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۵ نوشیدنی که از 
ناسالم بودن آن ها 

تعجب می کنید

فضاى سبز اصفهان زیر سایه تهدید
۳

اصل ماجرای 
انتشار فیلم دختری 
با صورت خونین

در مراسمی با حضور معاون وزیر کشور، استاندار و شهردار نجف آباد؛

 پروژه های شاخص و محله محور شهرداری نجف آباد به بهره برداری رسید

از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته که فیلم و تصاویر 
یک دختر خردسال اصفهانى با صورت خونى در فضاى 
مجازى پخش شد، شایعات زیادى در خصوص علت 
خون آلود شدن این کودك منتشر شد. کار تا جایى پیش 
رفت که برخى، این ماجرا را بــا موضوع حجاب دختر 
مصدوم پیوند زدند. اما توضیحات سه دستگاه دولتى 

استان، این گمانه زنى را رد کرده است.
پلیس اصفهان در این خصوص اعالم کرد: اصل ماجرا 
دعواى دو دانش آموز بوده که ورود مادر یکى از آنها و 

دفاع از دخترش منجر به آسیب دیدن این 
دختر دانش آموز مى شود...

ساسان اکبرزاده
870 میلیارد تومان پروژه هاى عمرانى، فرهنگى و ... در هفته حماسه 
و ایثار مردم نجف آباد با حضور معاون امنیتى و انتظامى وزیر کشور، 
استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن از سوى شهردارى نجف آباد به 

بهره بردارى رسید.
معاون امنیتى و انتظامى وزیر کشــور در آیین بهره بردارى از پروژه 
هاى عمرانى فرهنگى شــهردارى نجف آباد در جمع مســئوالن، 
خانواده هاى شهدا و به خصوص خانواده 333 شهید عملیات خیبر 
که در سالن شهروند مرکز همایش هاى شــهردارى نجف آباد در 
مجموعه خارون برگزار شده بود با تبریک اعیاد شعبانیه و قدردانى از 
تالش هاى شهردارى نجف آباد در بهره بردارى از پروژه هاى مختلف 
گفت: شهرستان نجف آباد تنها شهرســتانى بود که به تنهایى یک 
لشکر را تأمین و تجهیز نموده و مردانى چون شهید حاج احمد کاظمى 
را تقدیم انقالب اسالمى کرد که البته اینگونه هزینه هایى هم باید 

پرداخت و دشمن نیز از نام او رعب داشت.
سردار سید مجید میراحمدى با بیان اینکه امروز با جنگ ترکیبى مواجه 
هستیم، گفت: دشمنان همه ظرفیت هاى خود را حتى با زیرپا گذاشتن 
دیپلماسى به کار مى گیرند تا موفق شوند اما ملت بزرگ ایران اسالمى 
در راهپیمایى روز بیست و دوم بهمن ماه سال جارى نشان دادند که 
این توطئه هاى دشــمن راه به جایى نخواهد برد و با صبر و تالش 

توطئه هاى دشمنان را خنثى مى سازند. 
معاون امنیتى و انتظامى وزیر کشور گفت: استاندار اصفهان استاندارى 

جهادى بوده و یک لحظه از ارائه خدمتگزارى به مردم غافل نبوده اند 
چرا که مسئوالن و مدیران ما از جنس مردم و حامى مردم بوده و در 
راستاى رفع مشــکالت مردم گام برمى دارند و در حقیقت خدمت 

رسانى به مردم براى مسئوالن، افتخار است.
■■■

اســتاندار اصفهان هم با قدردانى از شهردار، اعضاى شوراى شهر و 
مدیریت شهرى و همه همکاران در شهردارى نجف آباد که امکان 
بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى فرهنگى را مهیا ساختند، گفت: 
امید است این اقدامات خدمات رسان همواره با عمل و امیدبخشى 

بیشتر به مردم همراه باشد و سرعت و گسترش یابد.
سیدرضا مرتضوى با بیان اینکه هفته فرهنگى شهرستان نجف آباد 
یکى از قله هاى رفیع شهادت در اســتان و کشور به شمار مى رود، 
افزود: شهدایى که این شهرستان تقدیم انقالب اسالمى کرده است 
بر تارك انقالب مى درخشند؛ بنابراین، زندگى در شهرستان نجف 
آباد مایه فخر بوده، شــهرى که علماى بزرگى در آن تربیت شده و 
همچون چراغ هدایت امت اسالم تالش داشته اند. وى گفت: یکى از 
غفلت ها، عدم روایت مؤلفه هاى هویتى ماست که باید به نسل هاى 

آینده انتقال یافته تا آنان آگاه شوند.
استاندار اصفهان با تشریح برخى فعالیت ها در قبل و بعد از انقالب 
اسالمى گفت: در مقایسه دوران شــاهان قاجار و پهلوى با انقالب 
اسالمى مى توان دریافت که در حوزه هاى نگاه به استقالل، خدمات 
رسانى عادالنه، نگاهى به تأمین نیازهاى مردم و... در کشور ما بعد 

از پیروزى انقالب، معجزه اتفاق افتاده اســت و قابل قیاس با قبل از 
انقالب نیست.

مرتضوى ادامه داد: امروز فرزندانمان در کشور، کارهایى انجام مى 
دهند که باعث شگفتى بوده و حتى در زمان بیمارى کرونا به لطف 
دانشمندان پزشکى اقدامات مثبتى صورت گرفت و موفق شدیم و 
بدانید امروز کارى نیســت که ما بخواهیم و جوانان ما نتوانند آنها را 

انجام دهند.
استاندار اصفهان افزود: امروز در جاى جاى استان با نگاه دانش بنیان 

فعالیت هایى انجام مى شود و البته مشکالتى هم هست.
مرتضوى از تالش 44 ساله دشمن در جنگ نابرابر علیه ایران اسالمى 

گفت و اینکه دشمن یک لحظه از تالش خود دست برنداشته است.
وى از همدلى مردم و مسئوالن شهرستان نجف آباد قدردانى کرد و 
گفت: دولت سیزدهم بر نگاه عادالنه توزیع تأکید داشته که این امر در 

شهرستان نجف آباد صورت پذیرفته است.
استاندار اصفهان از اتمام پروژه هاى نیمه تمام استان در سال هاى 
گذشته هم خبر داد و گفت: یکى از دستاوردهاى دولت سیزدهم در 
استان اصفهان راه اندازى 376 بنگاه راکد از 941 بنگاه راکد بوده که 
تا پایان سال جارى اتفاق افتاده است که امید است چند بنگاه راکد در 
شهرستان نجف آباد نیز راه اندازى شــده و خبرهاى خوشى در این 

زمینه براى مردم این شهرستان داشته باشیم.
■■■

شــهردار نجف آباد هم به عنوان میزبان این آیین با ارائه گزارشى 
از فعالیت هاى انجام شــده عمرانى و فرهنگى گفت: بودجه سال 
1400شــهردارى نجف آباد با همت و حمایت اعضاى شورا تحقق 
یافته و پیشنهاد بودجه براى سال 1402، افزایش 45 درصدى است.

عبدالرسول امامى پروژه هاى شاخص را پروژه هایى دانست که بیشتر 
مورد نیاز مردم باشد که به همت شورا و شهردارى به بهره بردارى مى 
رسد. وى با تأکید بر پروژه هاى محله محور نیز گفت: آسفالت معابر 
یکى از پروژه هاى محله محور بوده که در سطح شهر انجام شده و این 

امر براى سال آینده ادامه مى یابد.
وى از همه دست اندرکاران اجراى این پروژه ها و پیمانکاران تقدیر 
کرد و گفت: پیمانکاران، بازوى مدیریت شهرى بوده و باید به خصوص 
از عمران شهرى قدردانى نماییم و امید اســت بتوانیم پروژه هاى 

بیشترى را در آینده به بهره بردارى برسانیم.
■■■

امام جمعه نجف آباد هــم با تبریک اعیاد ماه شــعبان و قدردانى از 
تالش هاى گسترده اعضاى شورا و شهردارى و مدیریت شهرى نجف 
آباد گفت: امروز باید از لحظه ها بهره برد و آثارى از خود به جا گذاشت 
که خداوند ببیند و آن کار ماندگار شود. البته بخشى از انجام کارها، 
وظیفه بوده ولى آنچه باعث آرامش بعد از کار است ماندگارى آن است.

 حجت االسالم و المســلمین مصطفى حسناتى افزود: در کشور ما، 
مردم نیاز به گره گشایى دارند و مسئوالن نیز باید در این راستا تالش 
کنند و خسته نشوند و امید است بتوانیم با خدمت بیش از پیش به مردم 

از گردنه هاى سخت، عبور کنیم.
■■■

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد نیز با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا به ویژه 333 شــهید عملیات خیبر و 205 شهید 
عملیات خیبر از این تعداد که در یک روز در نجف آباد تشییع شدند، 
گفت: مردم ما در راهپیمایى 22 بهمن نشان دادند که استوار و حامى 

نظام و دولت هستند.
موسى مباشرى افزود: در هفته فرهنگى شهرســتان نجف آباد به 
مناسبت پنجم اسفند که 205 شهید از 333 شهید عملیات خیبر در 
یک روز در شهرستان نجف آباد تشییع شدند بیش از یکصد برنامه 
متنوع براى مردم تدارك دیده شــده که محوریــت آنها برگزارى 
اجالسیه نماز و... در مدارس، دستگاه هاى اجرایى، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشى بوده و یکى دیگر از این برنامه ها، بهره بردارى از پروژه هاى 
شهردارى اصفهان است که بخشى در دهه فجر، بخش دیگرى در 

هفته فرهنگى و بخش دیگرى در آینده به بهره بردارى مى رسد.
وى با بیان اینکه امروز دوران طالیى شهرســتان نجف آباد است 
که انسجام و همدلى بین دستگاه ها حاکم اســت، افزود: در هفته 
فرهنگى در شهرستان نجف آباد 80 پروژه در شهرستان و 60 پروژه 
در شهردارى با اعتبار 1230 میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد که 
البته پروژه هاى دیگرى نیز در سطح شهرستان نجف آباد تعریف شده 

که در نیمه اول سال آینده اجرایى خواهد شد.
مباشرى مى گوید: ما قبل از سفر ریاست جمهورى به استان اصفهان، 
پروژه هاى نیمه تمام استان را شناسایى کرده و 60 پروژه مورد توجه 
قرار گرفت که 720 میلیارد تومان براى آن اعتبار در نظر گرفته شد 
که امید است با پیگیرى از طریق استان این اعتبار اختصاص یابد و 

پروژه ها در فرصت مناسب به بهره بردارى برسد.
■■■

سخنگوى شوراى اسالمى شهر نجف آباد نیز گفت: تشییع 205 شهید 
در یک روز بردستان مردم شهیدپرور نجف آباد صحنه اى بى بدیل 

بوده و آنچه مردم نجف آباد را سرافراز کرد غیرت دینى است.
اسماعیل آخوندى افزود: ما در دوره ششم شــوراى اسالمى بر دو 
رویکرد تکریم ارباب رجــوع و توازن عدالت تأکید داشــته ایم که 

خوشبختانه در این دوره توانستیم آنها را اجرایى کنیم.
وى افزود: آســفالت معابر یکى از این رویکردها بوده است. از دیگر 
سود کمک به تکمیل پروژه هاى ورزشى با کمک دیگر دستگاه هاى 
مرتبط بوده و به دنبال آن هستیم که اماکن ورزشى را براى مردم آماده 
کنیم چراکه معتقدیم یکى از نقاط رفع آسیب هاى اجتماعى، محالت 

و اماکن ورزشى است.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر نجف آباد با بیان اینکه مردم نجف 
آباد شایســته خدمت هستند گفت: ما در شــوراى اسالمى در دوره 
ششم به دنبال توزیع عادالنه هســتیم و در این راستا بجاست تا از 
مجموعه مدیریت شهرى که در این راستا تالش کرده و مى کنند، 

قدردانى کنیم.
در پایان این مراسم چند پروژه از  پروژه هاى روز حماسه و ایثار شهر 
نجف آباد به صــورت نمادین با بریدن روبان مخصوص از ســوى 

مسئوالن به بهره بردارى رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی آخرین تحول در یکی از مهمترین پروژه های کشور را تشریح کردمعاون وزیر راه و شهرسازی آخرین تحول در یکی از مهمترین پروژه های کشور را تشریح کرد
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۲

از بالیى که خشکسالى سر شهر آورده تا دست اندازهاى ساخت و ساز

سیاوش، تولدی دیگر 
هنوز ســپاهانى ها خاطره تلخ حذف از مرحله نیمه نهایى جــام حذفى در بهار 

سال 98 را با گل به خودى ســیاوش یزدانى از یاد نبرده بودند که 
بار دیگر این مدافع با 2 اشــتباه مهلک خود زمینه ساز حذف 
طالیى پوشان از این رقابت ها با شکست برابر پرسپولیس شد. 

اگرچه نمى توان این مدافع خراسانى...
۲۳

در صفحه ۷ بخوانید

قاتلی که کمر 
به قتل جوانان 
بسته است

صرفه جویی
 برای همه 
فرهنگ است سماجت روس هاسماجت روس ها

 درباره آزمون

۵

۷

استقرار ۲ میلیون نفر روی خطرناک ترین گسل پایتخت رقم احتمالی حقوق کارگران در سال آیندهجهان نما ۲رتبه «نصف جهان» در جشنواره رسانه ای ابوذرجهان نما چرا حافظه گوشى ها بى دلیل پرمى شود؟ استان تکنولوژی

دنی که از 
بودن آن ها 

می کنید

بوده که ورود مادر یکى از آنها و دعواى دو دانش آموز
نننناین دفاع از دخترش منجر به آسیب دیدن 

دختر دانش آموز مى شود...

شاید مصرف روزانه یک یا 2 لیوان قهوه براى شما 
خوب باشد، اما بهتر است درباره قهوه بیشتر فکر 

کنید؛ شاید این کار استخوان ها را ...

۷

سالروز والدت حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک باد 

۳

مدافع جنجالی سپاهان اعتماد مورایس را جلب می کند؟

گرگر 
ـام حذفى در بهار 

 که 

دددوانیددد  بخ

ب می کند؟ب می کند؟
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پیگیرى مرتب چینى ها درباره 
راه آهن تهران- اصفهان

رقم احتمالى حقوق کارگران
 در سال آینده

خبرخوان
وسپا 

هم قیمت پژو 206 شد!
گجت نیوز |بررسى ها حاکى از آن است که 
بازار موتورسیکلت نیز همانند بازار خودرو نابسامان 
شده و این روزها قیمت برخى از موتورسیکلت هاى 
محبوب به قیمت خودروهاى پرفروشى چون پژو 
206 رسیده اســت. در همین راستا قیمت وسپا 
به عنوان یکى از محبوب ترین موتورســیکلت ها 
که در دسته اسکوتر جاى دارد در بازار ایران به نیم 

میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مازیار مهاجرت کرد؟!
نمناك |مازیار لرستانى، صفحه رسمى خود 
را با عکس و نوشته اى درباره مهاجرت به روز کرد 
که مى تواند به سرعت تبدیل به شایعه اى جنجالى 
شود. این بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون 
مدت هاست زیر ذره بین طرفدارانش قرار گرفته 
و هر روز با حواشــى جدیدى روبه رو مى شود. او 
درباره مهاجرت خود توضیح خاصى نداده و خبر 

مهاجرتش را تأیید یا تکذیب نکرده است.

سرقت میلیاردى از 
پاالیشگاه 

فرمانــده انتظامى شهرســتان  فارس |
رى گفت: دو ســارق حرفه اى که از پاالیشگاه 
نفت تهران 10 میلیــارد ریال تجهیزات صنعتى 
سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. سردار دوستعلى 
جلیلیان اظهار کرد: سرقت توسط دو سارق جوان 
اتفاق افتاده که سارقان در محدوده «کهریزك» 
شناسایى و دستگیر شدند. وى با اشاره به اینکه در 
بازدید از مخفیگاه متهمان، اموال به سرقت رفته 
از پاالیشگاه کشف شد، افزود: متهمان در کمتر از 

48 ساعت شناسایى شدند.

همان کوپن خوب بود
عصر ایران |خانواده هاى ایــران در دهه 
60 خیالشان حداقل از گوشت، روغن، قند و شکر 
و... راحت بود، چون مى دانستند دولت متعهد شده 
است که آنها را در اختیار مردم بگذارد. تصور کنید 
در همین شــرایط فعلى اقتصادى، دوباره همین 
شیوه به کار گرفته شــود. قطعًا کمک بزرگى به 
خانواده هاى ایرانى خواهد بود. بخشى از جامعه با 
توجه به گرانى گوشت و مرغ، آنها را از سبد زندگى 
خود حذف کرد ه اند. قطعاً نباید جامعه ما به سمتى 
مى رفت که دوباره احتیاج به کوپن مى شــد اما با 
توجه وضعیت اقتصادى کشــور به نظر مى رسد 
بهترین روش براى کمک به مردم همین کوپنى 

کردن اجناس است.

آرشیو ارتش 
طبقه بندى نیست

فرمانــده کل ارتــش  سینماپرس |
جمهورى اسالمى ایران گفت: بسیارى از آرشیو 
ارتــش از طبقه بندى خارج شــده اســت و این 
یعنى سینماگران مى توانند از آنها استفاده کنند. 
امیرسرلشکر ســیدعبدالرحیم موسوى در پاسخ 
به اینکه رابطه ارتش و ســینما در ایران در طول 
سال هاى گذشــته چگونه بوده است، بیان کرد: 
این رابطه بســیار کم بوده و به نسبت آن چیزى 
که مى شد در حوزه ســینما از ارتش استفاده شود 
و ارتش مى توانست از سینما بهره ببرد، بسیار کم 

کارى شده است.

سقوط شهاب 500 کیلویى
گجت نیوز |  بنا به اعالم رسمى سازمان 
ناسا، شهاب سنگى با عرض 60 سانتیمتر و وزن 
حدود 500 کیلوگرم در منطقه تگزاس جنوبى در 
ایالت تگزاس ایاالت متحده آمریکا سقوط کرده 
است.  شهاب سنگ مذکور حین حرکت به سمت 
این منطقه متالشى و چند تکه شد.  تاکنون هیچ 
آســیب جانى یا مالى در اثر ســقوط  این شهاب 

گزارش نشده است. 

معاون وزیر راه و شهرســازى اظهار کــرد: در بخش 
زیرساخت هاى حمل و نقل پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان با همــکارى چینى ها و اجراى 

فاینانس چینى در دست اجراست.
خیرا... خادمى ادامه داد: مشــکلى در اجراى فاینانس 
چین در پروژه راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
وجود ندارد البته در این باره بحثى در شــوراى اقتصاد 
مطرح است وگرنه از طرف چین مشکلى نیست و اتفاقًا 
چینى ها به طور مرتب پیگیر اجراى فاینانس این پروژه 
هستند.معاون وزیر راه و شهرسازى گفت: بحثى که در 
شوراى اقتصاد مطرح است این بوده که شورا باید سقفى 

تعیین کند، در گذشــته 4 میلیون یورو از آن فعال شده 
بود و االن باید به 13 میلیون یورو که ســقف فایناس 
است، برسد. جلسه اى در شــوراى اقتصاد برگزار شد و 
ارائه مستنداتى را درخواست کرده و در حال تحویل این 

مستندات درخواست شده، هستیم.
خادمى افزود: پروژه در حال حاضر فعال است و بخشى 
از اعتبار این پروژه در قالب فاینانس تأمین شده اســت 
و اساســاً  اعتبار دولتى براى پروژه راه آهن سریع السیر 
تهران- قم- اصفهان نداریم و تا ســقف 3/8 میلیارد 
یوآن در این پروژه کار شــده و براى افزایش سقف آن 

شوراى اقتصاد در حال بررسى موضوع است.  

