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پارکینگ موتورها در دل 
پیاده روی احمد آباد

مشاهیر اصفهان
 به میدان می آیند

۳

۳

پول می گیرم گریه می کنم!

بارش های مؤثر اصفهان 
از اواسط آذر 
۶

       

برای رفع خستگی 
چشم چه کنیم؟

قاتل خاموش در کمین اصفهانى ها 
۶

بیمارستان های 
کشور بیمارند

هزینه ســاخت هر تخت بیمارستانى بدون تجهیزات 
بین 5 تا 25 میلیون تومان است و اگر با تجهیزات باشد 
تا یک میلیارد هم باید خرج یک تخت بشــود. همین 
باعث شده که بیمارســتان ها در فقر نبود تجهیزات 
و تخت هاى فرسوده بسوزند و بسازند و روزگارشان

 را بگذرانند.
حدود دو مــاه پیش بود کــه معاون درمــان وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکى از بهینه 
ســازى و استانداردسازى بیمارســتان هاى فرسوده 
خبر داد. ســعید کریمى در آن زمــان تأکید کرد که 
بیمارستان هاى فرســوده قابل تعطیل کردن نیستند 

و برنامه داریم...

سیب سمیرم در سایه سیاهه مشکالتسیب سمیرم در سایه سیاهه مشکالت

۳

بیش از یک میلیون نفر در استان مبتال به فشار خون هستند 

سرمربی پرتغالی تیم ملیسرمربی پرتغالی تیم ملی
 در موقعیت برانکو! در موقعیت برانکو!

مصدومیت هاى اخیر بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران 
در آستانه جام جهانى یادآور اتفاقاتى است که در سال 
2006 براى تیم برانکــو ایوانکوویچ افتاد و نتایج تیم 

ملى در جام جهانى را تحت تأثیر قرار داد...

۳

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

فرسوده هایی که باید نوسازی شوندفرسوده هایی که باید نوسازی شوند

پرداخت
 ۲۸ میلیارد تومان 
صدقه در ۶ ماه

۵

مصدومیت سردار،
 آزمونی ویژه برای 

محمد محبی 

خیره شــدن بى وقفه به صفحــه کامپیوتر 
مى تواند منجر به خشــکى، تحریک، 

خســتگى 
چشم و سردرد 

شود...

رؤیای پشت میز نشینی 

و بیکارانی که کار برایشان هست 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان رئیس پلیس راهور استان اصفهان ۲

خبر داد؛خبر داد؛

ادامه اجرای طرح تقسیط ادامه اجرای طرح تقسیط 
۳جرایم رانندگیجرایم رانندگی
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گزارش جامع درآمدها و هزینه های شهرداری خور
( ماده ۷۱ قانون شهرداری )در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱  

شهرداری خورشهرداری خور

درامدها

مبلغدرآمدها (اقتصادى) 401

58,029,975,781درآمدهاى عمومى001

43,447,585,435درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى (درآمدهاى مستمر)001

473,323,100درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى002

969,175,000بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى 003

6,510,416,946درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى 004

5,800,000,000کمکهاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى 005

829,475,300اعانات و هدایا و دارائیهایى که بطور اتفاقى به شهردارى 006

15,708,286,710منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى 002

15,694,786,710فروش اموال غیر منقول 002

13,500,000فروش اموال منقول و اسقاط 003

73,738,262,491مجموع درآمدها

هزینه ها

مبلغهزینه ها (اقتصادى) 501

13,954,104,959هزینه هاى عمومى001

6,440,887,515فصل اول : جبران خدمات کارکنان001

2,031,941,805فصل دوم : استفاده از کاال و خدمات002

17,623,103فصل سوم : هزینه هاى تأمین مالى و دارایى003

579,110,000فصل پنجم : کمک هاى بالعوض005

4,884,542,536فصل ششم : رفاه اجتماعى006

0فصل هفتم : سایر هزینه ها007

37,188,169,407تملک دارائیهاى سرمایه اى002

32,159,897,697فصل اول : ساختمان و سایر مستحدثات001

5,028,271,710فصل دوم : ماشین آالت و تجهیزات002

0فصل سوم : سایر دارائیهاى ثابت003

0تملک دارائیهاى مالى003

0فصل دوم : بازپرداخت اصل وسود تسهیالت داخلى002

51,142,274,366مجموع هزینه ها

 بى وقفه به صفحــه کامپیوتر 
ر به خشــکى، تحریک، 

د 

ستیشان هست  هستن هسشا ستتشانیش هسن هیش تشانی
۲
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هزار چرخ خوردن تا رسیدن به دست مصرف کنندههزار چرخ خوردن تا رسیدن به دست مصرف کننده
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بزرگ ترین معامله نفت و گاز 
بین ایران و روسیه 

