 
مکان هایى که نور مستقیم خورشید وجود دارد، نیز قرار ندهید.

خراب بودن شارژر گوشى و یا آى سى شارژ 
موبایل

همیشــه به کاربران توصیه مى کنیم از شارژر هاى اورجینال 
گوشى استفاده کنید و به هیچ عنوان سراغ شارژر هاى تقلبى 
نروید. عدم استفاده از شــارژر اصلى اندروید یا آیفون منجر به 
مشکالت متعددى خواهد شد که اصلى ترین آن کاهش طول 
عمر باترى است. اگر گوشى شــما تنها زمان شارژ شدن، داغ 
مى شود، پیشنهاد مى کنیم شــارژر را عوض کنید. در صورتى 
که با استفاده از شارژر اصلى، مشکل داغ شدن باترى گوشى 

برطرف شد، باید شارژرتان را عوض کنید.
البته استفاده از شارژر هاى تقلبى عوارض دیگرى 

نیز دارد. خراب شدن آى سى شارژ گوشى، 
از دیگر عوارض خرید کابل شــارژ 

تقلبى اســت. در صورتى که آى 
سى شارژ گوشى خراب باشد، 
فرآیند شارژ شدن گوشى به 
شکل درستى انجام نمى شود 
و همین مورد نیز باعث داغ 

شدن باترى خواهد شد.
خراب شــدن آى ســى شارژ 

گوشــى، مى تواند یــک دلیل 
جداگانه براى گرم شدن باترى گوشى 

باشد.

استفاده زیاد از دوربین گوشى
چند لحظه ویدئو ضبط مى کنید. ممکن اســت متوجه شوید 
که گوشى شما داغ مى شود. استفاده طوالنى مدت از دوربین 
فیلمبردارى گوشــى مى تواند منجر به داغ شــدن بیش از حد 

دستگاه شود.
البته این اتفاق همیشــه نمى افتد و معموال به عوامل دیگرى 
بستگى دارد؛ وضوح و نرخ فریم انتخاب شده- روشنایى صفحه 

نمایش- استفاده طوالنى مدت از دوربین.

استفاده از قاب گوشى نامناسب
برخى از قاب ها به گونه اى طراحى شده اند که هیچ راهى براى 
رسیدن هوا به بدنه گوشى در آن ها وجود ندارد. هر چند که به 
صورت کلى پیشنهاد مى کنیم هنگام شارژ شدن موبایل، قاب 
یا کیف گوشى را از دســتگاه خود جدا کنید. اما در صورتى که 
انجام دادن این کار برایتان ســخت است، یک قاب استاندارد 
تهیه کنید. براى مشاهده انواع گارد گوشى مى توانید به صفحه 

بررسى و خرید قاب گوشى مراجعه کنید.

به روزرسانى نرم افزار باگى یا بدافزار
شاید برنامه جدیدى را نصب کرده باشــید که به خوبى روى 
گوشى شما کار نمى کند. شــاید برنامه اى که به طور مرتب 
استفاده مى کنید به روز شــده باشد. ممکن است نسخه جدید 

باعث داغ شدن بیش از اندازه اندروید شود.
به روز رسانى خودکار برنامه مفید است. گاهى 
به روزرسانى هاى برنامه اغلب باگ هاى 
نرم افزارى را برطرف مى کنند. این 
کار مى تواند کارایى و عملکرد 
گوشى شما را افزایش دهد؛ 
اما گاهى اوقات مشکالتى 
ماننــد ایــن هــم ایجاد 

مى کند.

بد افزار ها
 هریک از مشکالت باال مى تواند 
به راحتى تلفن شما را فلج کند؛ هیچ 
یک از آن ها به انــدازه بدافزار قدرتمند 
نیســتند. برنامه هاى مخرب معموال کد هاى 
بهینه نشده هســتند. CPU و حافظه گوشــى شما را تحت 
فشــار قرار مى دهند؛ آن ها را خفه مى کنند و گرماى زیادى 

تولید مى کنند.
این بدافزار ها ناآگاهانه و از طریق تبلیغات مخرب یا برنامه هاى 
جعلى روى گوشى نصب شوند. وقتى تلفنى با بدافزار مواجه 
مى شود، مى تواند برنامه ها، ویجت ها و فایل ها و پردازش هاى 
مضر را در پس زمینه اجــرا کند. این امر به پردازنده فشــار 

بیش ازحد وارد مى کند که در نهایت آن را گرم مى کند.

آسیب سخت افزارى گوشى
همان طور که قبال ذکر کردیم؛ باترى هاى آسیب دیده مقصر 
بزرگى در گرم شــدن بیش از حد تلفن ها هســتند. انواع دیگر 
آســیب هاى داخلى هم مى توانند باعث این موضوع شــوند. 
به عنوان مثال، خمیر حرارتى بین پردازنده و هیت سینک ممکن 
است شروع به ریزش کند. با عدم انتقال حرارت بیش از حد از 

پردازنده، کارایى هیت سینک را کاهش دهد.
برخى دیگر از گوشــى ها داراى مکانیزم هــاى خنک کننده 
پیشرفته هستند. اگر به طور تصادفى تلفن شما بیافتد ممکن 
است ظاهرا آسیب را نبینید. آسیب ناشى از ضربه اغلب مى تواند 
باعث شل شدن قطعات و در نتیجه اتصال کوتاه شود. در برخى 
از این آسیب ها ممکن است تلفن شــما کار کند؛ اما به قیمت 

گرم شدن زیاد.

علت داغ شدن گوشى هاى اندرویدى
در گوشى هاى اندروید مثل سامســونگ، هواوى و شیائومى 
شایع ترین مشکل باترى آسیب دیده است. اما دالیل دیگرى 

هم وجود دارند:
نرم افزار هاى پس زمینه بیش از حد CPU مصرف مى کنند. مثًال 
برخى اپ هاى پیش زمینه شیائومى مانند ویجت هاى گیمینگ 
و …- روشــنایى زیاد صفحه نمایش-فعال بودن اینترنت و 
نرم افزار هایى که معموًال براى دسترســى به اینترنت آزاد نیاز 
داریم- اینترنت ۳G و LTE- بازى هاى ســنگین- ویروسى 
شدن گوشى- باترى فاسد و آســیب دیده- استفاده از شارژر 

بى کیفیت- نوسانات برق.

 علت داغ شدن موبایل هاى آیفون
گوشى هاى آیفون معموًال ویروسى نمى شوند، چون اپل اجازه 
نمى دهد نرم افزار هاى غیرمعتبر و تأیید نشده روى گوشى تان 
نصب کنید. شــاید فکر کنید آیفون ها کمتر داغ مى کنند. اما 
داغ کردن گوشى هاى آیفون هم زیاد اتفاق مى افتد. از جمله 

علت هاى داغى آیفون:

چگونه گوشى خود را خنک نگه داریم؟
براى جلوگیرى از داغ شــدن گوشى، پیشگیرى بهترین دارو 
است. سعى کنید لیست موارد زیر را همیشه رعایت کنید. دالیل 

آن را در بخش هاى بعدى مقاله حتما بخوانید.
 از حالت مصرف بهینه در باترى استفاده کنید-  تنظیمات غیر 
ضرورى را خاموش کنید-  برنامه هایى که استفاده نمى کنید 
را ببندید-  روشنایى صفحه را کم کنید یا روشنایى تطبیقى را 
روشن کنید- برنامه هاى خود را به روز نگه دارید-  از نور مستقیم 
خورشــید روى تلفن خود اجتناب کنید-  از شارژر تایید شده 
استفاده کنید-  شارژر معیوب را تعویض یا تعمیر کنید-  قاب 
گوشى ضخیم استفاده نکنید-  زمانى که قصد استفاده از تلفن 
خود را ندارید، حالت هواپیما را روشن کنید- تلفن، تبلت و رایانه 
 ،GPS خود را در یک جعبه و کیف قــرار ندهید- گزینه هاى
بلوتوث یا Wi-Fi را زمانى که نیاز ندارید خاموش کنید-  برنامه ها 
را به طور منظم به روزرسانى کنید-  سعى کنید در جا هایى که 
سیگنال قوى است تماس تلفنى برقرار کنید- زمانى که گوشى 
درحال شارژشدن است تماس تلفنى برقرار نکنید-  از روشن 
نگه داشــتن صفحه نمایش براى مــدت طوالنى خوددارى 

کنید- برنامه هاى پاك کننده، مانند آنتى ویروس نصب کنید.