کارشناس بازار کار مى گوید: چراغ سبز دولت براى افزایش 
حداقل دستمزد به میزان 40 درصد و افزایش سایر سطوح 
به میزان 25 درصد قطعى اســت.حمید حاج اسماعیلى 
مى افزاید: به هرحال مــن فکر مى کنم آنچه در خصوص 
حقوق ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع 
تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهراً با توافق کامل دولت 
و نمایندگان مجلس انجام شــده است. بر همین اساس، 
مى شود این را مبناى دقیق و خوبى براى رویکرد دولت در 
شوراى عالى کار در خصوص دستمزد کارگران تلقى کرد. 
 وى مى افزاید: آنچه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
اعالم کرده، حداقل حقوق به حدود 7 میلیون و 900 هزار 

تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدى براى کارمندان 
و بازنشستگان نیز به طور یکسان 20 درصد شده است.این 
کارشناس بازار کار عنوان مى کند: این نشان مى دهد که 
ما االن براى چانه زنى و مذاکره براى دستمزد کارگران و 
بازنشستگان تأمین اجتماعى مبنایى را از کمیسیون تلفیق 
مجلس داریم کــه باید وراى آن، دنبــال افزایش حقوق 
کارگران و چانه زنى با دولت باشیم.حاج اسماعیلى تصریح 
مى کند: رقم بیــش از 42، 43 درصد براى حداقل حقوق 
قطعى شده است. یعنى آنچه دولت رقم 7 میلیون و 900

هزار تومان براى کارمندان اعالم کرده، براى کارگران هم 
پذیرفته شده است.

آرمان ک یانى
زمین لرزه ترکیه و برجــاى ماندن انبوهى از ویرانى و 
اجساد قربانیان،  بســیارى را در کشور خودمان به این 
اندیشه وا داشته که اگر مشابه همین واقعه در یکى از 
کالنشهرهاى ایران که روى گسل واقع شده است رخ 
دهد چه فاجعه اى در انتظار آن شــهر خواهد بود. در 
این باره به طور مشــخص از تهران نام برده مى شود. 
پایتخت کشورمان که مدت هاست درباره وقوع یک 
زلزله 7 ریشترى قریب الوقوع در آن و حجم ویرانى بر 
جاى مانده از این زمین لرزه محتمل صحبت مى شود. 
در جدیدترین این اظهارات مهدى زارع، رئیس مرکز 
پیش بینى زلزله در پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى 
و مهندســى زلزله در گفتگو با خبرگزارى «فارس» 
براى چندمین بــار درباره زلزله تهران هشــدار داده 
است. هشدارى که البته مى تواند قابل تعمیم یافتن به 

کالنشهرهاى دیگر کشور هم باشد.

استقرار جمعیتى بیش از 2 میلیون نفر روى گسل 
تهران بسیار خطرناك است و عمدتاً در50 سال گذشته 

این اتفاق رخ داده است.
زمین لرزه هاى تاریخى و باستانى در تمدن ایران 
نیز رخ داده است اما در 70 سال اخیر بشر مدرن، دست 
درازى هایى در طبیعت داشــته و دولت ها نیز به این 

مسئله مداخالت اشتباهى داشته اند.
گسل هاى اطراف مالرد و غرب تهران عالوه بر 
گسل هاى دیگر تهران مى توانند زلزله نسبتًا شدیدى 
ایجاد کنند.  ما براساس پژوهشــى که داشته ایم در 

منطقه مالرد به این موضوع رسیده ایم  که به احتمال 
زیاد زلزله مالرد در سال 1396 به دلیل تحریک گسل 
به علت برداشت آب هاى زیر زمینى رخ داده است و آن 
زلزله موجب تغییرات تنش در منطقه شده. گسل مالرد 
در مجاورت گسل شمال تهران واقع شده است. باید از 
17 بهمن ماه سال 1401 در ترکیه درس بگیریم که 

حرکت یک گسل موجب گسیخته شدن گسل دوم شد 
و فاجعه خسارت هاى زلزله اول بیشتر هم شد.

ما مناطقى در تهران مانند بازار داریم که مطالعات 
نشان مى دهد روزانه بین ساعت 9 تا 14 جمعیتى بین 
1/5 تــا 3/5 میلیون نفــر در بازار گــردش و فعالیت 
مى کنند. یکى از پرتراکم ترین مناطق تهران، بازار به 

شــمار مى رود و اینکه حادثه زلزله چه زمانى رخ دهد 
شاید بد نباشد به زلزله دوم ترکیه که ساعت 13 و 24

دقیقه رخ داده اشــاره اى کنیم. برخى اوقات ممکن 
است زلزله ها در ساعاتى غیر از شب رخ دهد و کانون 
زلزله همجــوار محل هایى باشــد که بسیارآســیب 

پذیرترند.

استقرار 2 میلیون نفر
 روى خطرناك ترین گسل پایتخت

رأى دادن اجبارى مى شود؟
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى در  ایسنا |
جریان رسیدگى به گزارش کمیسیون امور داخلى کشور 
و شوراها و در جریان اصالح موادى از قانون انتخابات 
مجلس مصوب کردند شرکت و رأى دادن فرد در سوابق 
سجلى رأى دهنده در ســازمان ثبت احوال کشور ثبت 

خواهد شد.

روسیه، «بایدن» را تحقیر کرد 
«ماریا زاخاروا»، ســخنگوى  اعتمادآنالین|
وزارت خارجه روسیه ســفر «جو بایدن» به کى یف را 
گســتاخانه توصیف کرد و گفت که سفر رئیس جمهور 
آمریکا به کى یف بدون ضمانت جان او از سوى روسیه، 
هرگز انجام نمى شــد. او گفت: بایدن جرأت ســفر به 
کى یف بدون اطالع روسیه و بدون کسب تضمین درباره 

حفظ امنیتش را نداشت.

آمریکا رد کرد
«ند پرایس»، سخنگوى وزارت خارجه  انتخاب |
آمریکا ارتباط ســفر اخیر «رابرت مالــى» به عمان با 
اظهارات یک نماینده مجلس در خصوص سفر سلطان 
عمان به تهران براى انتقال پیامى از واشنگتن به مقام 
هاى ایرانى را رد کرد. روز دوم اسفندماه على علیزاده، 
عضو هیئت رئیسه کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفته بود: پادشاه عمان  اعالم کرده است 
که در تالش است تا با پیام هایى که میان مقامات ایران 
و آمریکا تبادل مى کند، در آینده اى نزدیک و با خبرى 

خوش به ایران سفر کند.

پیامک دردسرساز 
همشهرى آنالین |بنا بر اعالم رسانه نزدیک 
به شــوراى عالى امنیت ملى پیامک مشکوکى باعث 
رخداد سفارت آذربایجان شده اســت. نورنیوز نوشت 
یک پیامک دروغ از طرف خانواده همســر آذربایجانى 
فرد حمله کننده به سفارت آذربایجان در تهران مبنى بر 
پنهان شدن همسر او در محل سفارت اصلى ترین عامل 
تحریک این فرد بوده است. نورنیوز سئوال کرده چرا باکو 
به این اقدام مشکوك شهروندانش رسیدگى نمى کند؟

سفر براى عبرت آموزى!
فارس |تصویب ســفر دو تن از اعضاى شوراى 
شهر شیراز به ترکیه جهت کسب تجربه و عبرت آموزى 
به واسطه زلزله اى که اخیراً در این کشور رخ داده است، 
حاشیه اى بود که هفته گذشته دامنگیر اعضاى شوراى 
شهر شیراز شد. شوراى شهر شأن قانون گذارى دارد و 
مى تواند این اقدام را انجــام دهد اما آنچه اهمیت دارد، 
دســتاورد حاصل از اینکه آورده اى به دنبال نداشته و 
نخواهد داشــت و جز صرف هزینه بیت المال آورده اى 

براى مردم ندارد.

ایران 
نهمین فوالدساز جهان شد

تسنیم| انجمن جهانى فوالد اعالم کرد: ایران با 
یک پله ارتقاء در رتبه نهم تولید فوالد خام جهان ایستاد. 
در ماه نخســت 2023 میــالدى (دى 1401)، ایران 
2 میلیون و 700 هزارتن فوالد خــام تولید کرد که در 
مقایسه با تولید سال گذشته رشد 27/7 درصدى داشت.  
بر این اساس در این مدت، به ترتیب چین، هند، ژاپن، 
آمریکا و روسیه با تولید 5 میلیون و 800 هزار تن تولید 

فوالدخام 5 کشور برتر فوالدساز جهان بودند.

نرخ تورم بهمن
جى پالس|  گزارش مرکز آمار حاکى از آن 
است که تورم نقطه به نقطه در ماه بهمن امسال افزایش 
داشته است. نرخ تورم نقطه اى گروه عمده «خوراکى ها، 
آشامیدنى ها و دخانیات» با افزایش 1/3 واحد درصدى 
به 70/5 درصد رسیده و گروه «کاالهاى غیرخوراکى و 
خدمات» با افزایش 2/3 واحد درصدى به 43/5  درصد 

رسیده است.

الدن ایرانمنش
فست فودها قاتل هایى شده اند که متهم اصلى در 
مرگ هاى ناگهانى جوانان در ایران هستند. حدود 
47 درصد از آمار مرگ و میرها در کشور یا به علت 
بیمارى هاى قلبى و عروقى است یا به عوامل خطر 
بروز بیمارى هاى قلب و عروق و ســکته ها مانند 

فشار خون، دیابت و... مربوط مى شود.
این موضوع در حالى اتفاق مى افتد که هر روز که مى 
گذرد شاهد اضافه شدن فست فودى ها و رستوران 
هایى هستیم که سرطان و بیمارى هاى قلبى را در 
منویشــان مى گذارند. اما با این حال مردم به دلیل 
طوالنى بودن ســاعت کار و زیاد بودن مشاغل و 
گرفتارى هاى روزانه میزان گرایششان به مصرف 

فست فود در جامعه زیاد است. 
على واشــقانى فراهانى، متخصص تغذیه در این 
رابطه مى گوید: همه مســائل اقتصــادى به ویژه 
مسائل مربوط به خورد و خوراك به عرضه و تقاضا 
بازمى گردد. زمانى که تقاضا براى یک چیزى زیاد 
است به همان نسبت عرضه آن نیز افزایش مى یابد.

او با اشــاره به اینکه چه راه حل هایى براى کنترل 
میزان مصرف فســت فود وجود دارد، معتقد است: 
مى توان با فرهنگســازى کارى کرد کــه مردم تا 
حدودى متوجه شوند که حداقل مصرف بیش از حد 

فست فود مى تواند مشکل ساز شود.

رئیس مرکز قلب تهران با اشاره به اینکه در مجموع 
حدود نیمــى از علل مرگ و میر مردم کشــورمان 
به دلیل بیمارى هاى قلــب و عروق یا بیمارى هاى 
زمینه اى وابســته اســت ادامه مى دهد: متأسفانه 
شیوع بیمارى هاى قلب و عروق و گسترش آن در 
کشور به گونه اى است که تقریبًا کمتر از 15 درصد 
افراد بزرگســال جامعه را پیدا مى کنید که بیمارى 

قلب عروق ندارند و یا حتى یکى از عوامل خطر آن 
را ندارند. بدین ترتیب اغلب درصد قابل توجهى از 
مردم یا به آن گرفتارند و یا نزدیکان و اقوام آنان به 
انواع یا درجاتى از این بیمارى مبتال هســتند. البته 
اشــتیاق مردم به خوردن غذایى که مدت کوتاهى 
صرف طبخ آن شده باشد، همیشه وجود داشته است 
اما امروزه با توجه به شهرنشینى که روز به روز این 

پدیده در حال گسترش اســت، اشتیاق به مصرف 
غذاهاى فست فود نیز بیشتر شده است.

گرچه تبلیغــات تجــارى غذاهاى فســت فود و 
نقش هاى گرافیکى که بــراى تبلیغ این نوع غذاها 
طراحى شــده و در معرض دید قــرار مى گیرد، نیز 
خود باعث تمایل بیشــتر افراد جامعه به فست فود 

شده است.
به گفته واشقانى فراهانى، ما نمى توانیم بگوییم که 
چرا غذاى فست فود در جامعه ما وجود دارد، کارى 
که ما مى توانیم انجام دهیم اصالح فرهنگ مصرف 

غذا به ویژه در میان قشر جوان است.
او در توضیح اینکه چگونــه مى توانیم فرهنگ غذا 
را در جامعــه تغییر دهیم گفت: ما نیــز باید همانند 
کشورهاى پیشرفته که در سال هاى اخیر غذاهاى 
سالم را در منوهاى فست فود خود قرار داده اند عمل 
کنیم. در مورد تغذیه ســالم نیز همین نکته مطرح 
است که متأسفانه بیش از 60 تا 70درصد جمعیت 
بزرگسال کشور تغذیه سالم ندارند و معیارهاى آن 
را رعایت نمى کنند و متأسفانه آن دسته از مردم که 
هنوز دچار این بیمارى ها نشده اند، به گونه اى زندگى 
مى کنند که اگر سبک زندگى خود را اصالح نکنند 
به سمت عوامل خطر، تنگى هاى عروق، سکته هاى 
قلبى و...،  هدایت خواهند شــد و اگر ما مداخله اى 

نکنیم بحران سالمت در کشور رخ خواهد داد.

قاتلى که کمر به قتل جوانان بسته است 

مردى در لندن نامه اى دریافت کرد که خطاب به مالک قبلى خانه اش بود و وقتى فهمید که این نامه بیش از یک قرن پیش، یعنى در سال 
1916، نوشته شده است، بسیار تعجب کرد.

این مرد که «فین لى گلن» نام دارد گفت: «این نامه به خانه اش که در جنوب شهر لندن قرار دارد رسیده و خطاب به فردى است که او را 
نمى شناختم و تمبر و مهر اداره پست روى آن هم بسیار قدیمى بود.»

گلن ادامه داد:  «وقتى عدد 16 را روى نامه دیدیم، تصور کردیم تاریخ این نامه مربوط به سال 2016 است. اما وقتى متوجه شدیم تمبر روى 
آن، تصویر یک «پادشاه» است، نه یک «ملکه»، به این نتیجه رسیدیم این نامه باید قدیمى تر باشد. به همین دلیل پاکت را باز کردیم تا 

مطمئن شویم.»
گلن، این نامه را به انجمن محله نوروود (Norwood) که فصلنامه اى درباره تاریخ محلى منتشر مى کند، سپرد. این منطقه اواخر دهه 
1800 در میان مناطقى بود که افراد طبقه متوســط به باال در آنجا زندگى مى کردند. نامه هم از طرف زنى به نام «کریســتابل منل» به 
خانواده اش در نوروود بود که در آن نوشته بود، در شهر باث (در انگلستان)، تعطیالت خود را مى گذراند. هنوز مشخص نشده که این نامه 

چرا اینقدر طول کشیده تا به مقصد برسد.

نامه اى که 100 سال طول کشید تا به مقصد برسد!
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اجراى برنامه هاى فرهنگى
 در هند

شهردار اصفهان گفت: شهردارى این کالنشهر آمادگى 
صددرصدى خود را براى برگزارى هر برنامه و عنوان 
فرهنگى بنا به صالحدید سفارتخانه ایران در هندوستان 
اعالم مى کند تا بتوانیم مکتب تشــیع را در هند بیش 
از پیش ترویج دهیم. على قاســم زاده در دیدار با رایزن 
فرهنگى ایران در هندوســتان گفت: خواهرخواندگى 
اصفهان و حیدرآباد تا به امروز نهایى نشــده اســت و 
امیدواریم در دوره ششم مدیریت شهرى این اتفاق ماه 

مبارك رقم بخورد.

سامانه بارشى 
تا امروز فعال است

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: سامانه بارشى تا اواخر روز شنبه (امروز) در استان 
فعال است. محمد رضا رفیعى افزود: فعالیت این سامانه 
بارش پراکنده برف و بــاران، کاهش دید و مه آلودگى 
و یخ بندان و لغزندگى ســطح جاده ها را به دنبال داشته 
است. وى خاطرنشان کرد: موج ناپایدار دیگرى از اواخر 
هفته آینده وارد استان خواهد شد اما بارش هاى خوب 

و موثرى براى نیمه دوم اسفند پیش بینى شده است.

چند درصد فوتى تصادفات 
کودکند؟

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
گفت: 14 درصد کودکان فوتى هاى تصادفات امسال 
در جاده هاى اســتان کودکان هستند. سرهنگ اصغر 
زارع ســهم 14 درصدى کــودکان از جان باختگان 
تصادفات جاده اى در اســتان را ناشــى از خطا هایى 
همچون بى توجهى والدین به نحوه نشستن کودکان 
در خودرو ها دانست و بر اهمیت بستن کمربند ایمنى 

تاکید کرد.

پاکسازى افوس از برف 
با پاکسازى برف از خیابان هاى اصلى تردد درشهر افوس 
به حالت عادى برگشت. فرماندار بوئین میاندشت گفت: 
با بســیج همه امکانات وطبق قولى که به مردم افوس 
داده شد تمام خیابان هاى اصلى و پرتردد شهر و برخى 
از کوچه ها از برف هاى انباشته شده پاکسازى شده است. 
وى اضافه کرد: تا آخر هفته گذشته 1300 سرویس برف 
از سطح شهر افوس خارج شده و عملیات یخ زدایى با 20 

تن شن ونمک درحال انجام است.

عملیات در قله مارشنان
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى گفت: با مشارکت 
عوامــل فنى شــرکت بــرق شهرســتان اصفهان، 
فرماندارى کوهپایه و مشــارکت تیم هاى کوهنورد 
پدافند هوایى ارتش، تجهیزات این فرستنده با بالگرد 
به باالى قله مارشنان در ارتفاع 3330 مترى و صعود 
تیم هاى فنى برق، برق فرســتنده صدا و ســیما که 
در اثر شــدت بارش برف قطع شــده بود، وصل شد. 
کوه مارشــنان با ارتفاع 3330 متر از سطح دریا در60 
کیلومترى شمال شرق شهر اصفهان و 23 کیلومترى 
شمال شهرستان کوهپایه بین سه شهرستان کوهپایه، 
نائین و اردستان از شمال غرب به جنوب شرق کشیده 

شده است.

اهداى 110 سرى جهیزیه 
به مناســبت اعیاد شــعبانیه، 110 ســرى جهیزیه به 
نوعروســان نیازمند اصفهانى اهدا شد. اعظم صاحبان 
مدیر امور شعب اصفهان بنیاد بین المللى خیریه آبشار 
عاطفه ها با اشاره به اینکه برنامه اهداى جهیزیه، چهار 
نوبت در سال برگزار مى شود، گفت: تالش ما این است 
که نیاز هاى اصلى نوعروســان در نظر گرفته شود. او 
ادامه داد: به مناسبت ایام شــعبانیه و به همت خیران 
نیک اندیش اصفهان 110 سرى جهیزیه شامل 6 قلم 
اصلى گاز، بخارى، پنکه، ظروف آشپزخانه، جارو برقى و 
فرش به ارزش 12 میلیون تومان تهیه و به نوعروسان 

تحویل شد.

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: با هرگونه ترك 
فعل مسئوالن در موضوع زاینده رود برخورد قانونى مى شود.

حجت االسالم اسدا... جعفرى در دور دوم بازدید هاى مستمر، 
منظم و هفتگى خود از حوزه هاى قضایى استان از سه حوزه 

قضایى ورزنه، هرند و جرقویه بازدید کرد.
او با قدردانى از تالش هاى مجموعه مدیریتى استان براى 
بازگشــایى آب زاینده رود به منظور کشت بهاره کشاورزان 
اعالم کرد: دادگسترى اصفهان از مطالبات به حق کشاورزان 
استان به ویژه در خصوص بهره مندى از آب زاینده رود طبق 

برنامه هاى ابالغى دفاع خواهد کرد.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان افزود: چنانچه با 

کوتاهى مســئولى در تحقق وعده هاى دولت در مورد آب 
زاینده رود مواجه شــویم با آن مســئول از باب ترك فعل، 
برخــورد قانونى خواهد شــد. حجت االســالم جعفرى از 
کشاورزان خواســت با انتخاب روش هاى بهینه کاشت و 
آبیارى محصوالت کشــاورزى، از هدر رفت آب جلوگیرى 
کند. او با رسیدگى و پاسخگویى به مراجعان و بررسى مسائل 
و مشکالت سه حوزه قضایى ورزنه، هرند و جرقویه از روند 
رســیدگى به پرونده ها اظهار رضایت کرد و افزود: با شروع 
کار کارمندان و قضات جدید در دســتگاه قضایى استان و 
تخصیص نیروها، مشــکل اطاله دادرسى در این سه حوزه 

قضایى در سال 1402 کم تر نیز خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از جمع آورى گاردریل 
ها از بزرگراه هاى کالنشــهر اصفهــان و جایگزین کردن 

نیوجرسى به جاى آنها خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمدى با بیان اینکه گاردریل ها 
نســبت به نیوجرســى ها از ایمنى کافى برخوردار نیستند 
گفت: تصادفات زیادى را شاهد بودیم که گارد ریل ها مثل 
آلت قتاله و بُرنده وارد خودروهایى که با آنها تصادف کردند 
شده و اعضاى بدن راننده و سرنشینان را مجروح و یا منجر به 
مرگ آنان شدند. وى به حادثه برخورد یک دستگاه خودروى 
ســوارى پراید با گارد ریل بزرگراه شهید صیاد شیرازى در 
هفته گذشته اشــاره کرد و گفت: در بررسى صورت گرفته 

مشخص شد که این خودرو با یک خودروى دیگر کورس 
گذاشته بود و با سرعتى که داشت در یک لحظه با گاردریل 
این بزرگراه برخورد مى کند که منجر بــه حادثه براى آن 
مى شــود. وى  گفت: در خصوص جمع آورى گارد ریل از 
سطح بزرگراه هاى کالنشــهر اصفهان و جایگزین کردن 
نیوجرسى به جاى آنها اقدامات خوبى طى یک سال و نیم 

گذشته صورت گرفته است.
وى به نصب نیوجرسى در بزرگراه شهید کشورى و بزرگراه 
شهید آقا بابایى اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع را به 
صورت مرتب در جلسات شوراى ترافیک کالنشهر اصفهان 

پیگیرى مى کنیم.