کمبود آنتى بیوتیک
در داروخانه ها؟

خبرخوان
جایگزین «اینستاگرام» 

روزنامه «سازندگى» خبر داد    برترین ها |
که قرار است پلتفرم ایرانى «روبیکا» جایگزین 
«اینستاگرام» شود. این روزنامه نوشت: ظاهراً 
مدیران دولتى به دنبال آن هســتند با حذف و 
فیلتر اینستاگرام، اپلیکیشن روبیکا را جایگزین 
آن کنند. به نوشته این روزنامه «آنها همچنین 
درصدد هســتند تا با پروبــال دادن به این آپ 
ایرانى، مردم را تشویق کنند کسب و کارهاى 
خود را به آن منتقل کنند». اما سئوال مهم این 
است افرادى که در اینستاگرام کسب و کارى 
راه انداخته اند حاضر هستند به پلتفرم جدید و 

ایرانى بپیوندند؟ 

آمار دردناك
این روزها سینماى    روزنامه شهروند|
ایران بدترین روزهاى تاریخ خود را مى گذراند. 
به خصوص که اتفاقات اجتماعى اخیر هم مزید 
بر علت شده؛ و سالن هاى ســینما خالى ترین 
روزهاى خود را مــى گذرانند. آمارها نشــان 
مى دهد که چهــار فیلم روى پــرده در هفته 

گذشته کمتر از یک میلیون تومان فروخته اند.

شهاب هم 
ممنو ع الخروج  شد؟

برخى رسانه ها در خبرى تأیید    برترین ها |
نشده مدعى ممنو ع الخروجى شهاب حسینى، 
بازیگر مشهور سینما شدند. الزم به ذکر است 
شهاب حسینى براى حضور بین المللى سه اثر 
سینمایى که تهیه کنندگى آنها و کارگردانى دو 
اثر از این ســه فیلم را بر عهده داشته، از سوى 
برگزارکنندگان دو جشنواره خارجى به صورت 

رسمى دعوت شده بود.

فعًال آیفون 14 نخرید!
سخنگوى انجمن واردکنندگان    ایسنا |
موبایــل، تبلــت و لــوازم جانبــى گفت که 
موبایل هاى آیفون 14 کــه در حال حاضر در 
بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه 
مسافرى به کشور وارد شــده و رجیستر نشده 
و وضعیت رجیســتر شدن یا نشــدن آن هم 
مشخص نیست. محمدرضا عالیان در پاسخ به 
اینکه آیا این انجمن توصیه مى کند مردم آیفون 
14 نخرنــد؟ تصریح کرد: انجمــن توصیه اى 
نمى کند و این به عهده مصرف کننده اســت 

که ریسک خرید این محصول را بکند یا خیر.

مازیار لرستانى 
داماد شد؟!

با انتشار یک عکس، خبر داماد    ایران آرت|
شدن مازیار لرستانى حسابى پیچیده شد. این 
هنرمند کشــورمان در خصوص عکس منتشر 
شده او در کنار یک خانم و خبر ازدواجش اعالم 
کرد: من تا کنون ازدواج نکــرده ام و علت این 
اخبار نادرست را نمى دانم. مازیار همچنین تأکید 
کرد تصویر منتشر شــده، عکس دندانپزشک 

من است!

 ایران چک 
بدون تخت جمشید

  همشهرى آنالین |  ایــران چــک 
یک میلیون ریالى جدید 21 شهریور ماه 1401 
توسط ســازمان تولید اســکناس و مسکوك 
بانک مرکزى منتشر شده اســت. طرح روى 
ایران چک هاى 100 هزار تومانى جدید بارگاه 
حضرت معصومه (س) در قم و طرح پشت این 
ایران چک ها، میدان گازى پارس جنوبى است. 
در نمونه قبلى ایران چــک 100 هزار تومانى 
روى ایران چک، تصویر تخت جمشید و پشت 
آن تصویــر میدان گازى پــارس جنوبى چاپ 

شده است.

تجمع کنندگان مجردند
سعید عسگرى، مدیر مرکز بزرگ اسالمى    ایرنا |
غرب کشور یادآور شد: میانگین سنى آنهایى که در کف 
خیابان دست به آشوب مى زنند بین 15 تا 16 سال است 
این رده سنى قطعًا مشکل معیشتى ندارد. 80 درصد 
تجمع کنندگان مجرد هستند و نمى توان گفت بخاطر 

اقتصاد دست به ناامنى و اغتشاش مى زنند.