با اجراى طرح رجیسترى براى تمامى برندهاى 
گوشى همراه، الزم است از اصالت گوشى اطمینان 
حاصل کرده و سپس نسبت به خرید اقدام کنید؛ 
در غیر ایــن صورت گوشــى خریدارى شــده 
از شــبکه هاى داخلــى ســرویس نخواهنــد 

گرفت.
 فاز نخست رجیسترى گوشى موبایل از مهر ماه 
سال 1396 آغاز شــد و به تدریج برندهاى تلفن 
همراه و سایر تجهیزات مخابراتى داراى سیم کارت 
مشمول فرآیند اجرایى این طرح شدند و مقرر شد 
تا پایان فروردین سال 1397، تمامى نشان هاى 
گوشــى تلفن همراه موجود در بازار مشمول این 

طرح شوند.
 ایــن موضــوع نیازمند دقــت خریــداران این 
دستگاه هاست براى اینکه با مشکل قطع سرویس 
مواجه نشــوند. در همین راستا ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویى روش هایى را براى 
آگاهى از اصالت تلفن همراه و اطمینان از قاچاق 

نبودن آن اعالم کرد.
از سوى دیگر، یکى از مهم ترین مواردى که باید 
با اجراى رجیســترى به آن توجــه کرد، دریافت 
کد IMEI  اســت. کد IMEI براى هر تلفن همراه 
منحصر به فرد است و این موضوع سبب مى شود 
تشخیص و پیگیرى موبایل هاى دزدیده یا گم شده 
 ،IMEI ممکن شود. یکى از راه هاى آگاهى از کد
مشاهده آن برروى جعبه تلفن همراه و همچنین 
پشت باترى گوشى هایى اســت که باترى آن ها 

داخلى نباشد.
البته این کد عالوه بر اینکه این شناســه برروى 
جعبه و باترى گوشــى وجود دارد، با ارســال کد 
دســتورى *#۰۶#و همچنین از خود دســتگاه 
تلفن همــراه هم قابــل دریافت اســت؛ براى

 دریافت این کد الزم است به منوى اصلى گوشى 
خود رفته، وارد بخش تنظیمات (Setting) شده و 
در قسمت درباره تلفن (About)، وضعیت تلفن را 
پیدا کنید تا کد 15 رقمى IMEI گوشى براى شما 

نمایش داده شود.
کاربران گوشــى هاى همــراه بــراى آگاهى از 
ســنجش اصالت گوشــى و قاچاقى نبودن آن، 
مى توانند با دریافت شناسه IMEI، این شناسه را 
با برچسب روى جعبه گوشى و کد باترى مطابقت 
دهند و در صورتى که این ســه کد یکسان باشد، 

از روش هاى اعالم شده توســط سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات، با استعالم از شبکه اپراتورها، 
صالحیت گوشــى را احزار و از قاچاقى بودن یا 

نبودن آن اطمینان حاصل کنند.
 یکى از راه هاى استعالم اصالت گوشى، استفاده از 
کد یواس اس دى *7777# است که با درخواست 
استعالم اصالت گوشــى، پس از وارد کردن کد 
IMEI، مى توانید اصالت دســتگاه خود را بررسى 

کنید.
 طبق این گزارش، یکى دیگــر از کدهایى که به 
واســطه آن مى توانید اصالت گوشــى را بررسى 
کنید، کد *4#  مربوط به خدمــات دولت همراه 
است که بخش اول آن مربوط به طرح رجیسترى 
گوشى بوده و از جمله ســرویس هایى که توسط 
آن ارائه مى شــود، اســتعالم اصالت دســتگاه

 است.
عالوه بر موارد گفته شــده کاربــران مى توانند 
اپلیکیشن سامانه همتا را از فروشگاه هاى آنالین 
گوگل پلى، ســیب اپ و کافه  بازار دانلوده کرده و 
از طریق این اپلیکیشن، از اصالت گوشى همراه 

خود آگاه شوند.
وارد شدنبه سایت hamta.ntsw.ir یکى دیگز از 
راه هاى آگاهى اصالت تلفن همراه است؛ گفتنى 
است این سایت نسخه  وب سامانه همتا (سامانه 
هوشــمند مدیریت تجهیزات مخابراتى) بوده و 
کاربران مى توانند با مراجعــه به آن و وارد کردن 
شــماره تلفن همراه خود، از اصالت دستگاه خود 

اطمینان حاصل کنند.
بنابراین کاربران در صورتى که قصد خرید گوشى 
دارید، ابتدا با داشتن شــماره 15 رقمى (IMEI) و 
روش هاى اعالم شده، از استعالم اصالت دستگاه 

اطمینان حاصل کنید. 
در صورتى که تلفن همراه مورد نظر شما به صورت 
رسمى وارد شده باشــد، این پیام متنى در پاسخ 
ارسال مى شــود که «شــماره درخواستى براى 
کاالهاى زیر ثبت شــده اســت»، که مى توانید 
خریدارى کنید؛ اما اگر تلفــن همراه مورد نظر از 
طریق مبادى غیررســمى و قاچاق به کشور وارد 
شده باشد، متقاضى با چنین پیامکى مواجه مى شود 
که «شماره استعالم شده در پنجره واحد تجارت 
فرامرزى ثبت نشده است» و باید از خرید این کاال 

خوددارى کنید.

راه هاى تشخیص اصالت گوشى

رت 
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عث 
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مى شود، پیشنهاد مى کنیم شــارژر را عوض کنید. در صورتى 
که با استفاده از شارژر اصلى، مشکل داغ شدن باترى گوشى 

برطرف شد، باید شارژرتانرا عوض کنید.
ىگرى البته استفاده از شارژر هاى تقلبى عوارض دی

نیز دارد. خراب شدن آى سى شارژ گوشى،
ژارژ از دیگر عوارض خرید کابل شــ
ى آى تقلبى اســت. در صورتى که
سى شارژ گوشى خراب باشد، 
شدنگوشى به فرآیند شارژ
شکلدرستى انجامنمى شود

و همین مورد نیز باعث داغ 
شدن باترى خواهد شد.

خراب شــدن آى ســى شارژ
گوشــى، مى تواند یــک دلیل 

جداگانه براى گرم شدن باترى گوشى
باشد.

استفاده زیاد از دوربین گوشى
ید جهش ت ت کناس د کن ط ض یدئ لحظه چند

گوشى شما کار نمى کند. شــاید برنامه اى که به طور مرتب 
استفاده مى کنید به روز شــده باشد. ممکن است نسخه جدید 

اندرویدشود. باعث داغ شدن بیش از اندازه
بببببببببببه روز رسانى خودکار برنامه مفید است. گاهى 
بببه روزرسانى هاى برنامه اغلب باگ هاى 
نرم افزارى را برطرف مى کنند. این 
کار مى تواند کارایى و عملکرد

گوشى شما را افزایش دهد؛ 
اما گاهى اوقات مشکالتى 
ماننــد ایــن هــم ایجاد 

مى کند.

بد افزار ها
 هریک از مشکالت باال مى تواند 
به راحتى تلفن شما را فلج کند؛ هیچ 
یک از آن ها به انــدازه بدافزار قدرتمند 
نیســتند. برنامه هاى مخرب معموال کد هاى 
تحت  حافظه گوشــى شما را Uبهینه نشده هســتند. CPU و
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بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ایمن کنترل سامین (سهامى 
خاص)به شماره ثبت 72603 وشناســه ملى 14011649754دعوت به 
عمل مى آید که در جلسه مجمع عمومى فوق العاده  مورخ 1401/12/25 
راس ســاعت 8 صبح به آدرس اســتان اصفهان، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى، شهراصفهان، باغ نگار، آئینه خانه،خیابان شهید امینى 
نژاد،خیابان چهارباغ باال، پالك 0،مجتمع تجارى ادارى باران، طبقه 5 واحد
o35 به کدپستى 8163661998 تشکیل مى گرددحضور به هم رسانید.

مجمع عمومى فوق العاده  درساعت 8صبح دستور جلسه : انحالل

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایمن کنترل سامین 

(سهامی خاص)به شماره ثبت ۷۲۶۰۳ وشناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۴۹۷۵۴

 هیئت مدیره
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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 دوم

 (( آگهی مزایده نوبت اول 

واگذاری زمین چمن مصنوعی فوتبال به صورت استیجاری))

شهاب ثابت راسخ-شهردار چرمهین

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

 م.الف:۱۴۶۵۷۶۸ 

((

چاپ دوم 

 

اکثر ما براى تمیز کارى از اســفنج، پارچه، فرچــه و جارو برقى 
استفاده مى کنیم اما یک ابزار بسیار مهم در اختیار داریم که شاید 

آن را فراموش کنیم و آن هم چیزى نیست جز مسواك. 
چیزهایى که مى توانید با مسواك آن را تمیز کنید را در این قسمت 

به شما معرفى مى کنیم.

شعله اجاق گاز
تمیز کردن شــعله اجاق گاز بــه خاطر اینکــه لبه هاى ظریف 
و باریکــى دارد و از طرفــى خیلى در دســترس نیســت، کار 
سختى است و شما نمى توانید با دســتمال به راحتى آن را تمیز

کنید.
 مسواك یکى از آن مواردى است که براى تمیز کردن مى توانید 

از آن استفاده کنید. 

از یک مسواك آغشته شده به مایع ظرفشویى با حرکات دایره اى 
شکل کمک بگیرید.

شیرآالت
قطعا مشــاهده کرده اید کــه جرم زیادى در اطراف شــیرآالت 
تجمع پیدا مى کند و شــما خیلى نمى توانیــد آن را تمیز کنید. 
در چنین حالتــى باکترى و قارچ در البالى شــیراالت رشــد 
مى کند که مى توانید از مســواك و کمى مایع پاك کننده کمک

 بگیرید.