گاردریل ها از بزرگراه هاى 
اصفهان جمع آورى مى شود

برخورد دادگسترى با ترك 
فعل ها درباره زاینده رود

اگر روزگارى اصفهان باغ شهر تلقى مى شد اما حاال دیگر 
از آن باغ شهر خبرى نیســت و آنچه از اصفهان سرسبز 
مانده سرانه ناچیزى از فضاى سبز است که اگر هنر کنیم 
مى توانیم همین میزان ناچیز را به ســختى نگهدارى 
کنیم. رنگ قالب شهر حاال چیزى جز خاکسترى نیست، 
هنرى(!) که از شهرسازى باقى مانده و اکنون مدیر عامل 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان به 
عنوان کســى که از نزدیک شاهد خشک شدن درختان 

است هم به آن واکنش نشان داده است.
هر سال با نزدیک شدن به روزهاى عید این مسئله پررنگ 
تر مى شود و هر بار هم مدیران سازمان پارك ها و فضاى 
سبز نســبت به آن انتقاد مى کنند اما انگار تا قبل از این 
کسى متوجه این وضعیت نیست؛ اینکه خشکسالى کمر 

به خشک کردن درختان اصفهان بسته است.
امسال هم طبق تقویم هر ســاله، مجید عرفان منش، 
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان از تقویم باغبانى گفته که متناسب با آب و هوا 
تنظیم مى شــود اما با این تفاوت که او این بار با نگرانى 
بیشــترى این موضوع را مطرح کــرده و گفته: در حال 
حاضر سرانه فضاى سبز شهر اصفهان 29 مترمربع است 
که در سطح کشــور رتبه باالیى داریم، اما این سرانه از 
نظر تخصصى و تکنولوژیکى شاخص مؤثرى نیست و با 

استانداردها فاصله داریم.

عرفان منش با بیان اینکه اکولوژیک سرانه فضاى سبز 
بر اساس میزان آالیندگى ها مشــخص شده است، به 

آمارهاى تلخى هم اشاره کرده است.
طبق آمار در سال 96 اگر مى خواستیم بر اساس مصرف 
سوختى آن سال فضاى سبز ایجاد کنیم تا آلودگى خنثى 
و به سطح صفر برسد به بیش از 600 هزار هکتار فضاى 
سبز نیاز داشتیم، در حالى که در حال حاضر کل فضاى 
سبز شهرســتان 55 هزار هکتار و وســعت فضاى سبز 

موجود کمتر از شش هزار هکتار است.
شکاف عمیقى که مجید عرفان منش از آن صحبت کرده 
است، اکنون باعث شده اصفهان در خطر جدى از دست 

دادن فضاى سبزش باشد. 
عرفان منش با تأکید بر اینکه اقلیم شهر اصفهان نسبت 
به بســیارى از اقلیم هاى کشور بیشــترین تغییرات را 
داشته اســت عنوان کرده: در کنار آلودگى هاى صنعتى، 
خشکسالى نیز از چند لحاظ براى اقلیم و محیط زیست 
خطرناك اســت، از جمله آنکه رطوبت نسبى شهر را از 
دست مى دهیم؛ با وجود این، در جایى که حداقل رطوبت 
نسبى بیش از 35 درصد است در تابستان با فاجعه کمبود 
رطوبت نسبى روبه رو هستیم که میزان این رطوبت به 

8 درصد مى رسد. 
آنطور که پیش بینى شده این اقلیم قرار است سال هاى 
زیادى با اصفهان بماند و به گفته مدیر عامل ســازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان تنها راهکارى 

که مى تواند اصفهان را از ایــن پدیده نجات دهد توقف 
کاشت چنار و جایگزین کردن آن با درختان بلوط همیشه 
سبز و داغداغان از گیاهان زاگرسى و مقاوم به خشکسالى 

است.
در کنار این موضوع حدود دو سال مى شود که اصالحیه 
اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاى سبز شهر اصفهان 
در شوراى شــهر اصفهان به تصویب رســیده است و 
جریمه هــاى قطع هر اصلــه درخت افزایــش یافته و 
منطقى تر از قبل شــده اســت. طبق قانون، همه این 
جریمه ها باید به حســابى متمرکز که به نام ســازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى افتتاح شده، واریز شود تا 
فقط صرف توسعه و تأمین فضاى سبز شود. اما به نظر مى 
رسد آنچنان که باید و شاید این مهم انجام نمى شود چرا 
که همچنان به شکل مخفیانه شاهد تغییر و تبدیل فضاى 

سبز در منطقه غرب اصفهان و ناژوان هستیم. 
به نظر مى رسد علت این امر آن باشد که زنده بودن باغ ها 
جلوى ســودجویى عده اى را مى گیرد و چون در عمل، 
ساخت وساز بر حفظ طبیعت مقدم است، منفعت طلبى ها 
نیزجواب مى دهد و بــاغ ها تبدیل به ســاختمان هاى 
بلندمرتبه مى شوند؛ بنابراین، اصفهان ویژگى هاى خاصى 
دارد که این رشد بدون برنامه مى تواند قاتل جانش باشد و 
اگر مدیریت درست نشود و همچنان این منوال ادامه یابد 
ممکن است این تکه باقیمانده از فضاى سبز اصفهان هم 

کم کم محو شود.

از بالیى که خشکسالى سر شهر آورده تا دست اندازهاى ساخت و ساز

فضاى سبز اصفهان 
زیر سایه تهدید

2 رتبه «نصف جهان» 
در جشنواره رسانه اى ابوذر

نصــف جهــان   روزنامــه «نصف جهــان» در 
هشتمین جشــنواره  رســانه اى ابوذر حائز دو 

رتبه برتر شد.
بنا بر این گزارش، اختتامیه هشتمین جشنواره  
رسانه اى ابوذر استان اصفهان با حضور جمعى 
از مسئوالن اســتان و اصحاب رسانه در سالن 
اجتماعات صدا و سیماى مرکز اصفهان برگزار 

شد.

در اختتامیه این جشنواره ،تولیدات و آثار ارسالى با 
مالك ها و استانداردهاى مشخصى مورد بررسى 
قرار گرفت و تعدادى از آثار برگزیده و شایسته 
تقدیر انتخاب شــدند و پــس از داورى آثار در
 قالب هاى مختلف، رتبه هاى اول تا سوم مورد 
تقدیر قرار گرفتند و دریاقدرتــى پور از روزنامه 
«نصف جهان» در دو رشته «تیتر» و «گزارش 

خبرى» به ترتیب حائز دو رتبه اول و دوم شد.

مریم محسنى
کاهش مصرف آب و اصالح الگــوى مصرف، یکى از 
مهمترین مسائلى است که در اصفهان باید در مورد آن 
حساسیت ویژه به خرج داده شده و هر چه بیشتر در رابطه 
با آن اطالع رسانى شــود. اما به نظر مى رسد که برخى 
اوقات این مســئله حتى با اهمال دستگاه هاى دولتى 

روبه رو مى شود. 
شاهد این مدعا یکى از بانک ها در خیابان شیخ بهایى 
است که سرایدار محترم آن گویا از مسئله کمبود آب در 
اصفهان بى خبر بوده و اقدام به شستن پیاده رو مقابل 
بانک با میزان زیادى آب مى کند و مدیر بانک نیز چندان 
به این مسئله اهمیت نمى دهد. بر عکس بانک دیگرى 
در همین خیابان هست که سرایدار آن با دقت و اهمیت 

دادن به کمبود آب اقدام بــه جارو کردن پیاده رو مقابل 
آن بانک مى کند. اگر این دو رفتار را کنار هم بگذاریم به 
خوبى متوجه مى شویم که با یک تذکر ساده مى شود از 

این حد از هدررفت آب جلوگیرى کرد.
 با توجه به اینکه متأسفانه اصفهان سالیان زیادى است 
با کم آبى و خشکســالى روبه رو اســت و هر قطره آب 
براى این شهر حکم کیمیا را دارد بهتر است در ادارات و
 بانک ها هم این مسئله رعایت شود. چرا که مسئولیت 
حفظ منابع آبى تنها بر شانه شــهروندان نیست؛ بلکه 
دســتگاه هاى دولتى نیز نیز نقش بسزایى را در آن ایفا 
مى کنند. با این توضیحات، ما مى توانیم با تغییر سبک 
زندگى روزمره خود گامى به واقع مؤثر در زمینه کاهش 

مصرف آب برداریم.

صرفه جویى براى همه فرهنگ است

اسطوره ها در گالرى «اکنون»
نصف جهان   دوره دوم اســتودیو ویزیت همراه 
با ساخت شخصیت هاى اســطوره اى شاهنامه 
در گالرى «اکنون» اصفهان برگزار مى شــود. 
هر کدام از افــراد و هنرمندان حاضــر در دوره 
دوم اســتودیو ویزیت، یکى از اســطوره هاى 
شــاهنامه را انتخاب مى کنند و بازدیدکنندگان 
در مدت چهــار روز برگزارى رویــداد مى توانند 
مراحل ساخت این شخصیت اســطوره اى را از 
نزدیک تماشــا کنند. عالوه بر این در کنار این 
کار تجسمى، شخصیت هاى شــاهنامه حکیم 
ابوالقاســم فردوســى براى حاضــران معرفى 
مى شــود، همچنین عالوه بر معرفى، اشــعار و 
ابیات مرتبط با همان شخصیت نیز در این رویداد

خوانش مى شود.
بازدیدکنندگان ابتدا این ماکت هــا را مى بینند 
و متوجه مى شوند که قرار اســت مجسمه این 
شخصیت ساخته شود. بعد از آن هنرمند از روى 
همان ماکت مجســمه اى در ابعاد بزرگ تر در 
حضور بازدیدکنندگان مى ســازد.کاوه آهنگر، 
آرش کمانگیر، زال، فریدون، کیومرث، گردآفرید، 
بوران دخت، ضحاك، جمشید، رودابه، اسفندیار و 
سهراب شخصیت هایى هستند که براى ساخت 
مجسمه در این برنامه انتخاب شده اند.این رویداد 
تا هفتم اسفندماه صبح ها ســاعت 10  تا 13 و 
عصرها از ساعت 16 الى 20 در گالرى «اکنون» 

برگزار مى شود.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

از صبح روز چهارشنبه هفته گذشته که فیلم و تصاویر یک 
دختر خردسال اصفهانى با صورت خونى در فضاى مجازى 
پخش شد، شــایعات زیادى در خصوص علت خون آلود 
شدن این کودك منتشر شــد. کار تا جایى پیش رفت که 
برخى، این ماجرا را با موضوع حجاب دختر مصدوم پیوند 
زدند. اما توضیحات سه دستگاه دولتى استان، این گمانه 

زنى را رد کرده است.
پلیس اصفهان در این خصوص اعــالم کرد: اصل ماجرا 
دعواى دو دانش آموز بوده که ورود مادر یکى از آنها و دفاع از 
دخترش منجر به آسیب دیدن این دختر دانش آموز مى شود.
روابط عمومى پلیس استان اصفهان اعالم کرد: «ظهر روز 
سه شنبه در دعواى دو دانش آموز در محله خانه اصفهان 
پس از تعطیلى مدرسه، مادر یکى از دانش آموزان در دفاع از 
فرزندش وارد مشاجره مى شود و او را هل مى دهد. با حضور 
عوامل پلیس این مادر بازداشت مى شود و االن با قرار وثیقه 
آزاد است. با توجه به اینکه پرونده وارد پروسه قضایى شده 

مقامات قضایى در این باره اظهار نظر خواهند کرد.»

یکى از این مقامات قضایى، سید محمد موسویان دادستان 
اصفهان است که درباره این پرونده اظهار نظر کرده است: 
«آنچه مشخص شده این است که اختالف دو دختر بچه 
منجر به ورود والدین آنها شــده و منجر به ضرب و جرح 
دختر خانمى شده است. پرونده تشــکیل شده و در حال 
رسیدگى است و ارتباطى به حجاب ندارد و آنچه در فضاى 
مجازى منتشر شده منطبق بر واقعیت نیست. در تحقیقات 
اولیه مشخص شد این اتفاق بعد از تعطیلى مدرسه اتفاق 
افتاده و پرونده در حال رســیدگى اســت و شخصى که 
دختر بچه را مورد ضرب و جرح قــرار داده تحت کفالت 

آزاد است.»
روابط عمومى آموزش و پرورش اصفهان هم نســبت به 
این موضوع واکنش نشان داده است. در توضیحات جالل 
سلمانى، مدیر این روابط عمومى آمده است: «با توجه به 
آنچه شاهدان ماجرا و خانواده هاى دو طرف اعالم کردند، 
علت درگیرى به دلیل بى حجابى دانش آموز دختر تکذیب 
مى شود. ظهر سه شــنبه در پى درگیرى دو دانش آموز 
و والدینشان در مقابل مدرســه  اشرفى موضوع در دست 

بررسى قرار گرفت. پس از گفتگو با والدین دانش آموزان 
و گفتگو با شاهدان ماجرا مشــخص شد، ماجرا اختالف 
و تنش بین دو کودك بوده که متأســفانه با ورود والدین، 

حواشى این موضوع به فضاى مجازى رسید.»
اما اظهار نظر پدر و مادر دختر آســیب دیده درباره شرح 
ماوقع، جزئیات بیشترى از این ماجرا را روشن مى کند. مادر 
این دختر گفته است: «ظهر روز سه شنبه پیش از اینکه من 
در مقابل مدرسه محجوب در خیابان گلخانه حاضر شوم 
مادر یکى از دانش آموزان مدرسه دیگرى در همان منطقه 
تحصیلى، فرزندم را هل داده و سر دخترم به زمین خورده 
است و زمانى که من به مدرســه رسیدم پلیس این فرد را 
بازداشت کرده و به همراه خود به کالنترى برده بود.  دختر 
من 9 ساله و دانش آموز کالس چهارم دبستان است. حال 
دخترم خوب است اما بینى او جراحت برداشته و ما پیگیر 

طى مراحل درمانى او هستیم.»
پدر این دانش آموز نیز مى گوید: «درخواست ما از مقامات 
قضایى برخورد با این خانم است که دانش آموز خردسال را 

مورد آزار قرار داده است.»

اصل ماجراى انتشار فیلم دخترى با صورت خونین

تخصیص30 تن قیر براى آسفالت معابر زازران
نصف جهان   شهردار زازران گفت: در سال جارى 
با تخصیص 30 تن قیر سهمیه، آسفالت معابر 
محدوده بافت فرســوده با اعتبار یک میلیارد 

تومان اجرایى شده است.
یدا... مومــن زاده اظهــار کرد: بودجه ســال 
1401 شــهردارى زازران بــر مبنــاى 14 
میلیارد تومان پیش بینى شــده بــود و تاکنون 
90 درصــد آن تحقق یافته کــه 60 درصد در 
بخــش عمرانى و 40 درصــد در بخش جارى 

هزینه شده است.
وى افزود: الیحه بودجه سال 1402 شهردارى 
زازران با پیشنهاد 25 میلیارد تومان، به منظور 

بررســى لوایح و تصویب نهایى تقدیم شوراى 
اسالمى شهر شد.

شهردار زازران با بیان اینکه بودجه سال 1402 
نسبت به سال جارى بیش از 70 درصد افزایش 
داشته است، خاطرنشــان کرد: در سال جارى 
پروژه زیرسازى و آســفالت معابر سطح شهر، 
احداث ســرویس بهداشــتى در پارك اندیشه 
(امامزاده یونس)، حفــر چاه هاى دفع آب هاى 
سطحى و در حوزه ترافیکى ایجاد سه راهى گلزار 
شهدا و ادامه بلوارکشى شهداى مدافع حرم به 
طول 600 متر با اعتبارى بالغ بر هشت میلیارد 

تومان اجرا و تکمیل شده است.

افزایش 300 درصدى بودجه شهردارى مبارکه 
در سال آینده

نصف جهان   عضو شوراى اسالمى شهر مبارکه 
گفت: بودجه شهردارى این شهر در سال 1402 

بیش از 300 درصد افزایش مى یابد.
امین موســوى مبارکه اظهار کرد: الیحه بودجه 
1402 شــهردارى مبارکه با پنج هــزار میلیارد 
ریال از سوى شــهردارى به شــوراى اسالمى 

شهر ارائه شد.
وى ادامه داد: عدالت محورى در تمام فعالیت ها و 

توزیع عادالنه خدمات شهرى، افزایش اختیارات 
سازمان هاى تابعه شهردارى بر اساس سیاست 
محله محــورى، افزایــش درآمدهــاى پایدار، 
بهره گیــرى از ظرفیت هاى ســرمایه گذارى و 
مشارکت بخش خصوصى همچنین اولویت دهى 
به تکمیل طرح هــاى نیمه تمــام از مهمترین 
راهبردهاى اساسى در تدوین بودجه سال 1402 

به شمار مى رود.

مانى مهدوى
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سامســونگ آنتى ویــروس جدیدى بــه نــام Message Guard براى 
گوشــى هایش معرفى کرده که جلوى حمالت ســایبرى صفر کلیک را 

مى گیرد.
سامسونگ قابلیت امنیتى جدیدى به نام Message Guard براى گوشى ها 
و تبلت هاى سرى گلکسى معرفى کرده است تا از کاربرانش در برابر حمالت 
سایبرى «صفر-کلیک» که از طریق پیوست هاى تصویرى در پیام ها انجام 

مى گیرند، محافظت کند.
منظور از حمالت صفر-کلیک، حمالتى است که براى آلوده کردن دستگاه 
هیچ نیازى به برقرارى تعامل از ســوى کاربر ندارنــد. این نوع حمالت در 
سا ل هاى اخیر بسیار بیشتر شــده اند. یکى از شناخته شده ترین نمونه هاى 
حمله  صفر کلیک در سال 2020 خبرساز شد. در آن زمان از یک آسیب پذیرى 
امنیتى در آى مسیج آیفون براى نصب جاسوس افزار پگاسوس روى گوشى 

روزنامه نگاران، سیاست مداران و فعاالن مدنى استفاده شد.
حمالت صفر کلیک معموًال رد خاصى از خود بر جاى نمى گذارند و بسیارى 
از قربانیان ممکن است هرگز متوجه هک شدن دستگاه خود نشوند. در برخى 
نمونه ها، سیستم هایى مثل رمزنگارى سرتاسرى مى توانند شناسایى حمالت 
صفر کلیک را سخت تر کنند، چون داده ها صرفاً توسط فرستنده و گیرنده ى 

پیام قابل رؤیت هستند.
سامسونگ گفت: قابلیت جدید Message Guard از وقوع حمالت صفر 
کلیک جلوگیرى مى کند. این قابلیت به صورت خودکار تهدید هاى احتمالى 
WEBP و ICO و GIF و JPEG و JPG و PNG را که درون فایل هــاى

و BMP و WBMP گنجانده شــده اند، قرنطینه و خنثى مى کند. زمانى که 
Message ،گلکسى هاى سامسونگ پیامکى حاوى عکس دریافت مى کنند
Guard فایل عکس را ایزوله و دسترســى کد هاى مخرب به دســتگاه را 

غیرممکن مى کند. Message Guard سپس عکس را اسکن مى کند تا از 
ایمن بودن آن مطمئن شود.