رسیدگى از نظر باهنر 
محمدرضا باهنر، فعال سیاسى اصولگرا    فرارو|
درباره ماجراى فوت مهسا امینى گفته است: در نیروى 
انتظامى چند هزارنفره اگر کسى اشتباهى کند و فردى 
در این سیستم دچار خطا شود، به اندازه همان خطا باید 
به آن رسیدگى و بررسى شود. البته حادثه تلخى است 
که دل انسان مى ســوزد؛ چون جوان است چه حاال 

سکته کرده و چه اتفاق دیگرى افتاده باشد.

روایت جدید از اعتراضات 
در تحلیل فتنه شهریور گفته     روزنامه ایران |
مى شودکه حاکمیت، مرجعیت جوانان دهه هشتادى 
را از دست داده اســت که اینطور علیه او شوریده اند. 
اوًال اینطور نیست بلکه این روشنفکرى ایران است 
که مرجعیت جوانان دهه هشــتادى را از دست داده 
است... سلبریتى هاى هنرى و ورزشى جاى مرجعیت 

روشنفکرى را گرفته اند. 

در صورت صالحدید 
حجت االســالم والمســلمین سید    ایسنا |
محمدعلى آل هاشم، نماینده ولى فقیه در آذربایجان 
شرقى با بیان اینکه مراقب باشیم تا فرزندان عزیزتر از 
جانمان تحت تأثیر برنامه هاى دشمنان قرار نگیرند، 
تأکید کرد: دختران فاطمى و زینبى تبریز و پســران 
علوى آذربایجان در صورت صالحدید مســئوالن 
امنیتى و انتظامى جواب هنجارشــکنان و آشوبگران 

را خواهند داد.

جورى ببندید که باز نشود
باید ذهن هــا را از    روزنامه همشهرى |
پیشروى دشــمن آزاد کرد و نه صرفاً خیابان ها. البته 
تدبیر باید جامع باشــد؛ بســتن پلتفرم ها و همزمان 
جایگزینــى کامل آنهــا؛ آن هم نه به نحــوى که با 
فیلترشکن باز شود... همزمان نیز جایگزینى بى عیب و 
نقص. اگر نداریم، بخریم. با کشورها و شرکت هایى که 
حاضرند در چارچوب قوانین ما کار کنند، مذاکره کنیم.

 این 300 شخص 
  تجارت نیوز| رضا فاطمى امیــن، وزیر صمت 
با اشاره به دو شرکتى که شــرایط آنها براى واردات 
خودرو تأیید شده، گفت: حدود 300 شرکت یا بخش 
حقیقى درخواست خود را براى واردات خودرو داده اند. 
طبق آیین نامه کســانى که واردات انجام مى دهند 
باید خدمات پس از فروش و نمایندگى داشته باشند؛ 
بنابراین، بســیارى از آنها در همان پایش اول حذف 

خواهند شد.

کنایه به حداد 
  آرمان امروز| 90 نفر از استادان دانشگاه تهران 
هفته گذشته به بررسى موضوع اعتراضات اخیر ایران 
پرداختند. یکى از تبیین هاى پر اهمیت در این جلسه را 
 غالمعلى حدادعادل طرح ریخت. نماینده ادوار مجلس 
در این جلسه عنوان کرد: جامعه ما به سرعت به سمت 
دوقطبى شــدن پیش مى رود. یک عده حزب اللهى 
محض، یک عده هم 100 درصد مخالف آنها. آیت ا... 
علم الهدى، امام جمعه مشهد هم با کنایه به حداد عادل 
گفته است: مشکل این است که یک عده از خواص ما 
بى بصیرت هستند، ردپاى دشمن را نمى بینند و مسائل 
را طورى تفسیر مى کنند که این آشوب ها فقط بخاطر 
مشکالت فرهنگى و ایجاد دوقطبى در جامعه است. 