جاى مداد شمعى روى دیوار
اگر در منزل کودك داشته باشید، احتماًال او با مداد شمعى هایش 
روى دیوار طراحى کرده و شما نتوانسته اید کارى کنید. در چنین 
حالتى مسواك با کمى خمیر ریش تراش یا خمیر دندان مى تواند 
رد مداد شــمعى ها را پاك کند. در نهایت روى آن یک دستمال 

تمیز بکشید.

سشوار یا بخارى ماشین
هم سشوار و هم بخارى ماشــین لبه هایى دارند که خیلى راحت 
قابل دسترسى نیســتند اما البالى آن الودگى هایى تجمع پیدا 

مى کنند و مى توانید زیر این لبه ها را با مســواك 
تمیز کنید و گرد و غبار را بیرون بیاورید.

کیبورد کامپیوتر  
کیبورد کامپیوتــر معموًال خیلى راحــت با گرد و 
غبار کثیف مى شــود و در نتیجه باید البه الى آن 
را تمیز کنید. از طرفى دســتمال هم خیلى راه حل 

خوبى نیست. 
پس بهتر است که با مســواك البه الى کلیدهاى 

کیبورد کامپیوتر را تمیز کنید.

راه آب داخــل ســینک 
ظرفشویى

راه آب داخل ســینک ظرفشــویى 
به دلیل اینکه بقایــاى مواد غذایى 
را داخــل خــودش جمــع مى کند 
و از طرفــى خیلى قابل دسترســى 
نیست، در نتیجه در طول زمان آلوده 

مى شود. 
شما مى توانید یک مسواك را آغشته 

به مایع ظرفشویى کنید و روى این قسمت به راحتى فرچه کشیده 
و آن را برق بیندازید.

البه الى کاشى
البه الى کاشى حمام و دستشــویى خیلى راحت جرم مى گیرد. 
از طرفى شــما با دســتمال نمى توانید ان قســمت ها را پاك

 کنید. 
فقط کافى است که کمى سفید کننده و آب را مخلوط کنید و روى 

مسواك بزنید و البالى کاشى بکشید.

پرزهاى بالل
هنگامى که مى خواهید بالل درســت کنید، احتماًال مقدارى از 

ریشه ها و موى بالل روى آن باقى مى ماند.
 در چنین حالتــى مى توانید با گوشــه یک مســواك تمیز این 
موها را جدا کرده؛ به صورتى که روى بالل ها کشــیده تا موها 

جدا شود.

رنگ کردن ریشه موى سر
اگر مى خواهید ریشــه موهاى خود را در منزل رنگ کنید، یک 
مســواك قدیمى و تمیز را به عنوان راهى بــراى اعمال کردن 
رنگ موى سر اســتفاده کنید تا کمترین کثیفى و آلودگى ایجاد 

شود.

پاك کردن چربى ها
قطعا لوازم داخل خانه مخصوصا لوازمى که در آشپزخانه استفاده 
مى کنید، چربى هاى زیادى را به خاطر پخت و پز و آشــپزى به 
خودشان جذب مى کنند و هیچ چیز غیر از مسواك و ماده شوینده 

نمى تواند این چربى ها را از روى آنها پاکسازى کند.

اسکراب ناخن
اگر احساس مى کنید ناخن هاى شــما نیاز به یک 
اســکراب و الیه بردارى مالیم دارند، کافى 
اســت که یک مســواك تمیز بردارید و 
کمى صابــون و آب بــه آن بزنید و روى 
ناخن هایتــان بکشــید تــا کثیفى ها و 

آلودگى ها از بین برود.

جدا کردن پالپ آبمیوه
بــه گــزارش وب گاه نمنــاك، معموًال 
دســتگاه هاى آبمیوه گیرى بعــد از مدتى 
کثیف مى شــوند، زیرا پالــپ میوه ها در 
یک قســمت گیر مى کند و باعث 
مى شود که میوه هاى بعدى 
خیلى خوب و خالص نباشند. 
در چنین حالتــى مى توانید 
ناحیه فیلتر آب میوه گیرى 
را با یک مسواك کامًال تمیز 
پاکسازى کنید تا دوباره کار 
آبمیــوه گیرى بهتــر از قبل 

نمایان شود.

مصرف مواد غذایى و مکمل هایــى خاص و همچنین 
ورزش کردن ممکن است به محافظت از تارهاى موى 

شما در برابر ریزش کمک کنند.
مصرف مواد غذایى و مکمل هایــى خاص و همچنین 

ورزش کردن ممکن است به محافظت از تارهاى 
موى شما در برابر ریزش کمک کنند.

 بــه گفتــه کورتنى 
متخصص  دى آنجلــو، 

کلیــدى که تغذیه ، یکى از مــواد غذایى 
شــود و در صــورت مى توانــد موجب ریزش مو 
پرهیز کرد، ممکن است تجربه این شرایط باید از آن 

موجب شگفتى بسیارى از ما شود.
ماهى تن، شمشیرماهى، کوسه و شاه ماهى خال مخالى 

از جمله بدترین مواد غذایى براى ریزش مو هستند.
باید به این نکته توجه 
داشت که ماهى سرشار 
از مواد مغــذى مختلف 
است و فواید سالمتى مختلفى 
را ارائه مى کند. به عنوان نمونه، ماهى هاى 
چرب مانند سالمون با کاهش خطر بیمارى قلبى عروقى، 
بهبود عملکرد شناختى و حتى کمک به کاهش عالئم 

افسردگى پیوند خورده اند.

در شــرایطى که ماهى مى تواند براى ســالمتى انسان 
معجزه کند، آگاهى از خطرات بالقوه مصرف بیش از حد 
انواع خاصى از ماهى، با توجه به ســطوح باالى جیوه در 

آنها، اهمیت دارد.
به گفته دى آنجلو، سطوح باالى جیوه با ریزش مو پیوند 
خورده است و ماهى هایى که پیشــتر به آن ها اشاره شد 
نسبت به دیگر گزینه هاى غذاهایى دریایى داراى سطوح 
باالترى از جیوه هســتند. پس اگر با ریــزش مو مواجه 
هستید، پرهیز از مصرف ماهى هایى که اشاره شد شامل 
تن، شمشیرماهى، کوسه و شاه ماهى خال مخالى بهترین 

گزینه است.

 حســن ارگانى فوق تخصــص بیمارى هــاى کلیوى 
بزرگساالن شایع ترین بیمارى را که مى تواند نارسایى کلیه 
ایجاد کند دیابت عنوان و اظهار کرد: در تمام جهان دیابت 
و عوارض ناشى از آن مى تواند به نارسایى کلیه و به تبع آن 
دیالیز و پیوند کلیه بینجامد. ضمن اینکه دیابت، مشکالت 

قلبى را هم به دنبال خواهد داشت.
وى در توضیح مواردى که افراد باید رعایت کنند تا دچار 
عوارض ناشى از دیابت نشوند، گفت: رژیم غذایى مناسب، 
دورى از اســترس و چاقى و پرهیز از مصرف دخانیات و 
پرهیز از استفاده بیجا از داروهاى مختلف و کنترل فشار 
خون باال مى تواند از آســیب هاى کلیوى و قلبى ناشى از 

دیابت جلوگیرى کند.
ارگانى در توضیح عوامل ایجادکننده سنگ کلیه گفت: تا 
امروز مشخص نشده آب معدنى بهتر از آب هاى تصفیه 
شده شهرى است و حتى مى تواند به دلیل امالح و سدیم 

باال باعث بروز سنگ کلیه شود. ضمن اینکه آب جوشیده 
شــده هم به دلیل دارا بودن امالح باال بر احتمال 

ایجاد سنگ کلیه مى افزاید. افرادى که 
سنگ کلیه دارند باید در طول شبانه 
روز بیش از 10 لیوان آب بنوشند. اگرچه 
هر فردى بنابر فیزیولوژى بدن، کار، 

رژیم غذایى و محل زندگى به مقادیر 

آب متفاوتى نیاز دارد. فوق تخصص بیمارى هاى کلیوى 
بزرگساالن کشــورمان درخصوص آخرین توصیه ها و 
دستاوردهاى پزشکى گفت: رژیم غذایى مناسب و استفاده 
از سبزیجات و دورى از نمک بسیار نکته مهمى است. برخى 
داروهاى ضد فشار خون و ضد دیابت و داروهایى که 
دفع قند از ادرار را افزایش مى دهند براى جلوگیرى 
از بیمارى هاى کلیوى علم پزشکى را 
وارد افق جدیدى کرده اند و جراحى پیوند 
کلیه هم روز به روز در حال پیشرفت است 
و داروهاى پیوند کلیه به تنوع و کارایى 

باالیى رسیده اند.