Message Guard روى گوشــى هاى سرى گلکســى S۲۳ سامسونگ 

قابل دسترس است و تا پیش از پایان سال جارى میالدى براى سایر گوشى ها 
و تبلت هایى که از رابط کاربرى One UI5.1 یا نسخه هاى جدیدتر استفاده 

مى کنند، در دسترس قرار مى گیرد.
Message Guard در حال حاضر با اپلیکیشــن هاى سامسونگ مسیج و 

گوگل مسیج سازگارى دارد و بعداً براى سایر اپلیکیشن هاى پیام رسان نیز در 
دسترس قرار مى گیرد. کاربر نیازى به فعال کردن Message Guard ندارد 

و این ابزار تا حد زیادى در پس زمینه فعالیت مى کند.

شــیائومى احتماال آخرین مدل قفل درب هوشمند را 
بیستم فوریه در بازارهاى جهانى عرضه مى کند.

شــیائومى به گســترش دامنه محصوالت خــود ادامه 
مى دهد. این شــرکت که فقط به گوشــى هاى هوشمند 
بسنده نمى کند، در بخش هاى مختلفى از مسواك گرفته 
تا خودرو هاى برقى فعالیت مى کند. یکى از آن ها فناورى 

خانه هاى هوشمند است.
 اکنون، شــیائومى در حال آماده شدن براى معرفى قفل 

هوشمند پرچمدار جدید درب است.
براساس گزارش ها، شرکت شــیائومى قصد دارد بیستم 

Xiaomi فوریه آخرین مدل قفل درب هوشــمند سرى
Smart را در بازارهاى جهانى عرضه  Door Lock M۲۰

کند. 
این محصول  مجهز به دوربین چشمى یکپارچه و صفحه 
نمایش اســت که دیدى جامع از درب ورودى را در زمان 

واقعى به کاربران ارائه مى دهد.
Smart Guardian Can See بــا طراحــى قفل درب 

بیرونى ضخیم خود ارتقاى قابل توجهى از قفل هوشمند 
قبلى شیائومى M۲۰ است که در سال 2022 عرضه شد. 
طراحى همه کاره مدل جدید فرآیند نصب را ساده مى کند. 

این محصــول همچنین داراى عملکرد زنگ در اســت. 
انتظار مى رود Smart Guardian Can See با قیمتى  
حدود 2هزار یوان، رقیب مستقیم قفل درب هاى هوشمند 

سطح باال در بازار باشد.
 قاب میانى آلیاژى با استحکام باال و فناورى IML یکپارچه 

یک قفل درب محکم و مطمئن را فراهم مى کند.
قفل هوشــمند درب شــیائومى M۲۰ همچنین داراى 
روش هاى مختلف باز کــردن قفل اســت، از جمله اثر 
انگشــت، رمز عبور، رمز عبور دوره اى/یک بار مصرف، 
رمز عبــور NFC، باز کردن قفل بلوتــوث تلفن همراه و 

.Homekit

 گفته شــده، ذخیره ســازى اطالعــات خصوصى مانند 
اثر انگشــت و رمز عبور بــه صورت محلــى در فضاى 
ذخیره سازى رمزگذارى شــده ذخیره مى شوند و حداکثر 
محافظــت در برابــر هک و نقــض داده هــا را تضمین 

مى کنند.
قفل درب همچنین داراى ویژگــى اضافى نظارت از راه 
دور وضعیت قفل از طریق یک برنامه در صورت استفاده 
همراه با دستگاهى است که داراى عملکرد دروازه بلوتوث 

است.

 این به کاربران امکان مى دهد تا هشدار هایى را براى 
هشدار هاى بســته نشدن درب، هشــدار هاى آزمایشى 
و خطاى متعدد، و پانــل قفل درب بیرونى که هشــدار 
مى دهند، دریافت کنند. عمر باترى قفل درب هوشــمند 
شــیائومى M۲۰ قابل توجه است و با هشت باترى AA تا 

10 ماه دوام مى آورد. 
در مواقع اضطرارى، پــورت Type-C قفل درب بیرونى 
مى تواند به عنــوان منبع تغذیه اضطــرارى عمل کند و 
به قفل درب اجازه مى دهد حتى بــدون انرژى باترى باز

شود.

اقدام جدید سامسونگ
 براى محافظت از کاربران
 در برابر حمالت سایبــرى

شیائومى آپدیت MIUI14 را براى گوشى هاى خانواده Xiaomi۱۱i منتشر شد. 
شیائومى ۱۱i و ۱۱i هایپرشارژ، جزو میان رده هاى محبوب این کمپانى هستند که اکنون 

مى توانند طعم اندروید 13 را بچشند.
گوشــى هاى ســرى Xiaomi۱۱i، جدیدترین محصوالت غول چینى هستند که 
کاربران هندى خبر از دریافت آپدیت MIUI14 مبتنى بــر اندروید 13 روى آن ها را

 داده اند. 
این بروزرسانى پیشرفت چشمگیرى در رابط کاربرى، سوپر آیکون ها (آیکون هاى 
سایز بزرگ) و مدیریت بهتر باترى گوشى ها را به همراه دارد. اما همراه این ها، پچ امنیتى 

ژانویه 2023 را هم در دسترس کاربران مى گذارد.
صاحبان دو گوشــى شــیائومى ۱۱i و ۱۱i HyperCharge از امروز مى توانند طعم 
جدیدترین نسخه رابط کاربرى MIUI شــیائومى را بچشند. این رابط کاربرى جدید 
امکانات جدید و بسیار جذابى را در اختیار شما قرار مى دهد؛ بنابراین به هیچ عنوان آن 
را از دست ندهید و بررسى کنید که آیا این بروزرسانى براى گوشى شما در ایران هم 

منتشر شده یا خیر.
برخــى از کاربران بــا دریافت یــک نوتیفیکیشــن از طرف گوشــى، متوجه این 
بروزرسانى شــده اند. اما این نوتیفیکیشــن ممکن اســت براى همه ارسال نشود،
 بنابرایــن مى توانیــد به  صورت دســتى با رفتن بــه صفحه تنظیمات گوشــى و

 سپس بخش Systemupdates، دریافت آن را بررسى کنید.

MIUI14 ۱۱ بعد از آپدیتi تغییرات چشمگیر شیائومى
یکى از چشمگیرترین تغییراتى که اندروید 13 و مى یو آى 14 شیائومى ارائه مى کنند، 
بهبود رابط کاربرى است. بعد از آپدیت، گوشى شما روان تر و سریع تر خواهد شد. این 
بروزرســانى مصرف حافظه رم را کاهش مى دهد و همین مى تواند تجربه کاربرى 
روان ترى را فراهم کند.عالوه بر این، گزینه هاى مختلفى براى شخصى ســازى هر 
Super و HomeScreen Folder وجود دارد که  Icons چه بیشتر گوشــى مثل
هر یک باعث بهتر شدن صفحه اصلى گوشى شما و آسان تر شدن استفاده از دیوایس 
مى شود. Super Icons یکى از نوآورانه ترین راه هایى است که آیکون برنامه ها را روى 
صفحه هوم گوشى شما به نمایش بگذارد. با این کار به راحتى و خیلى سریع مى توانید 
به اپلیکیشن هاى محبوب خود دسترسى پیدا کنید. در کنار آن، پچ امنیتى ژانویه 2023

گوگل نیز امنیت دستگاه شــما را باالتر خواهد برد 
که مى تواند اهمیت فراوانى 
داشته باشد. در مجموع، اگر 
صاحب دو گوشــى ســرى
Xiaomi۱۱i هســتید، بــا 

آپدیــت MIUI14 شــاهد 
تغییرات چشــمگیرى روى 

دستگاه خود خواهید بود.

شیائومى مى خواهد به زودى از نسل بعدى گوشى خود به نام ردمى A۲ رونمایى 
کند.

سال گذشته گوشى اقتصادى ردمى A۱ با استقبال زیادى از طرف کاربران روبرو 
شد و حاال شیائومى مى خواهد به زودى از نســل بعدى این گوشى به نام ردمى 
A۲ رونمایى کند. به لطف یکى از افشاگران مشهور، طراحى و مشخصات این 

گوشى لو رفته که در ادامه به آن ها مى پردازیم.
از نظر طراحى، این گوشى تفاوت خاصى با نسل قبلى ندارد؛ بنابراین بار دیگر با 
یک پنل پشتى پالستیکى مبتنى بر بافت خاص روبرو هستیم و در ماژول دوربین 

آن هم دو دوربین مى توانیم ببینیم. 
در پنــل جلویى اطراف نمایشــگر حاشــیه هاى ضخیمى قــرار دارد که البته 
حاشیه بخش پایینى ضخیم تر از سایر قسمت ها اســت. طبق تصاویر رندر، به 
نظر مى رسد این گوشى در ســه رنگ مشکى، آبى و ســبز راهى بازار خواهد 

شد.
قلب تپنده  این گوشى تراشــه هلیو G۳۶ است که یک تراشــه  12 نانومترى 
محسوب مى شود. حداکثر ســرعت پردازنده ى این تراشــه به 2.2 گیگاهرتز 
مى رسد. کاربران این گوشى باید به 2 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه داخلى 
بسنده کنند که البته امکان استفاده از کارت حافظه microSD تا حداکثر ظرفیت 

512 گیگابایت وجود دارد.
IPS نمایشگر 6.52 اینچى قرار دارد که از پنل A۲ در پنل جلویى گوشى ردمى
LCD اســتفاده مى کند و رزولوشــن 1600 در 720 را ارائه مى دهد. در بدنه ى 

این گوشى خبرى از حســگر اثر انگشت نیســت و دوربین اصلى از سنسور 8
مگاپیکسلى استفاده مى کند و در کنار آن سنسور تشخیص عمق 2 مگاپیکسلى 
قرار دارد. براى ثبت عکس هاى ســلفى هم مى توانید از دوربین 5 مگاپیکسلى 

بهره ببرید.
انرژى این گوشى از طرف باترى 5000 میلى آمپر ساعتى تامین مى شود که از 
سرعت شارژ 10 وات پشتیبانى مى کند. با توجه به پایین بودن ظرفیت رم، طبیعتا 
این گوشى با نسخه  Go اندروید 13 به دست کاربران مى رسد. گفته مى شود این 

گوشى با قیمت 97 یورو تا چند هفته  دیگر معرفى خواهد شد.

خصوصیات گوشى ردمى A۲ فاش شد آپدیت MIUI14 براى 
چند گوشى خوش شانس دیگر شیائومى منتشر شد

رونمایى شیائومى از جدیدترین قفل هوشمند درب
اى 

مایشى 
شــدار 
شــمند 
Aى AA تا 

 بیرونى 
ل کند و 
رى باز

چرا حافظه گوشى ها بى دلیل
 پر مى شود؟

پر شدن بى دلیل حافظه گوشى، به خصوص گوشى هاى اندرویدى، 
نقش مهمى در عملکرد کلى دستگاه ایفا مى کند.

پر شدن بى دلیل حافظه گوشى یکى از مشکالتى است که اکثر کاربران 
اندروید با آن مواجه مى شوند. حافظه گوشى هاى اندروید به راحتى و 
ظرف مدتى مى تواند پرشود. به خصوص اگر از یک گوشى براى مدت 
طوالنى استفاده کنید. یکى از راه هاى رفع این مشکل، خرید گوشى با 
حافظه بیشتر است. اما با توجه به قیمت باالى گوشى هاى هوشمند، 
تصمیمى منطقى به نظر نمى رسد. پس تنها باید به دنبال علت پرشدن 

حافظه گوشى و نحوه خالى کردن آن باشید.

آموزش حل مشکل پر شدن بى دلیل حافظه گوشى
شاید براى برخى کاربران این سوال پیش بیاید که چگونه حافظه گوشى 
را زیاد کنیم؟ اگر گوشى شما از کارت حافظه پشتیبانى نکند، هیچ راهى 
براى افزایش حافظه ندارید. اما در گوشى هایى که داراى اسالت حافظه 

هستند، مى توانید با خرید یک حافظه جانبى، این کار را انجام دهید.
در غیر این صورت، تنها 2 راه پیش رویتان است. یا موارد اضافى را از 
حافظه حذف کنید و یا فایل هاى با حجم باال مثل تصاویر و ویدیو ها را به 
یک هارد اکسترنال یا سرویس ابرى انتقال دهید. در ادامه همچنین به 
سایر روش هایى که براى خالى کردن حافظه گوشى سامسونگ و دیگر 

برند هاى اندرویدى مى توانید مدنظر داشته باشید هم اشاره مى کنیم.

1. استفاده از ویژگى Manage Storage؛ حل مشکل 
پر بودن فضاى ممورى گوشى

اولین روشى که در این آموزش خالى کردن حافظه گوشى به آن اشاره 
مى کنیم، استفاده از ابزار هاى مدیریت حافظه خود اندروید است. در هر 
گوشى با سیستم عامل اندروید یک قســمت به نام Storage وجود 
دارد. این بخش اطالعات مختلفى در ارتباط با حافظه و مواردى که 
آن را اشــغال کرده اند، مى دهد. براى دسترســى به این قسمت ابتدا 
به Settings بروید و بعد گزینــه Storage را انتخاب کنید. البته در 
گوشى هاى سامسونگ براى دسترسى به Storage باید ابتدا گزینه 

DeviceCare و بعد Storage را انتخاب کنید.

در صفحه بعد مى توانید اطالعات جامعى از حافظه ببینید. در باالى 
صفحه با استفاده از یک نمودار دایره اى میزان فضاى خالى و استفاده 
شده حافظه گوشى نمایش داده مى شود. زیر این نمودار موارد ذخیره 

شده در حافظه، در دسته بندى هاى جداگانه نشان داده مى شوند.
براى مثال اگر دسته بندى تصاویر بیشترین سهم را داشت طبعا دلیل 
پر شدن حافظه، تصاویر بسیار زیادى هستند که در حافظه دارید. حاال 
یکى از دسته بندى ها را انتخاب کنید. در پنجره بعدى مى توانید فهرستى 

از برنامه هایى که در آن دسته بندى قرار دارند را مشاهده کنید. برنامه 
را انتخاب مى کنیم و در صفحه بعدى گزینه هاى Clear Storage و 
Clear Cache را لمس مى کنیــم. در اینجا باید نکته مهمى را مورد 

توجه قرار دهید. با انتخاب گزینه Clear Storage، برنامه به حالت 
اولیه برمى گردد و تمام اطالعات شما در آن حذف خواهد شد.

همچنین در صفحه مربوط به هر دسته بندى گزینه اى براى قرارگیرى 
فایل هاى مرتبط با آن دسته قرار دارد. فایل هاى موجود در این گزینه 
ارتباطى با برنامه هاى نصب شده در گوشى ندارند. مثال در دسته بندى 
موسیقى این گزینه Audio files نام دارد و در آن ترك هاى موسیقى 
که از کامپیوتر به گوشــى انتقال داده اید یا به صورت مستقیم دانلود 
کرده اید وجود دارند. با کلیک بر روى این گزینه مى توانید تمامى این 
فایل ها را ببینید هر کدام را که خواســتید پاك کنید. همچنین برخى 
گوشــى هاى اندرویدى در صفحه Storage داراى گزینه اى به نام 
Free هستند. با انتخاب این گزینه در صورتى که چند  Up Space

برنامه مدیریت فایل داشته باشید، از شما پرسیده مى شود مى خواهید 
از کدام برنامه استفاده کنید. اما ما به این برنامه ها کارى نداریم و گزینه 

SmartStorage و سپس JustOnce را انتخاب مى کنیم.

صفحه بعدى بســته به هر گوشى متفاوت اســت. اما تقریبا در تمام 
گوشى ها، البته با شکل متفاوت، فهرســتى از بخش هایى که قابل 
پاکسازى هستند نشان داده مى شــود. این بخش ها شامل موارد زیر 

هستند:
Backed Up Photos & Videos: اگر این بخش را انتخاب کنید، 

فایل هاى ویدیویــى و تصویرى که از آن ها در ســرویس هاى ابرى 
پشتیبان گرفته شدند حذف مى شود.

بخش Temporary Files: به فایل هاى موقتى سیستم که دیگر مورد 

نیاز نیستند اختصاص دارد.
بخش Download: براى فایل هایى است که دانلود کردید

Idle/Infrequently Used Apps: برنامه هایــى که خیلى از آن ها 

استفاده نمى کنید.
 مى توانید رکدام از این بخش ها را انتخاب و دقیقا مشخص کنید چه 
فایل هایى در آن قسمت ها حذف شوند. پس از اینکه موارد مدنظرتان را 
تیک زدید، از پایین صفحه گزینه Free Up یا Delete را انتخاب کنید.

2. برنامه هایى که نیاز ندارید را پاك کنید
اصلى ترین علت پر شدن بى دلیل حافظه گوشى، در کنار فایل هاى 
حجیم، برنامه هاى اضافى هستند که از آن ها استفاده نمى کنید. بهتر 

است هر برنامه اى به آن نیاز ندارید را پاك کنید.

3. از سرویس هاى ذخیره سازى ابرى استفاده کنید؛ 

خالى کردن حافظه گوشى شیائومى
سرویس هاى ذخیره سازى ابرى مزیت هاى بسیار زیادى به خصوص 
براى آن هایى که با مشکل کمبود حافظه مواجه هستند، دارد. بسیارى 
از آن ها نیز رایگان هستند. براى مثال گوگل فوتوز به شما این امکان را 
مى دهد تا تصاویر را با کیفیت معمولى به صورت رایگان در یک فضاى 

ابرى ذخیره کنید.
همچنین ســرویس هاى دیگر مانند گوگل درایو و دراپ باکس نیز 
هرکدام مقدار مشــخصى فضاى ذخیره ســازى در اختیار شما قرار 
مى دهند. براى حل مشکل پر بودن فضاى ممورى گوشى، بهتر است 

فایل هاى حجیم را به فضاى ابرى انتقال دهید.

4. از کارت حافظه یا هارد اکسترنال استفاده کنید؛ 
روش حذف کردن حافظه گوشى

اگر گوشى شما داراى درگاه کارت حافظه است حتما از آن استفاده کنید. 
مى توانید از کارت حافظه به دو شیوه مختلف استفاده کنید. یک اینکه 
از آن به عنوان یک حافظه ذخیره سازى خارجى استفاده و فایل هاى 

حجیم را به آن انتقال دهید. روش دوم را احتماال بیشتر ترجیح دهید.
برخى گوشى هاى اندرویدى به شما این امکان را مى دهند تا از یک 
کارت حافظه به عنوان حافظه داخلى گوشى استفاده کنید. به این ترتیب 
کارت حافظه به بخشى از حافظه داخلى گوشى تبدیل مى شود نه فقط 
یک فضاى اضافى براى خالص شدن از شر فایل هایى که حجم باالیى 

دارند.البته این شیوه مشکالتى هم دارد.
اولین مشکل این است که با این کار دیگر نمى توانید از آن کارت حافظه 
در گوشى دیگرى استفاده کنید. همچنین پس از اینکه کارت حافظه به 
عنوان حافظه داخلى گوشى انتخاب شد هم نمى توانید آن را از گوشى 

خارج کنید چرا که با این کار تمام اطالعات روى آن حذف خواهد شد.
آخرین مورد هم این است که بســیارى از کارت هاى حافظه سرعت 
کافى براى استفاده به عنوان حافظه داخلى گوشى را ندارند. بنابر این 
اگر قصد استفاده از این شیوه را دارید حتما یک کارت حافظه با سرعت 

باال خریدارى کنید.
افزون بر این اگر گوشى شــما از یواس بى اوتى جى پشتیبانى 
مى کند مى توانید با خرید یک کابــل OTG عالوه بر کارت 
حافظه، هارد دیسک اکسترنال و فلش را نیز به گوشى متصل 

و فایل هایى که حجم زیادى دارند را به آن ها انتقال دهید.

5. پاك کردن کش؛ پر شدن بى دلیل 
حافظه گوشى

خالــى کردن فضــاى حافظه گوشــى 
اندرویدى با پاك کردن کش، همیشه 
ایده خوبى نیست. چرا که حافظه کش 
حاوى اطالعاتى است که گوشى شما 
براى عملکرد بهتر و سریع تر به آن نیاز 

دارد. اما این حافظه نیز در طول زمان مى تواند حجم زیادى از گوشى 
را به خود اختصاص دهد و اگر به دنبال یک راه سریع براى پاك کردن 
حافظه گوشى بدون پاك شدن اطالعات هستید، حذف کردن کش 

یکى از کار هایى است که مى توانید انجام دهید.
براى پاك کردن کش برنامه ها باید بــه صورت جداگانه عمل کنید. 
ابتدا به Settings > Storage برویــد و بعد گزینه Other apps را 
انتخاب کنید. با انتخاب هرکدام از برنامه ها مانند اولین تصویر مطلب، 
یک گزینه تحت عنوان Clearcache براى انجام این کار وجود دارد.