کدام دوقطبى؟ 

وزیر نفت گفت: در حوزه صــادرات فرآورده ها، تهاتر 
و ســوآپ از حوزه دریاى خزر با بعضى از شرکت هاى 
روســى شــروع به کار کرده ایم و نزدیک 10 میلیون 
ُتن ظرفیت تهاتر و ســوآپ و صــادرات فرآورده هاى 
نفتى در این حوزه داریم. جواد اوجــى درباره بعضى از 
ویژگى هاى تفاهمنامه بزرگ بین ایران و روسیه توضیح 
داد: خوشــبختانه در این مدت نزدیک به چهار میلیارد 
دالر قرارداد در بحث توســعه میدان هــا و 40 میلیارد 
دالر در حوزه احداث خطوط صادراتى گاز و واحدهاى 
ال ان جى تفاهمنامه امضا کرده ایم. وى افزود: در حوزه 
صادرات فرآورده ها و تهاتر و سوآپ از حوزه دریاى خزر 

نیز با بعضى از شــرکت هاى روس آغاز به کار کرده ایم 
و نزدیک به 10 میلیون تن ظرفیت تهاتر و ســوآپ و 
صادرات فرآورده هاى نفتى داریم. وزیر نفت ادامه داد: در 
این دوره براى روس ها قراردادهاى توسعه میدان هایى 
در قالب  الگوى جدید قراردادهاى نفتى و پیش خرید را 
رونمایى کردیم که ســرمایه گذار از همه ابعاد حمایت 
مى شود. این نوع قراردادها براى سرمایه گذاران روس 
بسیار شیرین و جذاب است و خوشــبختانه با توجه به 
اهمیت انرژى که امروز در دنیا همه به این آگاهى داریم 
فرصت طالیى را براى امضــاى قراردادهاى دیگر با 

روس ها در حوزه انرژى به وجود آورده است.

این روزها با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما هستیم، 
کمبود آنتى بیوتیک ها به ویــژه  در خصوص کودکان 
در داروخانه ها به بحث هاى جدى مطرح شده است. بر 
اساس گزارش وزارت بهداشت، ایران دومین مصرف 
کننده آنتى بیوتیک در جهان بوده و آموکســى سیلین 

پرمصرف ترین آنتى بیوتیک در سطح کشور است.
این در حالى است که على فاطمى، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران گفت: افزایش قیمت و گران شدن مواد 
اولیه براى تولید داروهاى آنتى بیوتیک باعث کمبود این 
داروها در داروخانه ها شده که البته در این زمینه سازمان 

غذا و دارو قول تجدیدنظر داده است.

اما بر اســاس اظهارات حســین شــمالى، مدیر کل 
دارو ســازمان غــذا و دارو، دربــاره آنتى بیوتیک هاى 
اطفال در مقطعى دچار کمبود مــاده اولیه این داروها 
شــدیم، اما تولید ایــن داروها حتى در نیمــه ابتدایى 
امســال بیش از ســال قبل بوده اســت؛ با این حال، 
در مقطعى واردات مواد اولیه دچار مشــکل شــد که 

رفع شده است.
وى افــزود: در حــال حاضــر مــاده اولیــه تولیــد 
آنتى بیوتیک هــاى اطفال به کفایت در کشــور وجود 
دارد و شــرکت هاى تولیدکننــده در حــال تولید این 

آنتى بیوتیک ها هستند.

خورشید کیایى
هزینه ســاخت هر تخت بیمارستانى بدون 
تجهیزات بین 5 تا 25 میلیون تومان است و 
اگر با تجهیزات باشــد تا یک میلیارد هم باید 
خرج یک تخت بشــود. همین باعث شــده 
که بیمارســتان ها در فقر نبــود تجهیزات و
 تخت هاى فرســوده بســوزند و بســازند و 

روزگارشان را بگذرانند.
حدود دو ماه پیش بود که معاون درمان وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى از بهینه 
ســازى و استانداردســازى بیمارستان هاى 
فرسوده خبر داد. ســعید کریمى در آن زمان 
تأکید کرد که بیمارستان هاى فرسوده قابل 
تعطیل کردن نیســتند و برنامه داریم که این 
بیمارستان ها را تجهیز و استانداردسازى کنیم.

بعد از دو ماه از گذشت اظهار نظر معاون وزارت 
بهداشت، این بار رئیس انجمن مراقبت هاى 
ویژه ایران هــم از فقــدان بخش هاى ویژه 
بیمارستانى گفته و با اظهار تأسف از اینکه این 
بخش ها بودجه کافى ندارد، اعالم کرده که ما 
همیشه عقب هستیم و یکى از دالیل آن تعلق 

نگرفتن بوجه در جاى درست است.
على امیرسوادکوهى در حالى این مشکالت 
را بیان کرده که اکنــون از مجموع 150 هزار 
تخت بیمارستانى در کشــور، 50 هزار تخت 
فرسوده است و با اینکه بخشى از آنها قرار است 
طبق وعده هاى وزات بهداشت جایگزین شود، 
میزان فرسودگى بیمارستان ها و تجهیزاتشان 