دانشمندان دریافته اند که خوردن یک شکالت ممکن است به کاهش وزن 
کمک کند. یافته نشان مى دهند که نوع ارائه ماده غذایى بر میزان خوردن 

ما تاثیر مى گذارد.
 کارشناســان معتقدند این یافته ها مى تواند در مورد سایر غذا ها نیز صدق 
کند. بریدن و پخش کردن غذا تاکتیکى است که هر فردى مى تواند براى 
هر غذایى به کار بگیرد تا به فرد کمک کند کم تر بخورد. کنترل اندازه سهم 
ماده غذایى جنبه کلیدى رژیم غذایى و کنتــرل وزن در کنار ورزش و یک 

رژیم غذایى متعادل است.
 گروهى از پژوهشگران دانشگاه شانکســى نرمال در چین به بررسى این 
موضوع پرداختند که آیا تبدیل غذا به تکه هاى بیش تر و کوچک تر بر نحوه 
درك افراد از اندازه وعده ها تاثیر مى گذارد و هم چنین آیا پخش آن تفاوتى 

یجاد مى کند یا خیر.
در مجموع 63 نفر در دو آزمایش شــرکت کردنــد و 60 تصویر مختلف از 

شکالت را که به روش هاى مختلف چیده شده بودند مشاهده نمودند.
 Food Quality and دانشمندان در مطالعه خود که نتیجه آن در نشــریه
Preference منتشر شده مى نویسند: "نتایج نشــان داد که تعداد واحد و 

فاصله بین واحدى به طور مستقل بر درك اندازه کلى سهم تاثیر مى گذارد".
تیم بررســى کننده به شرکت کنندگان در پژوهش شــکالتى با 10 اندازه 
مختلف نشان داد و ســپس آن را به 9 یا 16 قطعه برش دادند. نتایج نشان 
داد برش دادن و پخش کردن شکالت باعث مى شد افراد شرکت کننده در 

آزمایش دچار فریب شده و آن را بزرگ قلمداد کنند.
اگرچه در این آزمایش تنها از شکالت استفاده شد، اما براساس نتایج تجربى 
مى توان حدس زد افرادى که مى خواهند وزن کم کنند مى توانند غذاى خود 
را در بشقاب به صورت کمى پراکنده بچینند و بین هر بخش فاصله بگذارند 

و با این کار باعث شوند غذا بیش تر به نظر برسد.

اندازه سهم درك شده مى تواند واسطه مصرف باشد
در بررسى اى مشخص شد افرادى که غذا را در بشقاب با ایجاد شکاف هایى 
بین مواد غذایى غذا قرار داده و یک دایره بزرگ تشــکیل داده بودند گمان 

مى کنند میزان غذا بیش از حد واقعى ان است.
در مقابل، در بشــقاب دیگرى که در آن غذا ها روى هم چیده شده و دایره 
کوچکى تشکیل شده بود غذا کم تر به نظر مى رسد. مطالعات پیشین نشان 
داده اند که اندازه سهم درك شــده ارزش مطالعه دارد، زیرا مى تواند واسطه 

مصرف باشد.
براى مثال، اگر فردى بتواند غذا را بزرگتر از چیزى که هست درك کند ممکن 
است غذا را بیش از حد بزرگ ارزیابى کند و مصرف خود را کاهش دهد. هنگام 
درك اندازه کلى بخش، تعداد واحد و هم فاصله بین واحدى بر تخمین اندازه 
کلى تاثیر مى گذارند. زمانى که یک اندازه غذا را به 9 یا 16 قطعه تقسیم شد 

افراد گمان مى کنند که 16 قطعه بزرگتر از 9 قطعه است.
عالوه بر این، هنگامى که قطعات غذا از هم جدا مى شوند (مثال با فاصله بین 
واحد ها به میزان 120 درصد یا 130 درصد) مصرف کنندگان اندازه کلى غذا 

را بیش تر درك مى کنند.

مضرات آب جوشیده براى کلیه هابعضى انواع ماهى ها موهاى شما را مى ریزند!
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مدیر شــرکت ملى پخش فرآورده هــاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: این اســتان به حــدود 30 جایگاه جدید 
عرضه سوخت در برخى از جاده هاى اصلى و شهرها مانند 

کالنشهر اصفهان نیاز دارد.
عبدا... گیتى منــش افزود: در زمــان حاضر حدود 360 
جایگاه عرضه فراورده هاى سوختى مایع در سطح استان 
فعال است اما به حدود 30 جایگاه سوخت دیگر نیاز داریم.
وى با بیان اینکه تعداد جایگاه هاى سوخت در برخى از 
شهرستان ها به اشباع رسیده است و دیگر نیاز به توسعه 
آن ندارند، اظهار داشــت: در برخى از مسیرها و راه هاى 
دسترسى اصلى و شهرســتان ها به جایگاه سوخت نیاز 

داریم و اگر سرمایه گذاران به ما مراجعه کنند این مکان ها 
به آنها معرفى مى شود.

وى با تاکید بر اینکه ما در کالنشهر اصفهان نیز نیاز جدى 
به جایگاه هاى عرضه سوخت داریم، تصریح کرد: یکى از 
مشکالت موجود در این شهر، کمبود زمین مناسب است 
و نهادهایى مانند شهردارى مى توانند براى رفع آن پاى 
کار بیایند.گیتى منش با اشاره به اینکه شهردارى اصفهان 
براى ایجاد جایگاه سوخت در داخل باغ رضوان موقعیتى 
را معرفى کرده است، افزود: یکى از محورهاى اصلى در 
سطح استان که در آن به جایگاه سوخت نیاز داریم، مسیر 

شهرضا به سمیرم است.

رئیس قوه قضاییه در هجدهمین سفر استانى خود از بدو 
تصدى ریاست دستگاه قضا، امروز دوشنبه (15 اسفند) در 
صدر هیئت عالى قضایى به اســتان اصفهان سفر خواهد 
کرد.دیدار با تولیدکنندگان و صنعت گران، دیدار با اقشار 
مختلف مردم، شرکت در جلســه حل اختالف و صلح و 
ســازش، دیدار با قضات و کارکنان دادگســترى استان 
اصفهان، حضور در جلسه شوراى ادارى همچنین بررسى 
مشکالت قضایى استان و تصویب مصوبات براى رفع این 
مشــکالت، از مهمترین برنامه هاى سفر حجت االسالم 
والمسلمین غالمحسین محسنى اژه اى به استان اصفهان 
است.سایر مســئوالن عالى قضایى که در سفر به استان 

اصفهان رئیس عدلیه را همراهــى مى کنند، هر کدام به 
نقاط مختلف این اســتان خواهند رفت تــا ضمن دیدار 
مستقیم و بدون واســطه با مردم، از نزدیک با مشکالت 
آن ها آشنا شــوند و براى برطرف کردن مسائل قضایى و 
سایر مشکالت آن ها در حد مقدورات، اقدامات مقتضى را 
ترتیب دهند.البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید عالوه 
بر سفرهاى رسمى استانى که به همراه هیئت عالى قضایى 
انجام مى شود، سفرهایى غیررسمى و بدون تشریفات را 
هم در برنامه کارى خود گنجانده است. اصفهان، یکى از 
استان هایى بوده که رئیس قوه قضاییه در مدت اخیر بدون 

انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

اصفهان به 30 جایگاه جدید 
عرضه سوخت نیاز دارد

اصفهان؛ مقصد هجدهمین سفر 
استانى رئیس قوه قضاییه 

«آتقى» آینه عبرت درگذشت
محمدجواد نظرى گلپایگانى، بازیگر و تهیه کننده در 72 
سالگى از دنیا رفت. او بامداد روز یک شنبه، 14 اسفندماه 
در خواب بر اثر سکته قلبى از دنیا رفت. جواد گلپایگانى، 
زاده 26 اسفند 1329 در گلپایگان تهیه کننده و بازیگر 
بود. او با بازى در نقش «آتقى» در سریال «آینه عبرت» 

تبدیل به یک بازیگر معروف ایرانى شد.

گردآورى دفتر شعر «الیه راجعون»
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
گفت: مجموعه اى از اشـعار معاد با عنـوان «کتاب الیه 
راجعون» براى امیدبخشـى به زندگى تهیه شده است. 
على حاجیان اظهار کرد: این دفتر شعر وزین و ارزشمند 
شامل 44 شـعر در قالب هاى مختلف است که از میان 
دلنوشته هاى جمعى از شاعران و چهره هاى آشناى ادب 

معاصر گزینش شده است.

اهداى خون  
محمد حسام رحیمى، مدیر دفتر مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان به همراه تعـدادى از کارکنان این مجموعه با 
حضور در پایگاه انتقال خون سـیار شهرستان اصفهان 
با اهداى خون، در این اقدام خداپسندانه شرکت کردند. 
تیم سیار سـازمان انتقال خون به منظور خون گیرى از 
کارمندان ادارات کل و دستگاه هاى اجرایى استان، در 
محل خانه بهداشـت شـرکت برق منطقه اى اصفهان 

اقدام به دریافت خون نمود.