6. مناطق آفالین نقشه گوگل را پاك کنید
در گوگل مپس با دانلود نقشه هاى آفالین مناطق مختلف مى توانید در 
آینده بدون نیاز به اتصال به اینترنت با استفاده از این برنامه مسیریابى 
کنید. این قابلیت باوجود تمام مزایایى که دارد بزرگترین مشکلش این 
است که حجم زیادى از فضاى گوشى را اشغال مى کند و مى تواند علت 

پر شدن بى دلیل حافظه گوشى اندروید باشد.
براى اطالع از اینکه نقشه چه مناطقى را دانلود کردید ابتدا گوگل مپس 
را باز کنید. تصویر پروفایلتان را لمس و گزینه OfflineMaps را انتخاب 
کنید. در این قسمت فهرستى از مناطقى که نقشه آن ها در گوشى دانلود 
شده اند را مى توانید مشاهده کنید. حاال براى پاك کردن آن ها، سه نقطه 
کنار هر منطقه را لمس و گزینه Delete یا Remove را انتخاب کنید.

7. اطالعات مرورگر گوشى را پاك کنید
از مهمترین علت پر شدن حافظه گوشى، اطالعاتى است که توسط 
مرورگر در حافظه موبایل ذخیره مى شوند. این اطالعات در حقیقت 
سهم بزرگى از بخش Other حافظه را نیز به خود اختصاص داده اند. 
در حقیقت هربار که شما از طریق مرورگر وارد یک وبسایت مى شوید، 
مرورگر بخشــى از آن سایت را در حافظه گوشــى ذخیره کرده تا در 
صورتى که در آینده از آن سایت بازدید کردید بتواند با سرعت بیشترى 

آن را بارگذارى کند.
Settings گر از مرورگر کروم استفاده مى کنید مى توانید از طریق بخش
این برنامه به Site Settings و ســپس Storage رفته و در پایین 
صفحه گزینه Clear site storage را انتخاب کنید. با 
انتخاب این گزینه این اطالعات را مى توانید پاك 
کنید. در سایر مرورگر ها نیز چنین گزینه اى 
در بخش حافظه و در تنظیمات 

آن ها وجود دارد.

ز این شیوه را دارید حتما یک کارت حافظه با سرعت 
نید.

ر گوشى شــما از یواس بى اوتى جى پشتیبانى 
Gید با خرید یک کابــل OTG عالوه بر کارت 

سک اکسترنال وفلشرا نیز به گوشى متصل
حجم زیادى دارند را به آن ها انتقال دهید.

کردن کش؛ پرشدنبى دلیل
ى

فضــاى حافظه گوشــى 
ك کردن کش، همیشه 
ت. چرا که حافظه کش 
ى است که گوشى شما 
هتر و سریع تر به آن نیاز

eصفحه گزینه Clear site storage را انتخاب کنید. با 

انتخاب این گزینه این اطالعات را مى توانید پاك 
کنید. در سایر مرورگر ها نیز چنین گزینه اى 
در بخش حافظه و در تنظیمات 

آن ها وجود دارد.

ت دستگاه شــما را باالتر خواهد برد 
فراوانى میت

اگر   مجموع،
ــى ســرى
ســتید، بــا 
MIU شــاهد

مگیرى روى 
هید بود.
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شاید مصرف روزانه یک یا 2 لیوان قهوه در روز براى شما خوب 
باشد، اما بهتر اســت درباره قهوه بیشتر فکر کنید؛ شاید این کار 

استخوان ها را شکننده تر کنند.
شاید براى شــما هم عجیب باشد، اما نوشــیدنى هاى مختلف 
زیادى مثل آب پرتقال مى توانند به سالمت شما آسیب وارد کنند.

در دوره اى زندگى مى کنیم که هر مغازه اى پر از ده ها نوشیدنى 
مختلف است که اسم تعدادى از آن ها را هم نشنیده ایم، در این 
میان مشخص شــده که بسیارى از این نوشــیدنى ها مثل آب 
نوشابه ها، آب میوه ها و ... ناسالم هســتند.اما بسیارى از ما هم 
نوشــیدنى هاى مصرف مى کنیم که تاحاال از ناسالم بودن آن ها 

خبر نداشته ایم؛ از آب بطرى تا شیرکاکائو و حتى قهوه ها. در اینجا 
شما را با 5 مورد از این نوشیدنى هاى ناسالم معرفى مى کنیم:

1: شیر کاکائو
شاید بهتر باشد باور کنید که شیرکاکائو همان نوشیدنى رویایى ما 
در ظرف تغذیه ما در دوره کودکى نیست، یک لیوان از شیرکاکائو 

(برند نسکوییک) شامل 21 گرم شکر مى شود.

2: قهوه بسته بندى شده بزرگ
بله، شــاید مصــرف روزانه یــک یا 2 لیــوان قهــوه در روز 

براى شــما خوب باشــد، اما بهتر اســت درباره قهوه بیشــتر 
فکــر کنیــد؛ شــاید ایــن کار اســتخوان ها را شــکننده تر

 کنند.
 انسان به طور روزانه به 400میلى گرم قهوه نیاز دارد، اما مصرف 

بیشتر آن منجر به این اتفاقات مى شود.

3: آب بطرى
در اینجا مشکل مربوط به آب نیست، بلکه باید به مواد شیمیایى 
موجود در بطرى توجه کنید، برخى تحقیقات نشــان داده اند که 

این مواد منجر به ایجاد سرطان مى شود.

4: میلک شیک
در گذشته این نوشیدنى فقط شامل شــیر و بستنى بود، اما حاال 
آن ها سرشار از مواد غذایى مختلف هســتند تا جایى که میزان 

کالرى آن به بیش از هزار رسیده است.

5: آب پرتقال
درست اســت، آب پرتقال سرشــار از ویتامین ســى است، اما 
یــک پاکــت آب پرتقــال به طــور کافــى شــامل 36 گرم 
شــکر اســت، موضوعى کــه بــه راحتــى منجر بــه چاقى

 مى شود.

رییس گروه سالمت کار معاونت امور بهداشتى دانشگاه به مردم 
توصیه کرد که با رعایت اصول ایمنى و بهداشتى مانع بروز حوادث 

و آسیب هاى ناشى از خانه تکانى شوند.
 علیرضا ابراهیمى حریرى؛ رئیس گروه سالمت کار معاونت امور 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اهمیت 
رعایت نکات ایمنــى در هنگام خانه تکانى اظهــار کرد: اصوال 
خانه دارى با عوامل زیان آور متعددى در ارتباط اســت که افراد 
خانه دار به تناوب با آن مواجه مى شوند اما در روزهاى پایانى سال با 

خانه تکانى شب عید، مخاطرات افزایش مى یابد.
وى افزود: خانه داران با دو دســته مخاطرات بهداشتى و ایمنى 
مواجه هستند که این مخاطرات چه به صورت طوالنى مدت یا 
مزمن و چه به صورت کوتاه مدت یا حاد باشند بر سالمت افراد 

تاثیر مى گذارند.
رئیس گروه ســالمت کار معاونت بهداشــتى در ادامه به بیان 
توصیه هایــى درخصوص رعایت نکات بهداشــتى و ایمنى در 
خانه تکانى شب عید پرداخت که مى تواند میزان بروز مخاطرات 

را کاهش دهد.

اصول مهم در استفاده از شوینده ها و افشانه هاى 
تمیزکننده

ابراهیمى یکــى از مهمترین 

اصول در خانه تکانى هاى شب عید را اجتناب از ترکیب انواع مواد 
شوینده با یکدیگر عنوان کرد.

وى با تاکید بر این که هرگز نباید مواد شوینده با یکدیگر مخلوط 
شوند، گفت: سیستم تنفسى انسان یکى از مهمترین راه هاى ورود 
مواد شیمیایى به بدن است. استفاده از شوینده ها که حاوى مواد 
شیمیایى متعددى هستند مى تواند باعث بروز اثرات سمى بر ریه ها 

یا آلرژى و آسم شود.
به گفته وى، برخى افراد تصور مى کنند که با مخلوط کردن مواد 
شوینده مختلف اثر پاك کنندگى و لکه برى آنها افزایش مى یابد، 
در صورتى که ترکیــب این مواد ممکن اســت منجر به ایجاد 
ترکیبات شیمیایى ثانویه شود که اثرات زیانبارترى نسبت به مواد 

اولیه داشته باشند.
وى ترکیب شوینده هاى قلیایى مانند سفیدکننده ها با شوینده هاى 
اسیدى مانند جوهر نمک را باعث واکنش شدید و تولید گاز سمى 
کلر عنوان کرد که فوق العاده خطرناك است و استنشاق آن سبب 
اختالل درتنفس و آسیب به راه هاى تنفســى، آبریزش چشم 
و گاهى منجر به مرگ مى شــود. این موضوع 
به ویژه در مکان هاى داراى تهویه 
ضعیــف بــه 

شدت خطرناك است.
ابراهیمى با تاکید بر ضرورت توجه به تهویه مناسب هنگام استفاده 
از مواد شوینده خاطرنشان کرد: هنگام استفاده از شوینده ها در 
سرویس هاى بهداشتى در صورت وجود پنجره حتما آن را باز کنید 

و در غیر این صورت حتما باید هواکش روشن باشد.
وى با اشاره به این که افراد هنگام استفاده از شوینده ها باید حتما 
یک پارچه یا حوله خیس را روى بینى خود قرار دهند؛ تاکید کرد: 
ماسک هاى جراحى یا ماسک هاى معمولى که در ایام کرونا مورد 
استفاده قرار مى گیرند براى محافظت از مواجهه با گازها و بخارات 

سمى مناسب نیستند.
رئیس گروه سالمت کار معاونت بهداشتى یادآور شد: افشانه ها و 
اسپرى هاى شیشه شوى و تمیزکننده سطوح نیز با توجه به این 
که به صورت ذرات بسیار ریز در هوا منتشر مى شوند، به سیستم 
تنفسى صدمه مى زنند؛ به ویژه این که بسیارى از این افشانه ها 

معطر هستند و مى توانند سبب تشدید آلرژى شوند.

عوارض پوستى ناشى از شوینده ها
ابراهیمى با توصیه به اســتفاده از دستکش در هنگام کار با مواد 
شوینده گفت: شرکت هاى ســازنده براى تولید مواد شوینده از 
جمله مایع ظرفشویى از فرموالســیون هاى متفاوت استفاده 
مى کنند که ممکن است افراد به برخى از برندها حساسیت 

داشته باشند.
وى هشدار داد: شوینده ها و مواد پاك کننده و جرمگیر به دلیل 
وجود مواد قلیایى یا اسیدى در صورت مواجهه با پوست بدن سبب 
حل شدن چربى پوست وبروز مشکالتى مى شوند. تماس مداوم 
با این مواد سبب خشکى پوست، ترك و خارش و در نهایت اگزما، 

آلرژى پوستى و درماتیت یا التهاب پوست مى شود.
وى افراد توصیه کرد که با استفاده از دستکش مى توانند از بروز 
مشکالت پوستى مذکور هنگام کار با شوینده ها جلوگیرى کنند و 
بهتر است ابتدا دستکش نخى پوشیده و سپس از دستکش هاى 

التکسى استفاده کنند تا حفاظت کامل شود.

دردهاى عضالنى و اسکلتى؛ شکایت شایع 
ناشى از خانه تکانى ها

ابراهیمى دردهاى اسکلتى عضالنى مانند کمردرد، گردن درد 
و درد ناحیه پشت را یکى از عوارض شایع پس از خانه تکانى 

در افراد عنوان کرد.
وى افزود:در روزهاى پایانى سال کارهایى نظیر جا به جایى 
مبلمان و لوازم منزل بیشتر انجام مى شود، براى کاهش 
ریسک مشکالت بارها را باید به بسته هاى کوچکترى 

تقسیم کرد تا وزن کمترى پیدا کنند.
وى یادآور شــد: هنگام بلند کردن بارها حتما باید 
نشسته و زانوها را خم کنید. پشت خود را صاف نگه 
داشته و بار را تا آنجا که امکان دارد به بدن نزدیک 

کنید و سنگینى بار را بر روى پاها بیندازید.
ابراهیمى توصیه کرد: اگر جسم ســنگینى را بلند کردید براى 
چرخش در جهت خاص هیچوقت بــاال تنه خود را از محل کمر 

نچرخانید بلکه تمام بدن را از محل پاها به آن سمت بچرخانید.
رئیس گروه سالمت کار معاونت بهداشــتى تاکید کرد: اشیاى 
سنگین را با یک حرکت سریع و ناگهانى از روى زمین بلند نکنید. 
براى حمل بار از هر دو دســت کمک بگیرید و این کار را با یک 

دست انجام ندهید.
وى کار کردن در مناطق باالتر از حد دسترس به خصوص باالتر 
از سرو گردن به مدت طوالنى را باعث آسیب به عضالت سر و 
گردن و شانه عنوان و توصیه کرد که به این منظور حتما از نردبان 
مناسب استفاده کنید تا سطح کار باالتر از حد دسترسى قرار نگیرد.

چند توصیه ایمنى براى خانه تکانى
 ابراهیمى استفاده از دستکش و دمپایى در هنگام کار با لوازم برقى 
را ضرورى دانست و گفت: شســت و شوى لوسترها، چراغ هاى 
روشنایى، تمیز کردن کلید و پریز و اسپرى آب روى آن ها مى تواند 
باعث بروز برق گرفتگى شود بنابراین حتما هنگام انجام این کار از 

دستکش و دمپایى استفاده کنید.
وى یکى از عمده ترین خطرات ایمنى در خانه تکانى را ســقوط 
از نردبان برشمرد و گفت: اگر از نردبان هاى یک طرفه استفاده 
مى کنید حتما در هنگام تکیــه دادن به دیوار از اســتحکام آن 

مطمئن شوید.
وى گفت: نردبان هاى دو طرفه پس از گذشت سالیان از عمر خود 
استحکام خود را از دست مى دهند؛ بنابراین هنگام استفاده آن را 
در سطح صاف قرار دهید و اگر امکان دارد فرد دیگرى نردبان را 
از پایین نگه دارد و دقت کنید که هر چه به سمت پله هاى باالتر 

بروید از تعادل نردبان کاسته مى شود.
ابراهیمى تاکید کرد: در هنگام تمیز کردن شیشه ها مواظب سقوط 
از نردبان یا شکستن شیشه هاى پنجره باشید و هنگام پاك کردن 

شیشه ها خم نشوید.
وى در ادامه گفت: اطراف خود را شلوغ نکنید چون ممکن است در 
هنگام حرکت به وسایل و ابزار آالت برخورد کنید. هرگز در هنگام 
نظافت از دمپایى یا کفش با کف اسفنجى استفاده نکنید زیرا در 
زمین خیس و سطوحى مانند سرمیک امکان سرخوردن و آسیب 

دیدن شما وجود دارد.
ابراهیمى یادآور شــد: در هنگام خانه تکانى سیم هاى رابط مثل 
چند راهى هاى برق را که براى انجام کارهایى مانند جاروبرقى یا 
بخارشویى استفاده مى شوند از محل رفت و آمد دور کنید تا از گیر 

کردن پاى افراد و سقوط آنها جلوگیرى شود.
رئیس گروه سالمت کار معاونت بهداشتى در خاتمه به افراد تاکید 
کرد: از شستن پرده و یا سطوح آغشته به مواد روغنى با مایعاتى 
نظیر تینر و بنزین خوددراى کنند زیرا احتمال خطر آتش سوزى 

هنگام کار با این مواد بسیار باال است.

دانشــمندان نوع جدیدى از آرد را تولید کرده اند که فرد را براى مدت طوالنى ترى سیر نگه 
مى دارد.

دانشمندان از آرد مهندسى شده ویژه اى براى تهیه نوعى نان استفاده کرده اند که فرد را براى 
مدت طوالنى ترى سیر نگه مى دارد و با کاهش سطح گلوکز خون و همچنین کاهش خطر 

ابتال به دیابت و چاقى به طور بالقوه جایگزین سالم ترى است.
این آرد جدید بر پایه حبوبات تولید شده که شامل نخود، عدس و لوبیا مى شود. فواید این آرد 
که براى کمک به ما در حفظ وزن سالم و کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى مفید شناخته 

شده تا حد زیادى به حفظ شدن مواد گیاهى درون آن بستگى دارد.
پیتر الیس  بیوشیمى دان کینگز کالج لندن در انگلیس گفت: در دورانى که همه ما به افزایش 
مصرف فیبر تشویق مى شویم، این مطالعه اهمیت شکل فیزیکى فیبر را نشان مى دهد، زیرا 
دیواره هاى سلولى سالم به کند کردن هضم نشاسته، بهبود سطح گلوکز خون و شبیه سازى 

هورمون هاى سیرى کمک مى کند.
پس از تولید آرد و پختن نان، محققان آن را روى 20 فرد سالم آزمایش کردند و نمونه هایى از 
نان سفید با صفر، 30 و 60 درصد آرد نخود براى آن ها سرو شد. مرباى بدون شکر نیز براى 

طعم بهتر به نان اضافه شد.
نان تقویت شده با نخود باعث شد داوطلبان احساس سیرى بیشترى گزارش کنند. تجزیه و 
تحلیل خون این افراد نشان داد که این احساس سیرى نتیجه ى افزایش ترشح هورمون هایى 

است که باعث سیرى مى شوند.
کاهش گلوکز خون نیز وجود داشــت. آرد داراى 30 درصد نخود سطح گلوکز خون را تا 40

درصد کاهش داد، و افت تقریبا مشابهى از آرد 60 درصدى در مقایسه با آرد معمولى مشاهده 
شد. محققان اعالم کردند که علت آن وجود زمان بیشتر براى تجزیه نشاسته در بدن است.

باالز باجکا (Balazs Bajka) فیزیولوژیست روده در کینگز کالج لندن گفت: ما از نتایجى 
که در افراد سالم دیده ایم تحت تاثیر قرار گرفتیم و اکنون مى خواهیم ببینیم که چگونه نان 
سلولى آرد نخود مى تواند به مدیریت وزن بدن یا دیابت در آزمایش هایى در مقیاس بزرگ تر 

با افرادى که از این شرایط رنج مى برند کمک کند.
محققان در مطالعه منتشر شده خود عنوان کردند که تغییر عادات غذایى افراد براى پیشگیرى 
و مقابله با مشکالت احتمالى مانند چاقى و دیابت مى تواند دشوار باشد به همین دلیل است که 

پیشرفت هایى مانند این بسیار امیدوار کننده است.
غذا هاى اصلى مانند نان را مى توان طورى مهندســى کرد که براى ما بهتر باشد و نیازى به 
تالش واقعى از جانب افراد وجود نداشته باشد. به طور کلى مشخص شده است که مصرف 
مداوم غذا هایى که نیاز به فرآورى کمترى دارند راهى براى داشــتن طول بیشتر و سالم تر 

ماندن است.
این اولین مطالعه از نوع خود است که نشان مى دهد چگونه استفاده از آرد کامل سلولى در نان 
مى تواند اثرات مفیدى داشته باشد. هر چند موارد بیشترى در راه است. چنین رویکردى به 

طور بالقوه مى تواند در سایر انواع مواد غذایى نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
کاترینا ادواردز، زیست شناس موسسه کوادرام در انگلیس گفت: ما مدت هاست که مى دانیم 
ســاختار غذا مى تواند تاثیر زیادى بر ارزش غذایى آن داشته باشــد. این مطالعه یک نمونه 

امیدوارکننده است.

لبنیات منبع اصلى استخوان سازى اســت و هر فنجان شیر، 280 میلى گرم کلسیم 
دارد. اما شما مى توانید براى کسب 1000 تا 1200 میلى گرم کلسیم مورد نیاز روزانه از 

محصوالت گیاهى نیز استفاده کنید.
لبنیات منبع اصلى استخوان سازى اســت و هر فنجان شیر، 280 میلى گرم کلسیم 
دارد. اما شما مى توانید براى کسب 1000 تا 1200 میلى گرم کلسیم مورد نیاز روزانه از 

محصوالت گیاهى نیز استفاده کنید.
محصوالت گیاهى که بیشترین میزان این ماده معدنى ضرورى براى بدن را دارند:

اسفناج: اسفناج حاوى کلسیم قابل توجهى است که البته میزان آن بسته به نوع پخت 
متفاوت است. آب پز ردن باعث مى شود که میزان کلسیم اسفناج کاهش پیدا کند. در 

حالت کلى هر 100 گرم اسفناج حاوى 140 میلى گرم کلسیم است.
لوبیا سفید: سرشار از کلسیم، فیبر و پروتئین است و هر یک دوم فنجان از آن 96 میلى 

گرم کلسیم دارد. باید بدانید که در همین میزان لوبیا سبز 177 میلى گرم کلسیم وجود 
دارد.