آنقدر باالست که بودجه ها کفاف نمى دهد. 
به گفته مسئوالن نظام ســالمت، منظور از 
تخت  فرسوده، تنها فرسودگى تخت ها نیست 
بلکه مجموعه اى از تجهیزات و خدمات درمانى 
است؛ یعنى عالوه بر تخت اگر فضاى مناسب 
و امکاناتى ازجمله سرویس  بهداشتى در اتاق 
بیمار، نور و تهویه و... هم وجود نداشته باشد، 
تحت عنــوان تخت هاى فرســوده از آن یاد 

مى شود.
اما این تمام آن چیزى نیست که مجموعه هاى 
درمانى براى کاهش این فرســودگى ها نیاز 
دارند، چرا که ســایر تجهیــزات و حتى بناى 
بخش زیادى از بیمارستان ها هم طى سال ها 

دچار فرسودگى شده اند. 
حاال اگر تنهــا روى اســتاندارد نبودن تخت 
بیمارســتانى تمرکز کنیم برخى از آنها عمر 
باالیى دارند و به دلیل مدرن نبودن مى توانند 

جان بیماران را به خطر بیاندازند. 
این در حالى اســت که تخت هــاى روز دنیا 
هوشــمند هســتند، به  گونه اى که مى تواند 
وضعیت بســترى را بــراى بیمــاران داراى 
محدودیت حرکتى  تســهیل کنــد و ایمنى 
بیشترى براى آنها داشته باشد، اما تخت هاى 
قدیمى چنین ویژگى هایى ندارند. مثًال درباره 
بیمارى با فشار خون باال، باید پاى او باالتر از 
ســطح بدن قرار بگیرد یا اگر مشکل تنفسى 
وجود داشته باشد، سر بیمار باید باال قرار بگیرد. 
اندام هاى میانى در بیماران داراى مشکالت 

ارتوپدى هــم باید در وضعیت مناســب قرار 
بگیرنــد و فراهم کردن ایــن وضعیت براى 

بیماران در تخت هاى قدیمى وجود ندارد.
سیاست وزارت بهداشــت از گذشته تاکنون 
ایــن بوده که هر ســال بــا ایجــاد تخت و 
بیمارســتان هاى جدید، ناوگان بهداشتى و 
درمانى کشور نوســازى و بهسازى  شود. این 
موضوعى است که چندى پیش بهروز رحیمى، 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت 
عنوان کرد و گفت که هیچیــک از وظایف 
معاونت هاى توسعه و پشتیبانى در دوران کرونا 
تعطیل نشده و همزمان با اقدامات بهداشتى و 
درمانى، نوسازى و بهسازى مراکز درمانى در 

حال انجام بوده است.
در همین رابطــه دبیرکل خانه پرســتار نیز 
با یــادآورى دوران گذشــته و روزهایى که با 
موج شــدید کرونا روبه رو بودیم گفته است: 
«درروزهاى کرونایى، بخش هاى ان آى سى یو، 
پى آى سى یو، آى سى یو، دستگاه هاى تنفسى 
و تجهیــزات اکسیژن ســاز، ونتیالتورها به  
روزرسانى ویژه انجام شد که قطعًا اگر چنین 
اقداماتى نبود، مدیریــت کرونا با چالش هاى 
متعددى مواجه مى شــد و عبور از موج شدید 
بیمارى میسر نبود. این اقدامات باعث شده که 
تا چند سال آینده از نظر تجهیز و به روزرسانى 
سیستم  بخش هاى ویژه نگرانى وجود نداشته 

باشد.» 
به گفته محمد شــریفى مقــدم، اکنون روند 

درمانى در کشــور منتظر نوسازى تجهیزات 
و احداث مراکز درمانى جدید نیســت اما در 
قالب ســطح بندى خدمات و نظام درمان که 
مشخص مى کند چه میزان تخت و براى چه 
منطقه اى راه اندازى شــود، اقدامات ساالنه 
صورت مى گیرد و با عبــور از پاندمى کرونا، 
فرصت بهترى هم براى نوسازى این ناوگان 

فراهم خواهد شد.
هم اکنون به گفته مسئوالن وزارت بهداشت، 
اولویت ایــن وزارتخانه، اتمــام پروژه هاى 
نیمه تمام به ویژه در بخش بهداشت و در مناطق 
محروم و مرزى بوده و در عین حال سیاست 
احیا و تقویت نظام شــبکه با هدف مراقبت و 

پیشگیرى نیز در اولویت است.  