خبر

دریا قدرتى پور
امروز روزى براى درختان است. بر اساس تقویم هر ساله یک روز به نام 
درختان ثبت شده تا یادمان بیاید که بى سر و صدا داریم این سرمایه ها 

را از دست مى دهیم.
اکنون شهر مانده و تغییر اقلیم و نهال هایى که کاشته ایم تا بزرگ شوند، 
تا هواى اصفهان را داشته باشند اما هنوز هم تبر سودآورى نمى گذارد 
درختان اصفهان براى همیشه بمانند، سناریویى که انگار پایانى براى آن 
نیست و یادمان مى رود بریدن هر درخت تیر خالصى است بر روزهاى 

هواى پاك اصفهان. 
یادمان مى رود که داریم ریه  اصفهان را ناکار مى کنیم تا براى خودمان 

خانه و ویال بسازیم. یادمان مى رود داریم با دست خودمان ریشه هایمان 
را قطع مى کنیم. ابایى هم نداریم از اینکه ناژوان باشد یا بیشه هایى که 

دیگر بى برگ و بار شده اند و دست طمع ریشه هایشان را خشکانده.
از آن همه حاال زمین هاى تنــک و کم درختى باقى مانده و بهانه هاى 
ســودجویانه، نمره منفى در کارنامه مدیریت شــهر گذاشته است. با 
همه اینها امسال هم به رسم هر ســاله در اصفهان درخت مى کاریم، 
براى شــهرى که اگر سربازان سبزپوشــش بمیرند در جنگى نابرابر با

 آالینده ها از پاى درمى آید.
امســال هم دوباره بیل به دســت مى گیریم تا در این روز باشــکوه، 
آستین ها را باال بزنیم و زمین هاى عریان شده را سبز کنیم تا به احترام 

خودمان و نسلى که در حال نابود کردنش هستیم، نهالى نو بکاریم. نهال 
هاى کوچکى که قرار است یک روز درختان بلندقد اصفهان باشند.

این درختان قرار است در جنگ نابرابر هواى سالم با آلودگى پیروز شوند؛ 
جنگل هاى دست کاشتى که هر هکتارش اگر قبراق و ایستاده در خاك 

بمانند باعث مى شود شهر را نجات دهند. 
نهال هاى کم جانى که امروز به دست من و تو کاشته مى شوند تا در خاك 
پا بگیرند و جزئى از پیکره یک جنگل مصنوعى شــوند، هر هکتارش 
مى تواند ُمشکى باشد که 500 متر مکعب آب را براى اصفهان خشک 

ذخیره مى کند.
پس اگر این درختان را تلف نکنیم، هر کدامشــان بــه تنهایى تا 150 
کیلوگرم گاز دى اکسید کربن را در هر سال ذخیره مى کنند و در پاکسازى 

محیط زیست از گازهاى سمى یاریمان خواهند کرد.
عالوه بر این، هر درخت به جذب 450 لیتر آب باران و پیشگیرى از وقوع 
سیل کمک زیادى مى کند، پس بیایید تیغ تیز سودجویى را کنار بگذاریم 

و با درختانى که جانشان را به میان گذاشته اند مهربان تر باشیم.
امسال قرار است در این روز سبز50 هزار نهال در اصفهان کاشته شود، 
نهال هایى که تا روزهاى مانده به عید بخشــى از سهم بهارى شدن 
اصفهان را بر عهده مى گیرند و جان مى گیرند، بارور مى شــوند تا روز 

دیگرى باشند براى نسل هاى بعد.
بین این همه ساختمان زمختى که در آن اسیر شده ایم هر دعوت سبزى 
نداى روشنى است که اصفهان هنوز هم مى تواند باغ شهرى متفاوت 
باشد. بین این همه خاکسترى و خیابان که ماشین هایى با شکم هاى 
پر شده از بنزین و دود آن را احاطه کرده اند تنها سپرى که مى تواند ما 
را نجات دهد درختانى هستند که به دســت خودمان مى کاریم. پس
 آستین ها را زودتر باال بزنید؛ براى درختان. چه روز درختکارى باشد و چه 

نباشد ما به این موجودات زنده نیاز داریم تا زنده بمانیم.

15 اسفند، روز درختان است

رئیس شــوراى شــهر اصفهان دعوت سبز براى شهر خاکسترى 
گفت: رئیس قــوه قضاییه باید 
به آلودگى هــوا و خاك اصفهان 

ورود کند.
محمد نورصالحى پیش از ظهر 
یکشنبه در نطق پیش از دستور 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر 
با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه 
به اصفهان افزود: درخواســت 

مالقات براى بیان مشکالت شهر اصفهان داشتیم اما فرصت نیست 
و در همین راستا مواردى را به صورت مکتوب ارائه خواهیم کرد که 

مهمترین آن جریان پایدار آب زاینده رود است.
وى گفت: تجربه نشــان داده دولت و مجلس به تنهایى قادر به حل 
این مشکل نیستند. همان طور که در دولت هاى قبل وعده هایى داده 
شد اما عمل نشــد. انتظار اصلى، جدى و حتمى مردم و ما این است 
که موضوع زاینده رود حتمًا در دستور کار سران قوا قرار گیرد و مانند 

دریاچه ارومیه به عنوان یک معضل ملى با آن برخورد شود.
نورصالحى با بیان اینکه آلودگى هوا و خاك اصفهان دیگر موضوعى 
است که قوه قضائیه باید به آن ورود کند، گفت: راه حل قاطع آن خروج 
صنایع آالینده از شهر است. مدیریت شهرى هر کمکى که الزم است 

براى خروج مراکز آالینده از شهر انجام مى دهد. 
رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: انتقال زندان مرکزى شهر 
حمایت و پشتیبانى قوه قضائیه را نیاز دارد و براساس زمان بندى این 

انتقال باید صورت گیرد. مدیریت شهرى نیز کمک مى کند.
وى بیان کرد: انتقال دادگسترى استان نیز مطرح است و امیدواریم 
براى این امر و تکمیل ســاختمان جدید و انتقال ساختمان هایى که 
بر خالف کاربرى ها در مکان کنونى شــان مستقر شده اند همکارى 

صورت گیرد.

درخواست مدیریت شهرى 
اصفهان از رئیس  قوه قضاییه 

آگهى تغییرات
 شرکت آیسان زریر زرین شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 69181 و شناسه ملى 
14010476362 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا وهاب به کدملى 1270275666 و احمد وهاب 
به کدملى 5409712171 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال 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 (1463942)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص راشا تجارت برین به شناسه ملى 14008319051 
و شماره ثبت 62352 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه محمدیان دستنائى 
به شماره ملى 6339761569 به سمت بازرس اصلى، آقاى پیمان خوش 
کام طالخونچه به شماره ملى 4640125895 به سمت بازرس على البدل تا 
پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463744)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آرتا فوالد آریا راد به شناسه ملى 14008421703 و شماره 
ثبت 63273 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شــعبه شرکت به آدرس اســتان چهارمحال وبختیارى، 
شهرستان سامان، بخش مرکزى، روستاى چم چنگ، خیابان والیت، کوچه گلستان 1، 
پالك 24، طبقه همکف به کدپستى: 8851134965 تاسیس و مریم صحافى پور به 
کدملى 1284997774 به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463748)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص راشا تجارت برین به شناسه ملى 14008319051 و شماره ثبت 
62352 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و صدور سهام 
جدید از مبلغ 10000000000 ریال به مبلغ 30000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 ریال 
نقدى است منقسم به 30000 سهم 1000000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1463739)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مبین فوالد راوند خاورمیانه به شناسه ملى 14008962723 
و به شماره ثبت 64043 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسى هوشیار ممیز به 
شناسه ملى 10100439645 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم آسیه 
حقانى به شماره ملى 1819194914 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 (1463944)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سپاهان کانسار اردستان به شناسه ملى 14008935775 و شماره ثبت 63970 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نرم پودر سپاهان به شناســه ملى 10260369822 به نمایندگى محمد جعفر مشایخى به شماره ملى 
1229554289 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم گیتى چوپان نژاد به شــماره ملى 1090889364 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى 
علیرضا مشایخى به شماره ملى 1280380391 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/01 انتخاب گردیدند. 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 (1464639)

آگهى تغییرات
 آگهى تغییرات موسسه غیر تجارى آموزشى غیر دولتى میر اصفهان به شناسه ملى 10260166680 و به شماره ثبت 1092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/11/08 و نامه شماره 1704/279249/120 مورخ 1401/11/10 آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم 
هاجر سادات میرمرتضائى نائینى به شماره ملى 1287305431 به آدرس شــرکت با پرداخت مبلغ 890000 ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه 
درآمد. خانم زهرا سادات میرمرتضائى نائینى به شماره ملى 1249511011 به آدرس شرکت با پرداخت مبلغ 890000 ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء 
مؤسسه درآمد. آقاى سجاد شاه قلى قهفرخى به شماره ملى 1287386271 به آدرس شرکت با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء 
مؤسسه درآمد و آقاى مهدى حیران یزدى به شماره ملى 1282454560 به آدرس شرکت با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه 
درآمد در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ3000000 ریال به 4800000 ریال افزایش یافت .اسامى شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه 
بشرح ذیل مى باشد : آقاى سید محمد میرمرتضائى نائینى به کدملى 1249434742 داراى مبلغ2000000 ریال سهم الشرکه و خانم اعظم آسایش نائینى به 
کدملى 1249444470 داراى مبلغ1000000 ریال سهم الشرکه و خانم هاجر سادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 1287305431 داراى مبلغ890000 ریال 
سهم الشرکه خانم زهرا سادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 1249511011داراى مبلغ890000 ریال سهم الشرکه و آقاى سجاد شاه قلى قهفرخى به کدملى 
1287386271 داراى 10000 ریال سهم الشرکه و آقاى مهدى حیران یزدى به کدملى 1282454560 داراى 10000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464011)