دانه کنجد: در هر 1 اونس، حاوى 273 میلى گرم کلســیم است و مواد دیگرى مانند 
مس و منگنز نیز همراه آنند. دانه کنجد یک گیاه روغنى سرشار از آنتى اکسیدان ها و 

مواد مغذى است.
سویا: سویا سرشار از کلسیم است که مى توان آن را با شیر گاو مقایسه کرد. این ماده 
غذایى حاوى ایزوفالونى به نام «دیادیزن» است که اجازه نمى دهد کلسیم استخوان ها 

از بین برود. این ماده همچنین جلوى دفع کلسیم از طریق ادرار را مى گیرد.
نخود: نخود سرشار از کلسیم است به طورى که هر 100 گرم حاوى 134 میلى گرم 

از این ماده معدنى است.
برگ چغندر: این سبزى تیره رنگ غنى از کلسیم، ویتامین ث و آنتى اکسیدان است. 
کلســیم نقش مهمى در کاهش دردهاى قبل از قاعدگى دارد. این گیاه غنى از آنتى 
اکســیدان در صورتى که مرتب مصرف شــود، خطر ابتال به بیمارى هاى زیادى را 

کاهش مى دهد.
بادام: این میان وعده مناســب در هر 1 اونس، 82 میلى گرم کلسیم دارد و عالوه بر 
کلسیم، غنى از پروتئین، روغن هاى سالم و ویتامین هاى گروه ب است. روغن تفت 

داده بادام حاوى بیشترى میزان کلسیم است.
لوبیا چیتى: در هر یک دوم فنجان، 86 میلى گرم کلسیم دارد و منبع خوبى از پروتئین، 

فوالت، فیبر است.
کلم: در هر یک دوم فنجان 90 میلى گرم کلســیم دارد و عالوه بر آن سرشار از آنتى 

اکسیدان ها و ویتامین ها است.

 تعداد زیادى از میکروارگانیسم ها در دستگاه گوارش ما زندگى مى کنند. آن ها نقش 
اساسى در عملکردهاى بدن ما از جمله ایمنى، هضم، متابولیسم و از بین بردن سموم 

دارند.
به گفته متخصصان، داشتن یک رژیم غذایى سالم مى تواند به بهبود روند هضم مواد 
غذایى کمک کند. از سوى دیگر غذاهایى که سرشــار از چربى اشباع شده هستند به 

پوشش روده آسیب مى رسانند و سالمت کلى فرد را در خطر قرار مى دهند.
در ادامه به نقل از نشریه "هندوستان تایمز"، به چند مورد از بهترین و بدترین غذاها 

براى فرآیند هضم خواهیم پرداخت.

بهترین غذاها براى کمک به فرآیند هضم
1. غذاهاى تخمیر شده: این غذاها حاوى پروبیوتیک هایى هستند که به تعادل باکترى 

هاى سالم در روده کمک کرده و در برابر باکترى هاى مضر محافظت مى کنند. افزودن 
غذاهاى تخمیر شده (ماست و ...) به رژیم غذایى مى تواند فواید بسیارى براى سالمتى 

داشته باشد و به کاهش نفخ کمک کند.
2. غالت کامل: غالت سبوس دار (جو دوسر، برنج قهوه اى و ...) سرشار از مواد مغذى 

و فیبر هستند و به جلوگیرى از یبوست کمک مى کنند.
3. میوه ها: میوه ها نیز سرشــار از فیبر، ویتامین ها و مواد معدنى هستند که به هضم 

غذا کمک مى کنند.
4. چاى: نوشیدن چاى گرم بعد از وعده غذاى ممکن است بسیارى از عالئم گوارشى 

مانند نفخ، گاز معده، حالت تهوع، گرفتگى معده و سوزش سر دل را تسکین دهد.

بدترین غذاها براى فرآیند هضم
1. غذاهاى سرخ شده: غذاهاى سرخ شده فیبر کمى دارند و مى توانند باعث اسهال 
شــوند. بنابراین خوردن آنها در یک دوره زمانى مى تواند بر سالمت روده شما تأثیر 

بگذارد.
2. غذاى فرآورى شده: غذاهاى فرآورى شده فاقد مواد مغذى هستند. آنها همچنین 
قند زیاد و فیبر کم دارند و حاوى مواد نگهدارنده هستند. این عوامل مى توانند منجر به 

یبوست و سایر مشکالت گوارشى شوند.
3. شیرین کننده هاى مصنوعى: شیرین کننده هاى مصنوعى مى توانند به گرفتگى 

شکم و اسهال منجر شوند.
4. حبوبات: گاهى اوقات مى توانند باعث ناراحتى شکمى شوند. بنابراین بهتر است قبل 

از مصرف آنها را خیس کنید.

5 نوشیدنى که از ناسالم بودن آنها تعجب مى کنید

در استفاده از شوینده ها
 این نکات را بخاطر داشته باشید

آردى که خطر ابتال به دیابت را 
کاهش مى دهد

مفیدترین و مضرترین غذاها براى گوارش!این سبزیجات کلسیم بدن را تأمین مى کنند

د

اینمواد منجر به ایجاد سرطان2 مصــرف روزانه یــک یا 2 لیــوان قهــوه در روز 

خانه تکانى شب عید پرداخت که مى تواند میزان بروز مخاطرات 
را کاهش دهد.

اصول مهم در استفاده از شوینده ها و افشانه هاى 
تمیزکننده

ابراهیمى یکــى از مهمترین 

اختالل درتنفس و آسیب به راه هاى تنفســى، آبریزش چشم 
و گاهى منجر به مرگ مى شــود. این موضوع 
ببه ویژه در مکان هاى داراى تهویه 
ضعیــف بــه 

عوارض پ
ابراهیمى با توصیه
شوینده گفت: شر
جمله مایع ظرفش
مى کنند کهم
داشته باشند.

وى هشدار داد:
وجودمواد قلیایىی
حل شدن چربى پو
با این مواد سبب خ
آلرژى پوستىو در
ک وى افراد توصیه
مشکالت پوستى
بهتر است ابتدا دس
التکسى است

دردهاى
ناشى از خانه
ابراهیمى درده
و درد ناحیه پش
در افراد عنو
وى افزود:د
مبلمانو
ریسک
تقسیم
وى
نشس
داشت
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
اصالحى

ردیف 1ـ رأى شــماره 10203 – 1401/08/23 هیات سوم ششــدانگ به مساحت 
484,29 مترمربع صحیح است که در راى شماره 14105- 1400/11/27 هیات سوم 
آقاى محسن یارى به شناسنامه شماره 8 کدملى 1290927138 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 454,29 مترمربع از پالك شماره 370 
فرعى از 19 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
متقاضى مورد ثبت صفحه 47 دفتر 533 امالك و نیز طبق سند انتقال 107915 مورخ 
1400/05/10 دفترخانه 112 اصفهان آمده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06 
– تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 1461210- رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/133

آگهى فقدان سند مالکیت
غالمعلى ناصرى فرد به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه مصدق که امضا شهود رسما 
گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ خانه بمساحت 358 مترمربع 
بشماره پالك 3627 فرعى از 40 اصلى واقع در بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام 
غالمعلى ناصرى فرد در صفحه 137 دفتر 29 ثبت 4638 ثبت و سند مالکیت بشماره 
سریال 629126 ه 91 صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده. لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:12/06/ 1401-م 
الف:1461164-رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان ارانى/12/132 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 6757 و 6756   مورخه 
1401/10/17   آقاى محمد على چراغى  فرزند اسماعیل ( به والیت پدرش اسماعیل 
چراغى) نسبت به سه دانگ مشــاع و خانم فاطمه حیدرى سودجانى فرزند عروجعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از   ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 200/36  مترمربع قسمتى 
از پالك شــماره1572  اصلى واقع در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06-تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1401/12/21-م الف:1460843 غالمرضا شیرانى _سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/12/124

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4550  مورخه 
1401/07/17  آقاى محمد حسن زمانى پور فرزند محمد باقر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 151/10  مترمربع قسمتى از پالك شماره622  اصلى واقع در قطعه5 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد .تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/12/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/21 -م الف:1460051- 
غالمرضا شیرانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین 

میرعباسى/12/120

ابالغ
بدین وسیله به اطالع مى رساند با توجه به ثبت و اجرا صیغه طالق خانم خاور احمدى 
فرزند اسماعیل به شناســه یکتا 9526514907  تاریخ صدور 1401/3/31 و نامعلوم 
بودن مکان زوج ( آقاى یاسین محمدى) خواهشــمند است مرقومه ذیل را در روزنامه 

کثیراالنتشار جهت اطالع زوج درج نمایید:
به مخاطب آقاى یاسین محمدى فرزند محسن ابالغ و اعالم میگردد که همسر شما 
خانم خاور احمدى فرزند اسماعیل  با ارائه راى قطعى دادگاه جهت اجراى صیغه طالق 
به این دفترخانه مراجعه نموده و با توجه به اینکه در تاریــخ 1401/10/05 در همین 
روزنامه به شما ابالغ گردید تا در دفترخانه حاضر گردید ولى حضور نیافتید، در مورخه 
1401/11/05 صیغه طالق شما طبق راى قطعى دادگاه و با اعمال نمایندگى دادگاه 
اجرا و ثبت گردید. تاریخ انتشــار:1401/12/06-م الف:1447283-مهدى خدامیان 
آرانى،کفیل دفترخانه شــماره 26 آران و بیدگل و ســردفتر ازدواج 50 و طالق 105 

شهرستان آران و بیدگل/12/119

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 1825  مورخه 

1400/04/07  آقاى محمود یزدانیان نجف آبادى فرزند عشقعلى ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 147/45  مترمربع قســمتى از پالك شماره9  فرعى از 888 اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد .تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/21 
-م الف:1460579-غالمرضا شیرانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد-ازطرف آفرین میرعباسى/12/122 

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیــف 1ـ راى شــماره 14708- 1401/12/03 هیات اول خانــم عفت مصطفوى 
جروکانى به شناسنامه شماره 9 کدملى 1290334161 صادره اصفهان فرزند سیدمحمد 
نسبت به ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مساحت 42,6 مترمربع پالك شماره 44 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از سید 
میرزا و ســیدباقر مصطفوى ثبت در دفتر امالك که با پالك 44/1158 تواما تشکیل 

یکباب خانه داده اند. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 

1461074- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/130

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 3323-1401/05/12  خانم فاطمه 
بیگم صافى  فرزند محمد رضا  ششــدانگ قسمتى از  یکباب خانه که با پالك 39/39  
تشکیل یکبابخانه را مى دهد به مســاحت 37/33 متر مربع قسمتى از پالك شماره 8 
فرعى از 739 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک 
رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/06-تاریخ انتشار نوبت دوم 
: 1401/12/21 – م الف:1461041- غالمرضا شیرانى- سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/12/128

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیــف 1ـ راى شــماره 13338- 1401/11/05 هیات اول خانــم رضوان نصرى 
کوهانستانى به شناســنامه شــماره 1271312476 کدملى 1271312476 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلى یکباب ساختمان به مساحت 149,86 مترمربع پالك شماره 
224 فرعى از 6 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ثبت در سامانه امالك .تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/21- م الــف: 1460536- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 

اصفهان – شهریارى/12/126

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 6ـ راى شماره 14528- 1401/11/27 هیات سوم آقاى محمد مهدوى امین به 
شناسنامه شماره 3677 کدملى 1284978321 صادره اصفهان فرزند عباسعلى نسبت 
به پنج دانگ مشاع از ششدانگ باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى یکباب مغازه به مساحت 
32,25 مترمربع پالك شماره 435 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت محمدمهدى امین بموجب سند انتقالى 5211 مورخ 

1384/01/31 دفترخانه 137 اصفهان 
ردیف 7ـ راى شماره 14527- 1401/11/27 هیات ســوم آقاى محسن جان نثارى 
الدانى به شناسنامه شماره 16 کدملى 1290679851 صادره خمینى شهر فرزند اکبر 
نسبت به یک دانگ مشــاع از ششدانگ باســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى یکباب مغازه 
به مســاحت 32,25 مترمربع پالك شــماره 435 فرعى از 13 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت محمدمهدوى امین بموجب ســند 
انتقالى 5211 مورخ 1384/01/31 دفترخانه 137 اصفهان . تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1401/12/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 1461538- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/135

آگهى ابالغ مزایده پرونده 140009645
شماره آگهى: 140004002003003790/1- شماره بایگانى پرونده: 140009645- 
شــماره آگهى ابالغیه: 140103802002000082-تاریخ صدور:1401/12/03-  
بدینوســیله به ورثه آقاى مسیح فیاض دســتجردى نام پدر: ســیدعلى تاریخ تولد: 
1313/01/02 شماره ملى: 1288482892 شماره شناسنامه: 10 خانم مهرنوش فیاض 
نام پدر: مسیح تاریخ تولد: 1343/07/12 شماره ملى: 0041253681 شماره شناسنامه: 
814 و مهرناز فیاض دستجردى نام پدر: میسح تاریخ تولد: 1350/10/05 شماره ملى: 
0056410451 شماره شناسنامه: 7550 که طبق گزارش مامور مربوطه ابالغ واقعى 

به آدرس متن سند به آدرس بهارستان خیابان فرهنگ کوى عفاف بلوك ۲۱A واحد 9 
میسر نگردیده است، در خصوص پرونده اجرایى کالسه فوق طبق درخواست بستانکار 
و برابر آئین  نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانــون مدنى میزان وجه نقد مهریه 
مندرج در ســند نکاحیه شــماره 1463 تنظیمى در دفترخانه ازدواج شماره 181 شهر 
اصفهان به مبلغ 1/479/495/050ریال محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما 
ابالغ مى گردد. ضمنا مال شما طى آگهى مزایده با شماره در حال مزایده است، جهت 
اطالع به سایت سازمان Aghai.ssaa.ir مراجعه نمایید. آگهى مزایده پرونده اجرائى 
به شماره بایگانى 140009645 تمامت نه دهم حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ واحد 
تجارى پالك ثبتى بیست و دو هزار و چهارصد و پنجاه و شش فرعى ((22456 فرعى)) 
از پنج هزار اصلى، مفروز و مجزا شده از(5298 فرعى) پنج هزار و دویست و نود و هشت 
فرعى از اصلى مذکور، قطعه یک واقع در طبقه منهاى یــک حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به مساحت «182,07 مترمربع» یکصد و هشتاد و دو متر و هفت صدم مترمربع 
به نشانى اصفهان خیابان حاج آقا رحیم اربابـ  نبش کوچه خطابخشـ  ساختمان صبا 
با مالکیت آقاى مسیح فیاض دستجردى فرزند سیدعلى شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 
1313/01/02 داراى شــماره ملى 1288482892 به عنوان مالک شش دانگ عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 41504 تاریخ 1390/04/02 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 81 شهر اصفهان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 245120 سرى الف 
سال 90 که در صفحه 111 دفتر امالك جلد 1323 ذیل شماره 246244 ثبت گردیده 
است، که به موجب سند ازدواج شماره سند: 1463، تاریخ سند: 1355/11/25، دفترخانه 
ازدواج 181 شهر اصفهان استان اصفهان در قبال مهریه همچنین پنج درصد اجرایى 
صندوق دولت به نفع خانم فاطمه مهروان نام پدر: على محمد تاریخ تولد: 1333/06/19 
شماره ملى: 1284502619 شماره شناسنامه: 525 بازداشت گردید و در پرونده ثبتى 
و دفتر بازداشتى منعکس گردید و حدود شــش دانگ آن به شرح ذیل اعالم مى گردد 
حدود: شماال: در هشت قسمت که قسمتهاى دوم و ســوم و پنجم و هفتم آن شرقى 
قسمتهاى چهارم و ششم آن جنوبى است اول دیواریست بطول 7,03متر به معبر دوم 
دیواریست بطول 0,36 متر به معبر سوم دیواریست بطول 1,70 متر به راه پله و آسانسور 
چهارم دیواریســت بطول 0,44 متر به راه پله و آسانسور پنجم دیواریست بطول 1,65 
متر به راه پله و آسانسور ششم دیواریست بطول 1,10 متر به راه پله و آسانسور هفتم در 
و دیواریست بطول 2,83 متر به راه پله و آسانسور هشــتم دیواریست بطول 3,42 متر 
به راه پله و آسانسور شرقًا: دیواریست بطول 15,76 متر به معبر جنوبا: در شش قسمت 
که قسمت پنجم آن شرقى قسمت سوم آن غربى اســت اول دیواریست بطول 0,46 
متر به معبر دوم دیواریســت بطول 0,20 متر به حیاط مشاعى سوم دیواریست بطول 
1,08 متر به ورودى چهارم در و دیوار و پنجره ایست بطول 8,21 متر به ورودى پنجم 
دیواریست بطول 1,16 متر به ورودى ششم دیواریست بطول 0,74متر به حیاط مشاعى 
غربا: دیواریســت بطول 22,12 متر به عرصه ملک مجاور شماره 5299 فرعى آدرس 
ملک طبق سیستم جامع امالك: خیابان حاج آقا رحیم اربابـ  نبش کوچه خطابخش 
ـ ساختمان صبا مشخصات ملک طبق نظر کارشــناس: محل مورد بازدید یک واحد 
تجارى بوده که در زیرزمین اول یک مجتمع تجــارى 4 طبقه تجارى ادارى با نماى 
سنگ و آجر و اسکلت بتنى قرار دارد این ملک تجارى داراى دو ورودى بوده که ورودى 
اول از سمت خیابان ارباب (توســط 16 پله) و ورودى دوم از سمت کوچه زنبق میباشد 
کف واحد سرامیک و دیوارها با اندود گچ پوشیده شده اســت و در قسمت هایى از آن 
صفحه هاى رنگى یولونیت نصب شده است ســقف ها کناف کارى شده است و داراى 
نورپردازى میباشد، در قسمت شمالى این محل آشــپزخانه با کابینت هاى ام دى اف و 
سرویس بهداشتى تعبیه شده است ورودى از سمت خیابان داراى دربازشوى اتوماتیک 
بوده و از سمت دیگر داراى در ضد سرقت میباشد این محل فاقد پارکینگ مستقل بوده 
و داراى انشعابات آب و برق و گاز است و سیستم گرمایش توسط رادیاتور و پکیچ بوده 
که در زمان بازدید دستگاه پکیچ در محل وجود نداشت و سیستم سرمایش آن توسط 
اسپلیت میباشد. کل مجموعه داراى هشت واحد بوده که دو واحد تجارى و شش واحد 
ادارى میباشد عرصه زمینى که این واحد در آن احداث شده دوبر با موقعیتى مناسب و 
مساحت دویست و ســى و دو متر و نوزده صدم مترمربع میباشد تمامت نه دهم حبه از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ واحد تجارى پالك ثبتى بیست و دو هزار و چهارصد و پنجاه 
و شش فرعى ((22456 فرعى))از پنج هزار اصلى، مفروز و مجزا شده از (5298 فرعى) 
پنج هزار و دویست و نود و هشت فرعى از اصلى مذکور، قطعه یک واقع در طبقه منهاى 
یک حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مبلــغ 1/865/000/000 ریال ارزیابى گردیده 
است و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 در شعبه مهریه اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه 
مهریه اداره اجراى اسناد رسمى از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده نه دهم حبه 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ واحد تجارى پالك ثبتى بیســت و دو هزار و چهارصد و 
پنجاه و شش فرعى ((22456 فرعى)) از پنج هزار اصلى، مفروز و مجزا شده از (5298 
فرعى) پنج هزار و دویســت و نود و هشــت فرعى از اصلى حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان از مبلغ 1/865/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادى فروخته میشــود. این آگهى یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد 
و امالك کشور و روزنامه نصف جهان در تاریخ 1401/12/06چاپ و منتشر مى گردد 
و درج در سایت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشد الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى 
و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى 
اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى 
کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. ضمنًا بدین وسیله 
به افراد فوق ابالغ مى شود موظفید جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربرى در سامانه 
ثنا اقدام نمایید و کلیه ابالغ هاى بعدى از طریق سامانه ابالغ ثنا انجام خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/06- م الف: 1461552- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان – 

اکرم محمودصالحى/12/139

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 13430- 1401/11/05 هیات سوم آقاى سیدجالل حسینى به 
شناسنامه شماره 1727 کدملى 1293143669 صادره اصفهان فرزند سید حبیب اله در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166,52 مترمربع پالك شماره 227 فرعى از 
19 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از اسدا... 