این در حالى اســت که در کنار این خدمات، 
بیمارســتان ها از نظر تجهیــزات و امکانات 
پزشکى نیز هر هفت سال یکبار باید نوسازى و 
تجهیز شوند اما برخى دستگاه هاى بیمارستانى 
عمر باالى 25 ســال دارنــد و هنوز تعویض 
نشده اند و به نظر مى رســد که شیوع کرونا 
این مشــکالت را تشــدید کرده، چرا که با 
افزایش مراجعات بیماران، سرعت گردش کار 
بیمارستان ها زیاد شد و استهالك و فرسودگى 
تجهیزات را بیشتر کرد؛ بنابراین، در فرصت به 
دست آمده و با فروکش کردن کرونا مسئوالن 
وزارت بهداشت باید فرصت را غنیمت شمرده 
و بودجه اى هم براى تجهیز بیمارســتان ها 

اختصاص دهند.

فرسوده هایى که باید نوسازى شوند

بیمارستان هاى کشور بیمارند

چند پیشگویى حیرت آور یک مسافر زمان!دشمن موافق ادامه عملکرد فعلى ما در حوزه حجاب است
دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر کشور خألهاى 
قانونى و وجود قوانین نامناســب و ناکارآمد را مشکل 
اصلى وضع فعلى حجاب دانست و تأکید کرد: مجلس 
درباره حجاب خود را کنار کشیده و شوراى عالى انقالب 
فرهنگى نیز قوانینى فاقد ضمانت اجرایى الزم را تصویب 

مى کند.
سیدمحمدصالح  هاشمى گلپایگانى  گفت: دولت اگر بتواند 
مســئله عفاف و حجاب را در ادارات حل کند50 تا 60 
درصد مشکل رفع مى شود ولى وقتى قادر نیست، چگونه 
مى خواهد مسئولیت حل مشکالت عفاف و حجاب در 

سطح جامعه را برعهده بگیرد؟!
وى همچنین ورود مســتقیم پلیس به بحث حجاب را 
موجب کاهش اقتدار نیروى انتظامى دانست. این استاد 
حوزه و دانشگاه معتقد است: عملکرد ما در حوزه عفاف 
و حجاب به قدرى نامناسب بوده که چه بسا بتوان گفت 
دشمن موافق ادامه عملکرد فعلى است، چون مى تواند 

هر روز به بهانه اى یک غائله برپا کند.
 وى گفــت: اکنــون 3 میلیون نفــر تمایــل ورود به

 عرصه هاى مختلف عفاف و حجاب را دارند؛ آیا نمى توان 
با ساماندهى این افراد با بى حجابى مقابله کرد؟

دبیر ستاد امر به معروف و نهى از منکر کشور به نمونه اى 
از کار فرهنگى با ضمانت اجرایى اشاره کرد و گفت: چند 
میلیون راننده تاکسى  اینترنتى اگر بدانند که با سوار کردن 
فرد بى حجاب جریمه مى شوند باالى 50 درصد مشکل 

کشف حجاب در خودروها حل مى شود.
وى در ادامه به نحوه جذب و گزینش معلمان اشاره کرد و 
گفت: نمایندگان مجلس در حرکتى سیاسى- انتخاباتى 
به وزارت آموزش و پرورش اجــازه دادند 25 هزار نفر را 
اســتخدام و ظرف تنها 18 روز گزینش کند. با این نحو 
گزینش، احتمال اینکه معلمانى بى اعتقاد به دین وارد 
مدارس شوند باالســت و بعد انتظار داریم که خروجى 

مدارس، دختران باحجاب باشد.

یک تیک تاکر به نام «اینــو آلریک» ادعا مى کند که 
مسافر زمان از سال 2671 اســت. او در یک ویدیوى 
وایرال شده به زمان دقیق برخورد یک شهاب سنگ 
بزرگ حامل بیگانگان و چهــار رویداد مهم دیگر که 
تاریخ بشر را شکل مى دهند، اشــاره مى کند. در این 
ویدیو نوشته شده: «توجه! بله، من یک مسافر واقعى از 
سال 2671 هستم، این پنج تاریخ را به خاطر بسپارید:

30 نوامبر 2022: تلسکوپ جیمز وب سیاره اى را پیدا 
مى کند که نسخه مشابه زمین است.