آگهى تغییرات 
موسسه غیر تجارى آموزشى غیر دولتى میر اصفهان به شناسه ملى 10260166680 و به شماره ثبت 1092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/11/08 و نامه شماره 1704/279249/120 مورخ 1401/11/10 آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سید محمد 
میرمرتضائى نائینى به شماره ملى 1249434742 بادریافت مبلغ 1700000 ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 300000 ریال کاهش داد. خانم 
اعظم آسایش نائینى به شماره ملى 1249444470 با دریافت مبلغ 100000ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 900000 ریال کاهش داد. سرمایه 
مؤسسه از مبلغ 4800000 ریال به 3000000 ریال کاهش یافت اسامى شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل مى باشد : آقاى سید محمد میرمرتضائى 
نائینى به کدملى 1249434742 داراى مبلغ300000 ریال سهم الشرکه و خانم اعظم آســایش نائینى به کدملى 1249444470 داراى مبلغ900000 ریال 
سهم الشرکه و خانم هاجر سادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 1287305431 داراى مبلغ890000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا سادات میرمرتضائى نائینى 
به کدملى 1249511011داراى مبلغ890000 ریال سهم الشرکه و آقاى سجاد شاه قلى قهفرخى به کدملى 1287386271 داراى 10000 ریال سهم الشرکه 
و آقاى مهدى حیران یزدى به کدملى 1282454560 داراى 10000 ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1464009)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سپاهان کانسار اردستان به شناسه ملى 14008935775 و شماره ثبت 63970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرم پودر سپاهان به شناسه ملى 10260369822، خانم گیتى چوپان نژاد به 
شماره ملى 1090889364 و آقاى علیرضا مشایخى به شماره ملى 1280380391 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/01 
انتخاب گردیدند. آقاى محســن مهدوى انارکى به شــماره ملى 0793595932 به سمت بازرس اصلى و خانم ســمیرا ظفرى به شماره ملى 
1160048576 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 (1464641)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى آموزشى غیر دولتى میر اصفهان به شناسه ملى 10260166680 و به شماره ثبت 1092 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/08 و نامه شماره 
1704/279249/120 مورخ 1401/11/10 آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سید محمد میرمرتضائى نائینى به کدملى 1249434742 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه و خانم اعظم آسایش نائینى به کدملى 1249444470 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر سادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 
1287305431 بعنوان عضواصلى هیئت مدیره و نماینده مدارس دخترانه و خانم زهرا سادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 1249511011 بعنوان منشى هیئت مدیره وعضوعلى 
البدل هیئت مدیره و آقاى مهدى حیران یزدى به کدملى 1282454560 بعنوان عضوعلى البدل هیئت مدیره براى مدت پنج سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارك و اوراق بهادار و 
تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر موسسه معتبر است. کلیه اختیارات مندرج در ماده 21 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464010)

آگهى تغییرات
 انجمن خیریه حضرت على ابن ابى طالب ع سروشبادران موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 1669 و شناســه ملى 10260194356 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/10/30 و نامه شــماره 1414/1301/2266 مورخ 1399/11/30 صادره از پلیس اطالعات و امنیت اســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدناصر رضوى 
سرشبادرانى کدملى 1291774890 ، یداله منتظرى سرشبادرانى کدملى 1291774882 ، مرتضى گلستانه سرشبادرانى کدملى 1291774981 ، محسن فتحى سرشبادرانى 
کدملى 1284164403 ، رضا عبدلى سرشبادرانى کدملى 1284164462 ، سیدعباس رضوى سرشبادرانى کدملى 1291771530 و ناصر یوسفى امین کدملى 1291795677 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره ، اکبر عبدلى سرشبادرانى کدملى 1291793283 و محمد گلستانه سرشبادرانى کدملى 1291800441 بسمت اعضاء على البدل هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - سعید شهرتى نائینى کدملى 1249763460 بسمت بازرس اصلى و سیدحسن رضوى سرشبادرانى کدملى 1291782036 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان براى درج آگهى موسسه انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463996)

آگهى تغییرات
 انجمن خیریه حضرت على ابن ابى طالب ع سروشبادران موسســه غیر تجارى به شماره ثبت 1669 و شناســه ملى 10260194356 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/03 و نامه شماره 1414/1301/2266 مورخ 1399/11/30 صادره از پلیس اطالعات و امنیت استان اصفهان سیدناصر رضوى سرشبادرانى کدملى 1291774890 
بسمت خزانه دار ، یداله منتظرى سرشبادرانى کدملى 1291774882 بسمت رئیس هیات مدیره ، مرتضى گلستانه سرشبادرانى کدملى 1291774981 بسمت مدیرعامل ، محسن 
فتحى سرشبادرانى کدملى 1284164403 بسمت منشى هیات مدیره ، رضا عبدلى سرشبادرانى کدملى 1284164462 ، سیدعباس رضوى سرشبادرانى کدملى 1291771530 
بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره ، ناصر یوسفى امین کدملى 1291795677 بسمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء 
دو نفر خزانه دار و مدیرعامل ، یا رییس هیات مدیره یا نایب رییس هیات مدیره و خزانه دار متفقا با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464000)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى آموزشى غیر دولتى میر اصفهان به شناسه ملى 10260166680 و به شماره ثبت 1092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/11/08 و نامه شــماره 1704/279249/120 مورخ 1401/11/10 آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى سید محمد 
میرمرتضائى نائینى به کدملى 1249434742 و خانم اعظم آســایش نائینى به کدملى 1249444470 و خانم هاجر ســادات میرمرتضائى نائینى به کدملى 
1287305431 همگى بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت پنج سال انتخاب شدند وخانم زهرا سادات میرمرتضائى نائینى به کد ملى 1249511011 و 
آقاى مهدى حیران یزدى به کد ملى 1282454560 همگى بعنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت پنج سال انتخاب شدند. آقاى سجاد شاه قلى قهفرخى 
به کد ملى 1287386271 بعنوان بازرس اصلى موسسه براى مدت پنج سال انتخاب شد. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463945)

کارفرماى محترم نمایندگى آمیکو با کد تامین اجتماعى کارگاه 6923843705
تاریــخ :1401/12/14- شــماره :66238-به اطالع مى رســاند درخواســت بازنشســتگى پیش از 
موعد آقاى على میرزائى از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســى مشــاغل ســخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبــرده (صافکار) براســاس راى کمیته بدوى اســتانى 
موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایى مشــاغل ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/11/26 برگزار 
گردیده، با اکثریــت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهى بــه منزله ابالغ 
راى صادره اســت و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکور از تاریــخ درج آگهى به مــدت 15 روز ادارى 
مى باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیــان آور واقع در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى اســتان اصفهــان مراجعه گردد.تاریخ انتشــار:1401/12/15-

م الف:1466493- مدیر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان- میثم مداحى/12/213
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دیدار تیم هاى پارى ســن ژرمن و نانت در چارچوب هفته 
بیست وششــم رقابت هاى فوتبال لیگ یک فرانســه در 
ورزشگاه پارك د پرنس برگزار شد که در نهایت این دیدار با 
برترى 4 بر 2 پارى سن ژرمن به پایان رسید. مسى و امباپه در 
این دیدار نمایش فوق العاده اى داشتند، لیونل مسى با یک 
گل و کیلیان امباپه با یک گل و یک پاس گل نقش مهمى 
در پیروزى مقابل نانت داشتند. لیونل مسى با این گل تعداد 
تأثیرگذارى اش روى گل هــاى تیم هایى که در آنها بازى 
کرده را به عدد 1000 رساند (701 گل و 299 پاس گل). از 
طرفى امباپه نیز با گلزنى در این دیدار به رکورد تاریخى 201 
گل در پارى سن ژرمن رسید تا به جوان ترین آقاى گل تاریخ 

یک باشگاه با 24 سال دست تبدیل شود.