و فتح ا... باباصفرى رنانى فرزند عباس 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/06 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/21- م الف: 

1461071- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان – شهریارى/12/137

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهى: 140103902002000368- تاریخ آگهى: 1401/12/04- شــماره 
پرونده: 140004002003003790- آگهى مزایده پرونده اجرائى به شماره بایگانى 
140009645 تمامت نه دهم حبه از هفتاد و دو حبه ششــدانگ واحد تجارى پالك 
ثبتى بیســت و دو هزار و چهارصد و پنجاه و شش فرعى((22456 فرعى)) از پنج هزار 
اصلى، مفروز و مجزا شــده از ((5298 فرعى) پنج هزار و دویست و نود و هشت فرعى 
از اصلى مذکور، قطعه یک واقع در طبقه منهاى یک حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به مســاحت((182,07مترمربع))یکصد و هشــتاد و دو متر و هفت صدم مترمربع به 
نشانى اصفهان خیابان حاج آقا رحیم ارباب – نبش کوچه خطابخش – ساختمان صبا 
با مالکیت آقاى مسیح فیاض دستجردى فرزند ســیدعلى شماره شناسنامه 10 تاریخ 
تولد 1313/01/02 داراى شماره ملى 1288482892 بعنوان مالک شش دانگ عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 41504 تاریخ 1390/04/02 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 81 شهر اصفهان، موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 245120 سرى الف 
سال 90 که در صفحه 111 دفتر امالك جلد 1323 ذیل شماره 246244 ثبت گردیده 
است، که به موجب سند ازدواج شماره سند: 1463، تاریخ سند 1355/11/25، دفترخانه 
ازدواج 181شهر اصفهان استان اصفهان در قبال مهریه همچنین پنج درصد اجرایى 
صندوق دولت به نفع خانم فاطمه مهروان نام پدر: على محمد تاریخ تولد: 1333/06/19 
شماره ملى: 1284502619 شماره شناسنامه: 525 بازداشت گردید و در پرونده ثبتى و 
دفتر بازداشتى منعکس گردید و حدود شش دانگ آن به شرح ذیل اعالم مى گردد حدود: 
شماال: در هشت قسمت که قسمتهاى دوم و سوم و پنجم و هفتم آن شرقى قسمتهاى 
چهارم و ششم آن جنوبى است اول دیواریست بطول 7/03 متر به معبر دوم دیواریست 
به طول 0,36 متر به معبر سوم دیواریست بطول 1,70 متر به راه پله و آسانسور چهارم 
دیواریست بطول 0,44 متر به راه پله و آسانســور پنجم دیواریست بطول 1,65 متر به 
راه پله و آسانسور ششم دیواریســت به طول 1,10 متر به راه پله و آسانسور هفتم در و 
دیواریســت بطول 2,83 متر به راه پله و آسانسور هشتم دیواریست بطول 3,42 متر به 
راه پله و آسانسور شرقا: دیواریســت بطول 15,76 متر به معبر جنوبا: در شش قسمت 
که قسمت پنجم آن شرقى قسمت سوم آن غربى اســت اول دیواریست بطول 0,46 
متر به معبر دوم دیواریســت بطول 0,20 متر به حیاط مشاعى سوم دیواریست بطول 
1,08 متر به ورودى چهارم در و دیوار و پنجره ایست بطول 8,21 متر به ورودى پنجم 
دیواریست بطول 1,16 متر به ورودى ششم دیواریست بطول 0,74 متر به حیاط مشاعى 
غربا: دیواریســت بطول 22,12 متر به عرصه ملک مجاور شماره 5299 فرعى آدرس 
ملک طبق سیستم جامع امالك : خیابان حاج آقا رحیم اربابـ  نبش کوچه خطابخش 
ـ ساختمان صبا مشخصات ملک طبق نظر کارشــناس: محل مورد بازدید یک واحد 
تجارى بوده که در زیرزمین اول یک مجتمع تجــارى 4 طبقه تجارى ادارى با نماى 
سنگ و آجر و اسکلت بتنى قرار دارد این ملک تجارى داراى دو ورودى بوده که ورودى 
اول از سمت خیابان ارباب (توســط 16 پله) و ورودى دوم از سمت کوچه زنبق میباشد 
کف واحد سرامیک و دیوارها با اندود گچ پوشیده شده اســت و در قسمت هایى از آن 
صفحه هاى رنگى یولونیت نصب شده اســت. سقف ها کناف کارى شده است و داراى 
نورپردازى میباشد، در قسمت شمالى این محل آشــپزخانه با کابینت هاى ام دى اف و 
سرویس بهداشتى تعبیه شده است ورودى از سمت خیابان داراى دربازشوى اتوماتیک 
بوده و از سمت دیگر داراى در ضد سرقت میباشد این محل فاقد پارکینگ مستقل بوده 
و داراى انشعابات آب و برق و گاز است و سیستم گرمایش توسط رادیاتور و پکیچ بوده 
که در زمان بازدید دستگاه پکیچ در محل وجود نداشت و سیستم سرمایش آن توسط 
اسپلیت میباشد. کل مجموعه داراى هشت واحد بوده که دو واحد تجارى و شش واحد 
ادارى میباشد عرصه زمینى که این واحد در آن احداث شده دوبر با موقعیتى مناسب و 
مساحت دویست و ســى و دو متر و نوزده صدم مترمربع میباشد تمامت نه دهم حبه از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ واحد تجارى پالك ثبتى بیست و دو هزار و چهارصد و پنجاه و 
شش فرعى ((22456 فرعى)) از پنج هزار اصلى، مفروز و مجزا شده از ((5298 فرعى) 
پنج هزار و دویست و نود و هشت فرعى از اصلى مذکور، قطعه یک واقع در طبقه منهاى 
یک حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مبلغ 1/865/000/000 ریال ارزیابى گردیده است 
و از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 در شعبه مهریه اداره اجراى اسناد 
رسمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان جى خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اداره اجراى اسناد رسمى از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده نه دهم حبه از هفتاد 
و دو حبه ششدانگ واحد تجارى پالك ثبتى بیست و دو هزار و چهارصد و پنجاه و شش 
فرعى ((22456 فرعى)) از پنج هزار اصلى، مفروز و مجزا شده از ((5298 فرعى) پنج 
هزار و دویست و نود و هشــت فرعى از اصلى حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان از مبلغ 
1/865/000/000ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى 
فروخته میشود. این آگهى یک مرتبه در سایت ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور و 
روزنامه نصف  جهان در تاریخ 1401/12/06 چاپ و منتشــر مى گردد و درج در سایت 
سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار محلى مى باشــد الزم به ذکر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابدارى اداره اجراى 
اسناد رسمى اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضاى کتبى و ارائه 
کارت شناسایى معتبر الزامى است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/06- م الف: 
1461551- رئیس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان – اکرم محمودصالحى/12/140

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنایع ظریف پالست سپاهان به شناسه ملى 
10260636732 و به شــماره ثبت 45693 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم شمسى به شماره ملى 0074130293 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى عباس شمسى به شماره ملى 
1129836339 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى داود شمسى 
به شماره ملى 1130090086 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقاى طیب دویستى موگوئى به شماره 
ملى 1129869075 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وآقاى 
على دردشتى به شماره ملى 1287010652 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1458697)
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از زمان اعالم برگزارى بازى دوســتانه تیــم ملى ایران 
با روســیه در دوم یا ســوم فروردین ماه 1402 در تهران 
رسانه هاى این کشور اخبارى درباره حضور سردار آزمون 
در این بازى منتشر کرده اند و ســماجت آنها براى اطالع 
از حضور آزمون در فهرســت تیم ملى ایران در این دیدار 
همچنان ادامه دارد. مدیربرنامه ســردار در 
جدیدترین تماس رســانه  هاى روسى 
گفته که مهاجم ایرانى بایرلورکوزن باید 
در بازى با تیم ملى روسیه شرکت کند. 
آرماند درون افزود: راستش را 
بخواهید هنوز پاسخ روشنى 
بــراى این پرســش ها 
ندارم. روى کاغذ همه 
چیز بایــد خوب پیش 
برود و در مســابقه با 
روسیه شــرکت کند. 
دلیلى نمى بینم که او 
به مسابقه نرود، اما در 
حال حاضر هیچ چیز 

خاصى وجود ندارد.

سماجت روس ها
 درباره آزمون
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پاکو خمس که پس از حضــور در تراکتور تحول زیادى در 
این تیم ایجاد کرده و در کنار کســب نتایج موفقیت آمیز 
و حضورشــان در جمع پنج تیم باالى جدول، توانســته 
ســبک بازى این تیم را تغییر دهد و نمایشى مورد انتظار 
تماشاگران تبریزى داشته باشــد، حاال مورد توجه کمیته 
آموزش فدراسیون فوتبال هم قرار گرفته است. هوشنگ 
نصیرزاده، مدیرعامل باشــگاه تراکتور با اشاره به تماس 
رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با وى، عنوان کرد: 
از آنجایى که سرمربى تراکتور جزو مدرسان برجسته یوفا در 
اتحادیه فوتبال اروپاست، «ابراهیم شکورى» دو تقاضا از 
ما داشت؛ اول اینکه شرایط حضور تعدادى از مربیان ایرانى 
در تمرینات تراکتور براى یادداشــت بردارى فراهم شود 
و موضوع دوم، برگــزارى کالس دانش افزایى با تدریس 
پاکو خمس براى مربیان متقاضى در تهران یا تبریز بود که 
در صحبتى که با خمس داشتم با این دو خواسته موافقت 

کردند.

مربیان ایرانى 
پاى درس خمس

04

ارسالن مطهرى، مهاجم موفق امسال استقاللى ها که در 
ابتداى فصل شرایط خوبى در این تیم نداشت یک رکورد 
خاص به نام خود ثبت کرده که حداقل تا یک ســال آینده 
توسط کسى شکسته نخواهد شد. ارسالن مطهرى امسال 
توانسته در هر سه جام (سوپرکاپ، جام حذفى و لیگ برتر) 
براى استقالل گلزنى کند. این رکورد البته پس از گلزنى این 
هفته مقابل ملوان ثبت شــد و مطهرى پیش از آن در جام 
حذفى امسال براى استقالل گل نزده بود. او در لیگ گلزنى 
کرده و در سوپرکاپ هم مقابل مس گل زد. به این ترتیب 

توانسته در هر سه جام او تنها بازیکنى است که 
کنــد و حداقل تا براى آبى هــا گلزنى 
در ســوپرجام این حضور بعدى استقالل 

نخواهد شد.رکورد شکســته 

رکورد ویژه ارسالن
 در استقالل

خبرنگاران نزدیک به باشگاه رئال ساراگوسا از عالقه این تیم به یورگن لوکادیا 
خبر دادند.

در شرایطى که هنوز هواداران پرســپولیس با نحوه ترك ایران توسط یورگن 
لوکادیا کنار نیامده اند، به نظر مى رسد که انتشار اخبارى درخصوص احتمال 
پیوستن این مهاجم هلندى به تیم هاى اروپایى، باعث مى شود تا خاطرات تلخ 

جدایى این بازیکن براى آنها یک بار دیگر تکرار شود.
پس از اینکه نیکولو اســکیرا خبرنگار ایتالیایى روزنامه گاتزتا دلو اسپورت از 
مذاکرات هــالس ورونا براى جذب لوکادیا خبر داده بود، حاال چند رســانه و 
خبرنگار اســپانیایى نیز از عالقه رئال ساراگوسا به مهاجم سابق پرسپولیس 

خبر مى دهند.
دنى زیرزو خبرنگار نزدیک به باشگاه رئال ساراگوسا در توییتى از عالقه این 
باشگاه به مهاجم سابق پرسپولیس نوشــت. او گفت: یکى از بازیکنان آزاد به 
باشگاه رئال ساراگوسا پیشنهاد شده اســت. یورگن لوکادیا، بازیکن هلندى، 

مورد توجه قرار گرفته است.

گونزالو هیدالگو خبرنگار اسپانیایى رسانه وان فوتبال نیز با انتشار توییتى نوشت 
که یورگن لوکادیا و آلوارو خیمنز دو گزینه اى هستند که رئال ساراگوسا 

در حال مذاکره با آنهاست.
این خبرنگار در ادامه نوشت: پیشنهاد پیوستن به ساراگوسا به 
دست یورگن رسیده ولى او دستمزد نسبتا باالیى مى خواهد. 
بازیکنى که در آیندهوون و همچنین لیگ برتر بازى کرده 
اســت. در این میان، آلوارو خیمنز (که ســابقه بازى در 

ساراگوســا را نیز دارد) قصد دارد به این تیم برگردد که 
گزینه ارزان ترى (نسبت به لوکادیا) به حساب مى آید.
به هر شکل باید دید سرانجام یورگن لوکادیا کجا 
را به عنوان باشگاه جدید خود انتخاب خواهد کرد. 
مهاجم هلندى طى 2 ماه گذشــته مشغول انجام 
تمرینات انفرادى بوده و هنوز با هیچ باشگاهى به 

توافق نرسیده است.

تیم اسپانیایى مشترى بازیکن سابق پرسپولیس شد

مى توان گفت که تعویض محمد دانشــگر یکى از 
عوامل ضعف خط دفاعى سپاهان برابر پرسپولیس 

بود.
در شرایطى که به نظر مى رسید تأثیرگذارى محمد 
دانشگر روى گل تساوى سپاهان باعث شود که تیم  
ژوزه مورایس در ادامه بازى، دست برترى را داشته 
باشــد، اما عکس این موضوع رخ داد و مصدومیت 
مدافع باتجربه زردپوشــان اصفهانى، تیرى بر قلب 

خط دفاعى این تیم بود.
پس از ارســال دیدنى امید نورافکن به روى دروازه، 
ابتدا تصور مى شد که این محمد دانشگر بوده که گل 
مســاوى را وارد دروازه علیرضا بیرانوند کرده است. 
اما مرور تصاویر تلویزیونى نشان مى داد که دانیال 
اســماعیلى فر مرتکب این اشتباه شده و خوشحالى 
بى حد و حصر مدافع سابق استقالل، تنها بخاطر باز 

شدن دروازه رقیب بوده است.

دانشگر که در دیدارهاى گذشته عملکرد خوبى در 
خط دفاعى سپاهان داشــته بود، با حضور به موقع 
در محوطه جریمه پرسپولیس، اسماعیلى فر را وادار 
به اشــتباه کرد و شــاید بتوان گفت که اگر بازیکن 
پرسپولیس هم نبود، او مى توانست قفل دروازه حریف 
را باز کند. اما درست دقایقى پس از این گل بود که 
مصدومیت بدموقع دانشگر باعث شد تا ژوزه مورایس 
مجبور شود بین دو نیمه تغییراتى را در خط دفاعى 
تیمش ایجاد کند و نیلسون جونیور جاى این بازیکن 

را در ترکیب سپاهان گرفت.
با خروج دانشگر، سیاوش یزدانى و نیلسون جونیور 
زوج خط دفاعى سپاهان را تشکیل دادند که البته در 
برابر حمالت حریف موفق عمل نکردند و دروازه این 
تیم در نیمه دوم، سه مرتبه باز شد تا عدم حضور این 
مدافع در ترکیب زردپوشــان اصفهانى بیش از هر 

زمان دیگرى حس شود.

مصدومیت دانشگر، تیرى بر قلب دفاع سپاهان
03

کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالى تیم النصر عربستان 
در جشــنى که این باشــگاه ترتیب داده بود شرکت کرد. 
پادشاهى عربستان هرساله روز آغاز حکمرانى خاندان آل 
سعود را جشن مى گیرد و بسیارى از موسسات و باشگاه ها 
در این روز مراسمى را برگزار مى کنند. نکته قابل توجه این 
جشن در باشگاه النصر، پوشــاندن لباس هاى سنتى مردم 
عربستان به تن رونالدو بود که حاال پس اتفاقى که در مراسم 
اهداى جام، جام جهانى قطر براى لیونل مسى افتاد، اکنون 
تصاویرى از کریستیانو رونالدو نیز  با این لباس هاى خاص 

وجود دارد.

رونالدو در جشن پادشاهى 
عربستان

هافبک ایرانى الوکره براى دومین مســابقه پیاپى دور از 
لیست بازیکنان تیمش بود.

امید ابراهیمى فصل را با موفقیــت و گلزنى آغاز کرد و 
حتى تا هفته پنجم طعم صدرنشینى لیگ ستارگان قطر 
را همراه تیمش چشید، اما یک آسیب دیدگى بدموقع قبل 
از جام جهانى 2022 کارى کرد تا او این مسابقات و البته 
دیدارهاى الوکره را از دســت بدهد که این مصدومیت 

دوباره سراغ او آمده است.
تیم فوتبال الوکره سه شنبه شب در هفته پانزدهم لیگ 

ستارگان قطر به تساوى بدون گل مقابل ام صالل دست 
یافت و در جایگاه هفتم جدول این رقابت ها ماند، اما امید 
ابراهیمى بخاطر مصدومیت نتوانســت در این بازى به 

میدان برود.
امید ابراهیمى ســه هفته قبل در جریان دیدار حساس 
مقابل الدحیل که در ترکیب ابتدایى الوکره حضور داشت، 
با یک مصدومیت مواجه شد و همین اتفاق کارى کرد تا 
در شروع نیمه دوم از زمین بیرون برود و نتواند تیمش را 

همراهى کند.

ابراهیمى پس از تعویض مقابل الدحیل و غیبت در دیدار 
لیگ ستارگان قطر برابر قطر اس. سى، سه شنبه شب پیش 
در جدال با ام صالل نتوانست تیمش را همراهى کند تا این 

آسیب دیدگى متوالى او را از میادین فاصله بدهد.
این بازیکن ایرانى که از آمادگى بدنى باالیى برخوردار بود، 
حاال در فصل جدید با یک بحران در انجام بازى مواجه 
شده و مصدومیت هاى پیاپى کارى کرده تا او نتواند آمار 
حضورش در مسابقات لیگ ستارگان را  دو رقمى کند و در 

هشت دیدار به میدان برود.

غیبت امید در لیگ ستارگان به 7 بازى رسید

دروازه بان سپاهان پس از شکست برابر پرسپولیس گفت: خوب نبودیم 
و اینطور تنبیه شدیم.

پیام نیازمند که در دیدار مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى برابر 
پرســپولیس، چهار گل دریافت کــرد، پس از پایان مســابقه اظهار 
داشت: پراشتباه بودیم و برابر تیمى مثل پرسپولیس نباید انقدر اشتباه 
مى کردیم و تاوانش را هم دادیم. واقعــا روز خوب مان نبود و بازى را 

واگذار کردیم.
او ادامه داد: امیدوارم در ده بازى باقى مانــده در لیگ بتوانیم جبران 
کنیم و عملکردمان طورى باشد که بتوانیم این نتیجه در جام حذفى 

را جبران کنیم.
دروازه بان ســپاهان در واکنش به اینکه آیا ایــن بازى روى عملکرد 

سپاهان در لیگ هم تأثیر خواهد داشت گفت: بحث لیگ 
جداســت. ما در این بازى تمرکز کافى را نداشتیم اما 

لیگ و حذفى کامال متفاوت اســت و این باعث 
نمى شــود که تمرکز ما در ادامه فصل به هم 
بخــورد. نیازمند در پایان در پاســخ به اینکه 
سپاهان در باد برد برابر زنیت بود، عنوان کرد: 
بچه هاى ما باتجربه هستند و ربطى به بازى 

زنیت ندارد، اما اتفاق است و برد و باخت 
دارد. یک روز هم شما خوب نیستید 
و در این بازى هم ما خوب نبودیم و 

این طور تنبیه شدیم.

مقابل پرسپولیس خوب نبودیم و تنبیه شدیم

آرمان رمضانى مهاجم نیمکت نشین استقالل آمار بسیار خوبى 
از لحاظ گلزنى به ثبت رسانده است.