8 دسامبر 2022: یک شهاب ســنگ بزرگ به زمین 
برخورد مى کند که حاوى انــواع جدیدى از فلزات و 

گونه هاى بیگانگان است.
6 فوریه 2023: گروهى متشــکل از چهار نوجوان در 
ویرانه هاى باستانى، دستگاهى را کشف مى کنند که 
کرم چاله اى را به روى کهکشان هاى دیگر باز مى کند.

23 مارس 2023: تیمى از دانشمندان در حال کاوش 

در درازگودال ماریانا گونه هاى باستانى را پیدا مى کنند.
23 ژانویه 2023: یک ســونامى فاجعه بار در سواحل 
غربى ایاالت متحده عمدتًا در سانفرانسیســکو اتفاق 
مى افتد. (او پیش بینى کرده است که یک مگا سونامى 

228 مترى به سطح زمین برخورد خواهد کرد.)»
در ماه ژوئن، تیک تاکــر دیگرى که ادعا مى کرد یک 
مسافر زمان است، گفت که مى تواند ثابت کند دنیاى 
پسا آخرالزمان را دیده است. خاویر ادعا مى کرد متعلق 
به سال 2028 است و اعالم کرد که هیچ انسانى باقى 
نمانده اســت؛ با این حال، برق و اتصــال به اینترنت 
براى این تیک تاکر در دسترس بود تا بتواند ویدیوها 

را آپلود کند!
11 ماه از اولین ویدیو خاویر گذشــته است و او اکنون 
ادعا مى کند که هنوز سرگردان است و 340 روز را در 
انزواى  کامل در دنیاى بدون هیچ انســانى گذرانده 

است.

مریم محسنى
«به یک کارگر متخصص یا ســاده نیازمند هستیم» این 
عبارتى است که در هر کجاى شهر که باشى بر در و دیوار 
و سایت هاى کاریابى به چشم مى خورد اما نیروى مناسب 
براى کار نیست. این در حالى است که داده هاى مرکز آمار 
ایران که براى آخرین بار در فروردین ماه ســال گذشته به 
 روزرسانى شده اند، نشان مى دهند که نرخ بیکارى در ایران، 
در ســال هاى اخیر، کاهش پیدا کرده است، عددهایى که 
تناقضى آشــکار دارند با آنچه در کوچه و بازار مى شنویم 

و مى بینیم. 
در نظر اول، شاید این آمار عجیب به نظر برسد، چرا که همه 
مى دانیم بعد از همه گیرى کرونا بسیارى از شغل ها از دست 
رفتند و وضعیت عمومى اقتصاد ایران بدتر شد. پس این آمار 
از کجا آمده است؟ آمارى که به گفته کارشناسان واقعى است 
به این خاطر که این بیکارى نیست که سر به فلک زده است 
بلکه وجود نیروى کارى است که به قول معروف دل به هر 

کار نمى دهند و به دنبال پشت میز نشینى هستند.  
پاى درد دل کارفرمایان که بنشینى دل پرى از نبود نیروى 
کار متخصص دارند. قشرى که مهارت داشته باشد و در تولید 
و توسعه اشتغال، نقش ایفا کند. فارغ التحصیالن امروز اما 
نه به کارگر ســاده بودن تن مى دهند و نــه مهارتى براى 
متخصص بودن دارند، این مى شــود که به جمع بیکاران 

مى پیوندند. 

در حال حاضر، بخش بزرگى از اقتصاد ایران، دولتى است و 
تعداد زیادى از نیروى کار در خدمت دولت هستند، پس آنچه 
واقعیت تعریف شغل در نگاه عموم است چیزى است که در 

کارمندان دولت مشاهده مى شود.
هم اکنون شغل از نگاه جوانانى که مى گویند کار نیست، 
مى شود: «استخدام رســمى و دائم در یک سازمان بزرگ 
با حقوق مشخص که هیچ ارتباطى به میزان کار و بازدهى 

کارى که انجام مى شود ندارد.»
طبیعى اســت که با این نگاه، گزینه هاى شغل، بسیار کم

 مى شــود، زیرا فرد به جاى تمرکز براى کسب مهارت و 
توانایى رفع مشکالت یک کسب و کار بر افزایش کاغذهایى 
به نام مدرك و شرکت در آزمون هاى استخدامى مختلف و 
البته متوسل شدن به بند «پ» مى کوشد و اگر در این راه 
موفق نشود از زمین و زمان گالیه مى کند که کار نیست و 
دولت باید فکرى بکند؛ موضوعى که از نداشتن فرهنگ کار 