رکورد تاریخى امباپه
 در 42 سالگى

02

رافائل نادال، بعد از 18 سال از حضور در جمع 10 بازیکن 
برتر تنیس دنیا کنار مى رود. اسطوره بى تکرار دنیاى تنیس، 
مقهور جبر زمان، مصدومیت هاى سنگین متوالى  و برآمدن 
ستاره هاى جوان و تازه نفس شده و براى نخستین  بار بعد از 
نزدیک به 2 دهه، دیگر در جمع 10 تنیسور برتر دنیا نخواهد 
بود. رکورد 18 سال حضور متوالى در جمع 10 تنیسور برتر 
رنکینگ بهترین هاى جهان، دســتاورد بزرگى براى این 
تنیسور 36ساله اسپانیایى است. او زمانى که تنها 18 سال 
و 10 ماه و 22 روز داشت، وارد جمع 10 تنیسور برتر شد و از 

آن زمان، براى نزدیک به یک نسل همانجا ماند.

ستاره دنیاى تنیس
 در آستانه بازنشستگى

03

کوین یامگا که در بازى استقالل مقابل نساجى از ناحیه کمر 
مصدوم شد، در چند روز گذشته در تمرینات گروهى شرکت 
نکرد تا نگرانى هایى درباره وضعیت او پیش بیاید. با این حال، 
یامگا روزشنبه در تمرینات گروهى حضور داشت و با روحیه 
باال کار خود را جلو برد تا نگرانى ها درباره نرسیدنش به مسابقه 
با گل گهر را از بین ببرد. ســتاره فرانسوى استقالل که براى 
تشدید نشدن مصدومیتش در تمرین شرکت نکرده بود، در 
بازى درون تیمى حتى گلزنى هم کرد تا نشان بدهد سرحال و 
آماده است. با این تفاسیر این بازیکن مشکلى براى همراهى 
اســتقالل در بازى امروز دوشــنبه مقابل گل گهر سیرجان 

نخواهد داشت و در ترکیب آبى ها به میدان مى رود.

بازگشت یامگا از امروز
در فاصله 8 روز تا برگزارى دیدار حساس برابر اینتر، مهدى طارمى آمادگى خود را با ثبت 

یک پاس گل نشان داد.
استادیوم مانوئل برانکو تکسیرا در آخرین ساعات شنبه شب، پذیراى دیدار چاوز 

و پورتو بود. مسابقه اى که با برترى یک طرفه تیم سرجیو کونسیسائو به 
پایان رسید تا آنها همچنان در تعقیب بنفیکا باشند.

در این دیدار، ســرمربى اژدها تصمیم گرفت تا در آستانه دیدار 
برابر اســتوریل پرایا و همچنین جدال مرگ و زندگى مقابل 

اینتر میالن، به تعدادى از ستاره هاى تیمش از جمله مهدى 
طارمى استراحت دهد و به همین دلیل، مهاجم ایرانى پورتو 

کار را از روى نیمکت آغاز کرد.
مهدى طارمى که از دقیقه 83 به جاى آندره فرانکو وارد زمین 

شده بود، پس از دریافت یک پاس پشــت مدافعین، وارد محوطه 
جریمه شــد. او که کارلوس پونک، مدافع اهل کیپ ورد تیم چاوز را کنار خود 
مى دید، پس از نزدیک شدن به دروازه حریف، پیش از بیرون رفتن توپ، آن را 
با یک ارسال دقیق به تونى مارتینز رساند و این بازیکن نیز با یک ضربه سر، 

دروازه تقریبا خالى میزبان را براى بار سوم باز کرد.
طارمى که در هفت دقیقه پایانى بازى وارد زمین مسابقه شده بود، توانست 
در این مدت زمان کم یک شوت را روانه دروازه چاوز کند و با پاس گلى که 
به مارتینز داد، نمره قبولى دریافت کرد. بدین ترتیب شمار پاس گل هاى 

طارمى در این فصل از رقابت هاى لیگ برتر پرتغال به عدد 6 رسید.

خط و نشان طارمى براى اینتر 

در بازى شنبه شــب  فاینورد یک حرکت غیرورزشى و 
ضربه به ملى پوش ایرانى منجــر به اخراج بازیکن جوان 

خرونینگن شد.
 علیرضا جهانبخش که پیش از دیدار حذفى اخیرشان، در 

دو بازى پیاپى در لیگ اردیویسه نمایش فوق العاده اى در 
ترکیب فاینورد داشت و توانسته بود یک گل به ثمر رساند 
و یک پاس گل بدهد، در مسابقه با خرونینگن نیز على رغم 
اینکه روى گل تیمش تاثیرگذار نبود، اما توانست یک کار 

مهم تر با 10 نفره کردن حریف انجام دهد.
ســتاره ایرانى فاینورد که در 18 مسابقه قبلى لیگ هلند 
چهار گل زده و چهار پاس گل داشت، با انگیزه زیادى برابر 
خرونینگن به زمین رفت و سعى کرد عملکردى ارائه کند تا 
حضورش در ترکیب ادامه دار باشد که توانست باز هم براى 

این تیم موثر ظاهر شود و با گرفتن یک اخراجى، بردشان 
را پایه گذارى کند.

جهانبخش در دقیقه 52 پس از اینکه توپ ارسالى از کرنِر 
ســمت چپ زمین به جناح مخالف رفت، با سرعت براى 
تصاحب توپ تالش کرد و قصد داشت موج دوم حمله را 
راه بیاندازد که پس از تنه به تنه شدن با ایساك ماتا نقش بر 
زمین شد ولى داور در حالى که هیچ خطایى در این صحنه 
تشــخیص نداده بود، یک حرکت غیرورزشــى از سوى 

هافبک 21 ساله خرونینگن موجب شد تا او اخراج شود.

ایساك ماتا که در لحظات پایانى نیمه اول یک اخطار گرفته 
بود، پس از برترى در نبرد تن به تن با علیرضا جهانبخش، 
با شوت محکم زمینى به شکم این ملى پوش ایرانى کوبید 
که این حرکت او موجب ایجاد تنش بین بازیکنان دو تیم 
و اعتراض فاینوردى ها شد و در نهایت هم یک اخراجى 

به همراه داشت.
داور مسابقه با ورود سریع به صحنه و جدا کردن بازیکنان 
دو تیم، فورا کارت زرد دوم را به هافبک جوان خرونینگن 

نشان داد تا او از زمین اخراج شود.

مورایس، ســاپینتو یا خمس. فدراســیون نشین هاى 
کشــورمان این روزها که بحث انتخاب سرمربى براى 
تیم ملى ایران حسابى داغ شده است، در نظر گرفتن این 
مربیان خارجى موفق در لیگ برتر را براى نشاندن روى 
نیمکت تیم ملى نه تنها رده نکرده اند بلکه از سخنان آنها 
اینطور بر مى آید که این سه مربى  شانس بیشترى نسبت 
به همقطاران ایرانى خود براى در اختیار گرفتن سکان 
هدایت ملى پوشان ایرانى دارند. این درحالى است که 
تاریخ ثابت کرده پیشنهاد دادن سرمربیگرى تیم ملى 
به مربیان شــاغل در لیگ برتر نمى تواند فرجام خوبى 

داشته باشد.
 صرف نظر از اینکه این مربیان بتوانند تیم ملى کشورمان 
را به ســرمنزل مقصود برســانند یا خیر، مطرح شدن 
نام آنها براى نشســتن روى نیمکت تیم ملى مى تواند 
تأثیر نامطلوبى روى تمرکز این مربیان و شاگردان آنها 
در رقابت هاى لیگ برتر بگذارد. آن هم در حالى که با 
نزدیک شدن به پایان این رقابت ها همه تیم ها شرایط 

حساسى را پشت سر مى گذارند.
براى درك بهتر این موضوع کافى اســت چهار فصل 
به عقب برگردید. به زمانى که با مطرح شدن نام ژنرال 
براى جانشینى ویلموتس در بحبوحه رقابت هاى لیگ 
نوزدهم سپاهان از کورس مدعیان جاماند. طالیى پوشان 
که آن فصل را با سکاندارى امیرخان رؤیایى شروع کرده 
بودند در نهایت نه تنها از کســب جام بازماندند بلکه با 
ســقوط به رده پنجم جدول آخرین فرصت رسیدن به 

لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دست دادند. لیگ نوزدهم 
براى ارتش زرد ســپاهان به بدترین شکل ممکن به 
پایان رسید و کیســت که بر این موضوع صحه نگذارد 
که یکى از تأثیرگذارترین عوامل بر این واقعه تلخ، همان 
پیشنهاد مربیگرى تیم ملى ایران به سرمربى وقت این 

تیم پرافتخار اصفهانى بود.