مهاجم آبى پوشان که در چند فصل اخیر یک نیمکت نشین 
تمام عیار است هرگاه از سوى کادر فنى به میدان رفته مثمر ثمر 
واقع شده و توانسته است براى آبى پوشان گلزنى کند. جالب 
است بدانید رمضانى چهار گل براى استقالل به ثمر رسانده که 

سه گل او بسیار حیاتى بود.
آرمان رمضانى در لیگ بیستم و در بازى برگشت مقابل صنعت 
نفت آبادان در  حالیکه مى رفت بازى با نتیجه تساوى بدون 
گل به پایان برسد، رمضانى بعد از 13 دقیقه از ورودش به زمین 

توانست دروازه برزیل ایران را باز کند.
در فصل بیست و یکم مقابل شهر خودرو رمضانى باز هم به 
عنوان بازیکن جانشــین به میدان رفت  و در حالى که بازى 
گره خورده بود، توانست بعد از 12 دقیقه از ورودش به زمین، 
دروازه حریف مشهدى را باز کند و استقالل سه امتیاز ارزشمند 

را کسب کند.
در رقابت هاى جام حذفى و در بازى مقابل نود ارومیه، استقالل 
از حریف عقب بود و آرمان  بعد از 20 دقیقه ورود به زمین طلسم 
دروازه حریف سرســخت  را باز کرد تا کار به تساوى و سپس 
ضربات پنالتى کشیده شود. در آن بازى استقالل در ضربات 

پنالتى به مرحله بعد صعود کرد.
جالب است بدانید امسال نیز اســتقالل مقابل ملوان در جام 
حذفى در حالى که  آبى پوشان با یک گل از حریف پیش بود، 
این مهاجم نیمکت نشــین به میدان رفت و توانست دروازه 

ملوان را با یک ضربه سر باز کند.
اگر به دقایــق ورود آرمان رمضانى به زمین مشــاهده 

کنیم، متوجه مى شــویم او کمتر از 20 دقیقه 
به میدان رفته است ولى توانسته براى 

تیمش گلزنى 
کند و این 
ن  نشــا

رمضانى یک ذخیره آرمانى مى دهد که 
یا طالیى براى استقالل است.

آمار طالیى آرمان رمضانى 
در استقالل
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پالما با دو بازیکن ایرانى خود همراه با بارســلونا به 
جمع چهار تیم برتر کوپا دل رى رسیدند.

تیم فوتسال پالما اسپانیا که حسین طیبى و مسلم 
اوالدقباد در آن عضویت دارند و در فصل جارى لیگا 
ناســیونال رقابت نزدیکى با بارسلونا براى رسیدن 
به قهرمانى داشــته اند، در کوپا دل رى نیز به جمع 
چهار تیم برتر رسیده اند و مى توانند در این بازى ها 

نیز جام بگیرند.
یاران طیبى و اوالدقباد کــه در جایگاه دوم جدول 
لیگا ناسیونال و پشت سر بارســلونا قرار دارند، در 
رقابت هاى کوپا دل رى نیز مثــل آبى انارى ها به 
دور نیمه نهایى رسیده اند و منتظر هستند تا حریف 

بعدى آنها با قرعه کشى مشخص شود و بعید نیست 
پیش از فینال نیز با هم یک دیدار جذاب برگزار کنند.

حسین طیبى که طى دو دیدار پیاپى سه گل به ثمر 
رسانده بود، در مسابقه مرحله یک چهارم نهایى کوپا 
دل رى مقابل تیم نویا که پیــروزى چهار بر دو به 
دســت آوردند، روى یک گل تاثیرگذارى داشت و 

مسلم اوالدقباد نیز براى پالما به میدان رفت.
یاران طیبــى و اوالدقباد در لیگا ناســیونال برابر 
بارسلونا شکست خوردند و امیدوار هستند در مرحله 
نیمه نهایى قرعه راحت ترى داشته باشند تا به راحتى 
فینالیست شوند و شانس رسیدن به جام در فصل 

23-2022 را پیدا کنند.

یاران طیبى و اوالدقباد در جمع 4 تیم برتر
توانسته در هر سه جامو تنها بازیکنى است که 

کنــد و حداقل تاراى آبى هــا گلزنى 
اینحضوربعدى استقالل در ســوپرجام

نخواهد شد.رکورد شکســته 

ا یک ضربه سر باز کند.
یــق ورود آرمان رمضانى به زمین مشــاهده 

وجه مى شــویم او کمتر از 20 دقیقه 
 رفته است ولى توانسته براى 

لزنى 

رمضانى یک ذخیره آرمانى  که 
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هنوز ســپاهانى ها خاطره تلخ حذف از مرحله نیمه 
نهایى جام حذفى در بهار سال 98 را با گل به خودى 
ســیاوش یزدانى از یاد نبرده بودند که بار دیگر این 
مدافع با 2 اشتباه مهلک خود زمینه ساز حذف طالیى 
پوشــان از این رقابت ها با شکست برابر پرسپولیس 
شــد. اگرچه نمى توان این مدافع خراســانى را تنها 
مسبب شکست سنگین شاگردان مورایس در تقابل 
با سرخپوشــان پایتخت در مرحله یک هشتم نهایى 
جام حذفى دانست اما پربیراه نیست اگر مدعى شویم او 
بزرگ ترین سهم را در حذف زودهنگام تیمش از این 

رقابت ها داشت. 
با این نتیجه، تاریخ براى یزدانى تکرار شد. با این تفاوت 
که سه ســال پیش با وجود آنکه با اشتباه سیاوش و 
تأثیرش روى شوت احمد نور اللهى سنگر پیام نیازمند 
در دقیقه 121 فروریخت اما به دلیل عملکرد درخشان 
او در طول فصل در جمع سربازان ژنرال تیر انتقادات 
کمتر به سمتش نشانه رفت و از همه مهمتر اینکه در 
انتهاى فصل به تیم استقالل پیوست. اما این بار، پس 
از دو خطاى پنالتى که این مدافع در الکالســیکوى 
زمستان سال جارى مرتکب شد و همچنین ده نفره 
شدن تیمش به دلیل اخراج او، سیاوش یزدانى پس از 
غلبه پرســپولیس بر تیمش، یک تنه سیبل منتقدان 
شد. جالب آنجاست که او پس از پنالتى که در ابتداى 
نیم فصل دوم در همین نقش جهــان و البته به نفع 
سپاهانى ها مرتکب شده بود با قرار گرفتن در لیست 
مازاد ساپینتو براى بار دوم راهى اصفهان شده است. 
اما این بازگشت دکتر استقاللى ها به سپاهان فعًال نه 
براى او و نه براى طالیى پوشان دیار زاینده رود خوش 

یمن نبوده است.
اینها همه در حالى اســت که افت سیاوش نه مربوط 
به عملکرد ضعیف او در قلب دفاع ارتش زرد سپاهان 
در آخرین الکالسیکوى ایران است و نه تن به پنالتى 
دادن به نفع ســپاهانى ها در اولیــن بازى نیم فصل 

دوم لیگ با پیراهن آبى اســتقالل. سیاوش یزدانى 
مدتهاســت که از دوران اوجش فاصله گرفته است. 
او این روزها نه شمه اى از آن مدافعى دارد که با ارائه 
نمایش درخشــان در ترکیب تیم استقالل و تبدیل 

شدن به مهره اى کلیدى در بین مدافعان تیم فرهاد به 
دکتر آبى ها شهره شده بود و نه حتى نشانى از بازیکنى 
دارد که با درخشــش خود در خط دفاع سپاهان قلعه 
نویى، توانست آبى پوشــان تهران را مجاب کند که 

براى خرید او دست به جیب شوند. 
به طور دقیق نمى توان گفــت از کیفیت باالى این 
مدافع چه زمانى کاسته شــد؛ اما سیاوش همینکه از 
اصفهان راهى تهران شد پرنوسان در میادین ظاهر 

شد، گاهى آنچنان تماشایى بازى مى کرد که به تیم 
ملى هم دعوت مى شد و گاهى بخاطر ضعف در بازى 
هایش به نیمکت تیم باشگاهى اش دوخته مى شد. 
آنچه مهم اســت اینکه در میانه حواشى فوتبال گم 
شدن و پرداختن بیش از حد به این مسائل را مى توان 
مهمترین دلیل افت فنى این مدافع خراسانى دانست 

تا جایى که یزدانى به دکتر حاشیه ها هم معروف شد.
با همه اینها و با وجود اشتباهات مهلک این بازیکن 
در آخرین بازى اش باز جاى شکرش باقى است که 
سرمربى پرتغالى سپاهان مانند همقطار هموطنش 
در استقالل فکر نمى کند. مورایس پس از شکست 
تیمش در برابر پرسپولیس نه تنها همچون ساپینتو 
و استقاللى ها یزدانى را به کم کارى متهم نکرد بلکه 
با اشــاره به بازى این مدافع براى طالیى پوشان در 
مصاف با فوالد گفت که ما بخاطر ســیاوش یزدانى 
بازنده نشدیم. اینها نشــان مى دهد که دستیار ژوزه 
مورینیو هنوز به بازیکن تازه بــه خدمت گرفته خود 
اعتقاد دارد و همین مى تواند نقطه عطفى در زندگى 

فوتبالى سیاوش باشد.
یزدانى مى تواند با دورى از حواشى، انجام تمرینات 
مستمر و تمرکز بیشــتر بر بازى هاى خود باز هم در 
مستطیل سبز بدرخشد. او دو روز دیگر باید شمع 32

سالگى اش را فوت کند و مى داند فرصت زیادى براى 
بازگشــت به میادین و جبران اشتباهات گذشته اش 
ندارد. بهتر است سیاوش قبل از آنکه خیلى دیر شود به 
خود بیاید و با عملکرد درخشان در مسابقات باقیمانده 
لیگ حداقل کارى کند که مورایس از خرید زمستانى 
خود پشیمان نشــود. یزدانى این توانایى را دارد که با 
احیاى فوتبالش هم به اعتماد این سرمربى پرتغالى 
پاســخ مثبت بدهد و هم با درخشــش در قلب دفاع 
سپاهان و حفاظت از سنگر طالیى این تیم بار دیگر دل 
هواداران سپاهان را به دست آورد. او مى تواند این بار 
دکتر سپاهانى ها شود فقط باید فعل خواستن را بدون 

غلط صرف کند.

مدافع جنجالى سپاهان اعتماد مورایس را جلب مى کند؟

سیاوش، تولدى دیگر 
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 سخنگوى شرکت آبفاى استان اصفهان گفت: مصرف 
آب در اصفهان در ایام خانه تکانى بین پنج تا 20 درصد 
افزایش مى یابد و در پیک مصرف روزهاى پایانى سال 

تا 2.5 مترمکعب بر ثانیه کمبود آب داریم.
مجید مختارى افزود: زمانى کــه از پیک مصرف آب 
صحبت مى کنیم مردم یاد تابستان مى افتند در حالى 
که این گونه نیســت و در چهار- پنج روز آخر سال به 
دلیل خانه تکانى مصــرف آب حتى در برخى موارد از 

روزهاى گرم تابستان نیز بیشتر است.
مختارى با اشــاره به اینکه اصفهان در پیک مصرف 
تابستان حدود 2 تا 2/5 مترمکعب بر ثانیه کمبود آب 
دارد، اضافه کرد: در روزهاى منتهى به اسفندماه نیز به 
دلیل افزایش مصارف بى رویه به طور تقریبى همین 

مقدار کمبود آب داریم.
وى خاطرنشــان کرد: مصرف آب شهرى اصفهان از 
اواخر بهمن ماه تا اســفند حدود پنج درصد و در طول 
اسفند، بویژه روزهاى پایانى سال و ساعات منتهى به 

لحظه تحویل سال نو تا 20 درصد افزایش مى یابد.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ابراز 
داشت: براى تأمین آب در ایام پیک مصرف بخصوص 
شب عید مشکلى وجود ندارد اما دغدغه توزیع عادالنه 
و یکنواخت آب در شبکه آبرســانى اصفهان بزرگ و 
سراسر استان را داریم زیرا قاعدتًا در مناطقى که شبکه 

ضعیف است مردم کمى با مشکل مواجه مى شوند.
مختارى تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر مشکل 
تأمین آب شرب نیز نداشته باشیم میزان مصرف آب در 
روزهاى پیک بیش از ِکشش شبکه ما است و مصرف 
آنقدر باال مى رود که شبکه آبرسانى تحمل این مصرف 

را ندارد.
وى با بیان اینکه با توجه به بارش هاى مطلوب امسال 
امید است که در ایام نوروز باستانى مشکلى در تأمین 
آب شرب اصفهان نداشته باشیم، اظهار داشت: از مردم 
تقاضا داریم در آستانه عید نوروز و بر اساس سنت هاى 
دیرینه خانه تکانــى و نظافت منزل روى مصارف آب 
کنترل داشته باشند تا شرکت آب و فاضالب استان نیز 

بتواند خدمات پایدارى ارائه کند.
سخنگوى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: 
از مردم تقاضا داریم که آب را مسئوالنه مصرف کنند 
و نظافت را به روزهاى پایانى ســال موکول نکنند که 

توزیع آب شبکه با مشکل و افت مواجه شود. 

مختارى اظهار داشت: مى توان شستن خودرو یا فرش، 
موکت، پتو و پرده را به کارواش یا مراکز قالى شویى و 
خشک شویى ها سپرد و درب و دیوار حیاط را به جاى 
استفاده از شلنگ آب روان دستکم با استفاده از بخار 
شور یا یک سطل آب و اسفنج شســت یا در نظافت 
حیاط، راه پله و معابر جلوى ساختمان به جاى شلنگ 

آب از جارو استفاده کرد.
وى اضافه کرد: شهروندان از باز گذاشتن آب در هنگام 
شست شو خوددارى کنند و براى شستشوى ظروف و 
البسه از ماشین ظرف شویى و لباس شویى در ساعات 

ابتدایى یا پایان روز با حداکثر ظرفیت استفاده کنند.
سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 

بیان اینکه الزم است شهروندان شیرآالت و تأسیسات 
را براى جلوگیرى از نشــتى آب بررسى و تعمیر کنند، 
افزود: یکــى از چالش هاى ما در ایــام پیک مصرف، 
نصب پمپ مستقیم روى شبکه آب شهرى بوده که از 
نظر قانونى و شرعى تخلف است و با مرتکبان مطابق 

قانون برخورد مى کنیم.
مختارى خاطرنشان کرد: در خصوص فاضالب شهرى 
بهتر است شهروندان از شوینده هاى استاندارد و البته 
کم استفاده کنند زیرا شــوینده هاى شیمیایى عالوه 
بر آســیبى که به محیط زیســت وارد مى کند موجب 
اختالل در فرآیند تصفیه مى شــود و زیان و هزینه آن 

به مردم مى رسد.
وى اضافه کرد: آب حاصل از شست وشویى که داراى 
مواد شــوینده نیســت براى آبیارى فضاى سبز قابل 

استفاده است. 
سخنگوى شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
خصوص آب مصرفى در قالى شــویى ها و کارواش ها 
تصریح کرد: مراکز قالى شویى و کارواش از آب شرب 
شهرى استفاده نمى کنند زیرا جرم است و مأموران ما 
نیز به طور مرتب بر فعالیت این مراکز نظارت دارند و 

جلوى مصرف آب شرب را مى گیرند.
مختارى با بیان اینکه مراکز قالى شویى و کارواش ها 
آب چاه اســتفاده مى کننــد، گفــت: آب مصرفى در 
کارواش، خشک شویى و قالى شویى چون آب شهرى 
و تصفیه نیست فشارى بر شــبکه ما ندارد و از سوى 
دیگر با توجه به سیســتمى که این مراکــز دارند و با 
استفاده از سیســتم آب و هوا با فشار شستشو را انجام 

مى دهند مصرف آبى که آنها دارند خیلى کمتر است.

سخنگوى شرکت آبفاى استان اصفهان هشدار داد؛

افزایش تا 20 درصدى مصرف آب 
در ایام خانه تکانى

روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق اصفهان
 برتر شد 

افزایش تعاونى هاى فعال اصفهان

در جشنواره ارزیابى روابط عمومى هاى صنعت آب 
و برق کشور، نیروگاه اصفهان  موفق به دریافت لوح 

برتر و شایسته تقدیر از این جشنواره شد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت مدیریت تولید 
برق اصفهان، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومى 
واطالع رسانى وزارت نیرو با اهداى لوح تقدیر به 
محسن کاظمى سرپرست روابط عمومى نیروگاه 
اصفهان، روابط عمومى این شــرکت را به عنوان 
روابط عمومى برتــر در ارزیابــى عملکرد روابط 
عمومى هاى صنعت آب و برق کشــور در ســال 

1401 معرفى نمود.
هیئت داوران جشنواره روابط عمومى هاى صنعت 
آب و برق، از بین 25 هزار اثر و مستند ارسالى روابط 
عمومى ها با محوریت نشــر اخبــار و رویدادهاى 
صنعت آب و برق در تابســتان امســال، عملکرد 

روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
را در بخش « آموزش رو در رو» حائز رتبه برتر و در 
بخش "شبکه هاى اجتماعى و خالقیت“ شایسته 

تقدیر دانستند.
به منظور بررســى عملکرد روابــط عمومى هاى 
صنعت آب و برق کشور، فعالیت هاى شاخص روابط 
عمومى ها به طور فصلى از ســوى روابط عمومى 

وزارت نیرو مورد ارزیابى قرار مى گیرد.
بنابراین گزارش،  آئین اختتامیه جشنواره و تجلیل 
از مدیران روابط عمومى هاى برتر جشــنواره در 
9 محور با حضور على اکبــر محرابیان وزیر نیرو، 
جمعى از معاونان وزیر، مدیران شرکت هاي مادر 
تخصصی و مدیران روابط عمومى هاى صنعت آب 
و برق کشــور 25 بهمن ماه در سالن همایشهاى 

وزارت نیرو برگزار شد.

سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى استان اصفهان گفت: تعداد شرکت هاى 
تعاونى فعال استان، امسال 10 درصد بیشتر شده 

است.
روح االمیــن امیرى با بیان اینکه تعــداد زیادى از 
شــرکت تعاونى هاى راکد و غیرفعال امســال به 
چرخه فعالیت بازگشتند اظهار کرد: اکنون 3 هزار 

و 544 شرکت تعاونى فعال در استان وجود دارد.
او در توضیح مشکالتى که موجب غیرفعال شدن 
تعاونى ها شده بود گفت: برخى از تعاونى ها مشکل 
اعتبارى و نقدینگى داشــتند که براى اختصاص 
تســهیالت به آن ها اقدام شــد؛ برخى دیگر نیز 
براى عرضه محصوالتشان به بازار هدف به دلیل 
ضعف ارتباط مشکل داشتند که بازار مصرف براى 

تولیدات آن ها فراهم شد.

سرپرست مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اســتان اصفهان ادامه داد: ارتباط خوبى 
بین شــرکت تعاونى هاى فعال ایجاد شده به این 
شکل که با هماهنگى بین این تعاونى ها بخشى از 
تولیداتشان را شرکت هاى تعاونى دیگر خریدارى 
مى کنند و این هماهنگى موجــب تکمیل فرآیند 

تولید و مصرف شده است.
امیرى اصفهان را جزو استان هاى پیشرو در تشکیل 
شرکت هاى تعاونى اعالم و اضافه کرد: امسال در 
بخش تعاون اســتان حدود 15 هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذارى و با افتتاح 65 طرح، براى 2068 نفر 

اشتغالزایى شده است. 
به گفته او برخى از شــرکت هاى تعاونى اصفهان، 
دانش بنیان هســتند و محصوالت آن ها با هدف 

خودکفایى کشور تولید مى شود.

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

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شركت توزیع نیروی برق استان اصفهان -امور تداركات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایى شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه(ریال)

مناقصه برونسپارى بهره بردارى امور برق 1
10/302،248،630،000 صبح2327/14011401/12/23شهرستان چادگان

مناقصه برونسپارى بهره بردارى امور برق 2
11/001,936,570,000 صبح2328/14011401/12/23شهرستان  فریدن 

مدت دریافت اســناد مناقصه : از روز پنجشنبه مورخ 1401/12/04  تا ساعت 19:00  دوشــنبه  مورخ 1401/12/10  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز دوشنبه مورخ 1401/12/10  تا ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/23  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

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

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

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

هزینه درج آگهى مناقصه در صفحات  داخلى روزنامه هاى نصف جهان  – اصفهان زیبا   به عهده برنده مناقصه میباشد.
3 داخلى  4274 و 4275 واحد مناقصات  داوطلبان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6273011-13

تماس حاصل نمایند.
اســناد و مدارك و اطالعــات این مناقصــه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــى دولت (ســتاد) به آدرس
www.setadiran.ir قابل دسترسى میباشد وهمچنین آگهى این مناقصه  در سایت پایگاه ملى مناقصات ایران به آدرس
http://iets.mporg.irو سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرسWWW.epedc.ir  قابل دسترسى مى باشد . 
به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك غلطگیر و 

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

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

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

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