اصًال چرا راه دور برویم؟ سرنوشت فوالد در فصل جارى 
و قرار گرفتن این نماینده شهر خوزستان در لیگ برتر 
در جمع تیم هاى میانى جدول، بهترین شاهد براى این 
مدعاست. تیمى که طى دو سه فصل اخیر با هدایت جواد 
نکونام خود را به فهرست مدعیان لیگ تحمیل کرده بود 
اما اینکه با پیشنهاد دستیارى کى روش به نکونام و این 

اواخر با گزینه شدن نام سرمربى فوالد براى جانشینى 
این سرمربى پرتغالى در تیم ملى چه بر سر تنها نماینده 
ایران در لیگ قهرمانان آســیا در 2022 آمد نیازى به 

شرح ندارد.
حاال با توجه به این تجربه هاى نه چندان خوشایند باز 
هم فدراسیون در هفته هاى پایانى لیگ که براى تیم 

هاى لیگ برترى حکم مرگ و زندگى در بقا یا قهرمانى 
را دارد، فهرستى بلند باال از جمع مربیان لیگ را براى 
نشستن روى نیمکت تیم ملى منتشر کرده است. در کنار 
مربیان ایرانى که سئول نشین ها از آنها براى سکاندارى 
در تیم ملى برنامه خواســته اند،  شــنیده مى شود که 
مسئوالن فدراســیون به طور جدى به ژوزه مورایس، 
ریکاردو ساپینتو و پاکو خمس هم فکر مى کنند. 3 مربى 
خارجى حاضر در لیگ برتر ایران که یکى سپاهان را به 
صدر رسانده، دیگرى به عنوان جانشین فرهاد مجیدى 
در استقالل عملکرد خوبى داشته و سومین گزینه هم 
با نشستن روى نیمکت تراکتور پس از مدتها توانسته 

پرشورهاى تبریز را به جمع مدعیان لیگ بیافزاید.
حاال بیم آن مى رود فدراســیون با مطــرح کردن نام 
این خارجى هاى موفق لیــگ برتر آن هم در حالى که 
تیم هاى این مربیان در کوران رقابت ها قرار دارند ضربه 
جبران ناپذیرى به این تیم هاى مدعى بزنند. مسئوالن 
فوتبال ایران در ساختمان سئول مى خواهند با انتخاب 
بهترین گزینه سکان هدایت تیم ملى را به دست سرمربى 
کارآمدى بسپارند که ملى پوشان ایرانى را به سالمت به 
مقصد برســاند اما آنها نباید از این نکته غافل شوند که 
براى رفع مشــکل تیم ملى نباید در روند حرکت رو به 
جلوى سپاهان، اســتقالل و تراکتور که تازه به آرامش 
رسیده اند خلل ایجاد کنند. انتخاب مورایس، ساپینتو یا 
خمس شاید براى آینده تیم ملى خوب باشد اما نباید به 
قیمت به بحران انداختن تیم هاى لیگ برترى تمام شود. 

تاریخ نافرجام چندبار باید تکرار شود؟

ادامه صدرنشینى 
فاینورد در شب کتک 

خوردن جهانبخش

دست از سر مورایس، ساپینتو و خمس بردارید

مدعیان لیگ را فداى نیمکت تیم ملى نکنید
مرضیه غفاریان

 بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تأسیساتى  کوپله - با مسئولیت محدود  دعوت مى شود در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده که روز شنبه  مورخ   27 / 12 / 1401 رأس ساعت 00 : 10 صبح    و مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده شنبه مورخ 27 / 12 / 1401 رأس ســاعت 00 : 11 صبح به آدرس  استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله باغ زرشک ، کوچه خداوردي ( 19 – 23 ) بلوار  بوستان سعدي ، 

پالك 12 ، طبقه همکف ، واحد غربی به کد پستى 8175683818 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .  
دستور جلسه : مجمع عمومى فوق العاده ساعت  00 : 10 صبح مورخه 27 / 12 / 1401  

   -اصالح  ماده 14  اساسنامه 
   -اصالح  ماده 17  اساسنامه 
   -  اصالح ماده 18 اساسنامه 
    -اصالح ماده 19 اساسنامه 

-   و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . 
   دستور جلسه : مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  ساعت  00 : 11 صبح مورخه 27 / 12 / 1401  

   - انتخاب و تعیین سمت مدیران 
  -  تعیین دارندگان حق امضاء 

- و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى  فوق العاده مى باشد . 

آگهی دعوت شرکت تأسیساتی  کوپله – با مسئولیت محدود  شماره ثبت 

۱۶۵۳  شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۳۷۲۰ 

 هیئت مدیره شرکت

ى طارمى آمادگى خود را با ثبت 

، پذیراى دیدار چاوز 
 کونسیسائو به 

ه دیدار 
بل 

ى 

ن 
 محوطه

یم چاوز را کنار خود 
ن رفتن توپ، آن را 
ز با یک ضربه سر، 

شده بود، توانست 
و با پاس گلى که
 پاس گلهاى

6 6 رسید.

براى اینتر 

ک اخطار گرفته 
ا جهانبخش، 
شایرانى کوبید 
یکنان دو تیم 
 یک اخراجى 

ردن بازیکنان 
ن خرونینگن 
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   برگزاري  یکصدو هفدهمین  مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و 
تسهیالت ویژه به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ متقاضیان محترم  می توانند از روز شنبه  مورخ 1401/12/13 تا  
پایان  روز  سه شنبه مورخ 1401/12/23 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز چهار شنبه  مورخ 
1401/12/24 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) همچنبن به آگاهى 

مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت(www.ssa-s.ir) قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

آگهی فروش امالك به صورت مزايده سازمان اموال و امالك ستاد
تخفیف پرداخت حصه غیر نقدي(باقیمانده در اقساط ....)زمان تحویل ملکحصه نقدي (پیش پرداخت)شرایط پرداخت (گروه)

نقدي
12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى 
فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز 
شنبه  مورخ  1401/12/13 الی  روز سه شنبه   مورخ 1401/12/23    در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان 
ذکر است اخذ درخواستهاي پیشنهادي در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل 

بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه 
مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.

تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  
(سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول فوق  می گردد.

3-مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.
4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده 
ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده 
الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم 

ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز چهار شنبه  مورخ 1400/12/24 

در محلهاي تعیین شده می باشد.

مهلت شرکت در مزایده از شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ تا ساعت ۱۱ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ می باشد . لیست امالک (به شرح زیر )

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده آدرس ردیف روزنامه

این ملک به همراه پرونده فروش 2468 بصورت یک جا فروخته مى شودو متقاضى هردو ردیف از 
اولویت در واگذارى برخوردارمى باشد وتکمیل فرم الحاقیه الزامى است  د 126,500,000,000 250 536,30 مسکونى خانه 2279 اصفهان ،خیابان عبدالرزاق ،کوى شیخ االسالم ،بن بست حکیم 5 ،خانه 

قدیمى 1

این ملک به همراه پرونده فروش 2279 بصورت یک جا فروخته مى شودو متقاضى هردو ردیف از 
اولویت در واگذارى برخوردارمى باشد وتکمیل فرم الحاقیه الزامىاست د 87,730,000,000 450 869,30 مسکونى خانه 2468 اصفهان ،خیابان عبدالرزاق ،کوى شیخ االسالم ،بن بست حکیم 5 ،خانه 

قدیمى 2

مورد واگذارى 9,67 سهم مشاع از 72سهم ششدانگ مى باشد و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است  د 45,550,000,000 200 413,70 مسکونى خانه 2497 اصفهان ،خیابان حکیم نظامى ،بعداز خیابان خاقانى ،نبش بن بست عبادت 
،خانه متروکه  3

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 6,320,000,000 0 315,87 مسکونى زمین 2361 قطعه 31

اصفهان – شهر زیار �خیابان امام خمینى (ره)ضلع جنوب زمین ورزشى شهردارى قطعات 25الى 36

4

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,400,000,000 0 269,28 مسکونى زمین 2360 قطعه 30 5

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,44 مسکونى زمین 2362 قطعه32 6

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2363 قطعه33 7

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2364 قطعه34 8

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2365 قطعه35 9

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,44 مسکونى زمین 2366 قطعه36 10

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2355 قطعه25 11

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2356 قطعه26 12

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2357 قطعه27 13

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2358 قطعه28 14

رعایت ضوابط شهرسازى درزمان ساخت و ساز بر عهده خریدار مى باشد . ب 5,310,000,000 0 265,45 مسکونى زمین 2359 قطعه29 15

داراى انشعاب برق و گاز اختصاصى و آب مشترك مى باشد که پیگیرى وصل و دایر نمودن 
انشعابات بر عهده خریدار خواهد بود واخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است. ج 25,000,000,000 113,10 0 ادارى دفتر 2441

اصفهان ،سه راه ملک شهر ،میدان بهارستان ،خیابان بهارستان غربى،جنب 
شهربازى ملک شهر ،طبقه اول مجتمع چهل ستون ،مجاورموسسه شهاب 

فراهنر ،واحد شماره یک 
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روزنامه
شنبه   مورخ    12/13/   1401 روزنامه جام جم          -     سه شنبه مورخ  1401/12/16  روزنامه ایران-     شنبه  مورخ  1401/12/20  روزنامه  دنیاى اقتصاد-      دوشنبه مورخ 1401/12/22 روزنامه جام جمسراسرى

دو شنبه     مورخ 1401/12/15   روزنامه نصف جهان  -   یک شنبه   مورخ  1401/12/21  روز نامه کیمیاى وطن استانى

اصفهان –خیابان حکیم نظامی –خیابان حسین آباد –پالک ۴۰                         تلفن :۳-۳۶۲۸۳۵۴۰            نمابر :۳۶۲۸۳۵۴۴     دفتر فروش 