در جامعه ما آب مى خورد.  
به نظر یک کارشــناس حــوزه کار، اگر جوانــان و فارغ 
التحصیالن دنبال پرستیژ کار و داشتن شغل دولتى و دفترى 
هستند باید همچنان منتظر بمانند ولى اگر درصدد کسب 
درآمد هستند باید خودشــان اقدام کنند و مشاغل زیادى 

هست که بتوان با هزینه کم درآمدزایى کرد.
ناصر چمنى، نوع نگاه به کار را مهم مى داند و مى گوید: با 
توجه به تنوع مشاغل در کشور نباید از کار بترسیم و یا بگوییم 

در پرستیژ ما نیست. با این شرایط اقتصادى نمى توان منتظر 
موقعیت هاى عالى بود و بیکار ماند لذا جوانان باید خودشان 

خالقیت به خرج بدهند و کسب و کارى راه اندازى کنند.
وى با طرح این پرســش که فارغ التحصیالن تا کى باید 
به امید دولت بمانند که برایشان شــغل ایجاد کند؟ ادامه 
مى دهد: متأســفانه این تفکــر وجود دارد که با داشــتن 
تحصیالت عالیه باید حتمًا در مشاغل دولتى استخدام شد 
در حالى که با شرایط امروز بازار این دیدگاه جواب نمى دهد.
این موضوعى است که در گفته هاى على میرزایى، کارآفرین 
هم هست. به نظر او تا زمانى که کار نکردن و پول گرفتن 
ارزش است و فردى که عمًال در محل کارش کارى انجام 
نمى دهد زرنگ شناخته مى شود، یعنى فرهنگ کار ایراد 
دارد: «در حال حاضر واحدهاى تولیدى به نیروى کار ماهر 
یا ساده مورد نیاز خود دسترســى ندارند؛ اغلب کارگرانى 
که براى اشــتغال در واحدهاى تولیدى انتخاب مى شوند، 
دوره هاى آموزشــى خاصى را ســپرى کرده اند. وقتى که 
کارگاه ها با بحران کمبود نیرو روبه رو مى شوند به روش هاى 
مختلف مثل خواسته همیشــگى کارگران یعنى افزایش 
دستمزد متوســل مى شــوند تا کارگران مورد نظر خود را 
اســتخدام کنند اما گرهى از کار آنها باز نمى شود! از سویى 
دیگر، جوانانى کــه تحصیالت آکادمیــک دارند اما هیچ 
مهارتى ندارند، اشــتغال در واحدهاى صنعتى را در شأن 
خود نمى دانند. در واقع، تعداد زیادى از افراد با تحصیالت 

لیسانس و فوق لیسانس، بیکارى را به اشتغال در کارخانه ها 
ترجیح مى دهند.»

به نظر او تغییر شــغل و گرایش کارگران به داللى سبب 
شــده تا آنها از مشــاغل فنى- تخصصى دست بکشند و 
روى به مشاغل دیگر بیاورند: «شرایط پیش رو باعث شده 
تا کارفرمایان براى تأمین نیروى انسانى مورد نیاز خود به 
روش هاى مختلفى مثل افزایش دستمزد روى بیاورند تا 
کارگران مورد نیاز خود را استخدام کنند که این هم بستگى 

به توانایى مالى کارفرمایان دارد.»
جالب اینجاست که در این زمینه هیچ مرجع رسمى براى 
رســیدگى به وضعیت فعلى کمبود نیروى انسانى نیست 
و به گفته کارفرمایان، کارگرانى که به واســطه اشتغال در 
کارگاه فعلى خود تجربه کسب کرده اند به راحتى و به دلیل 
اختالف چندصد هزارتومانى مزد براى اشــتغال به کارگاه 
جدید مى روند. این در حالى است که به گفته فعاالن بازار 
کار، باال بردن دســتمزد نمى تواند کلیــدى براى حل این 

مشکالت باشد.
به گفته کارشناســان، اجراى طرح طبقه بندى مشاغل و 
پرداخت دســتمزد با توجه به ارزیابى، شایستگى، تجربه، 
تحصیالت و تالش هر فرد مى تواند ثمره اى بهتر داشــته 
باشــد و کارفرمایان باید با توجه به مســئولیت پذیرى و 
توانمنــدى نیــروى انســانى خــود، حقــوق آنهــا را

 افزایش دهند.

رؤیاى پشت میز نشینى و بیکارانى که کار برایشان هست 
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پرداخت 28 میلیارد تومان 
صدقه در 6 ماه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى(ره) استان اصفهان 
گفت:با پرداخت بیش از 28 میلیــارد تومان صدقه 
توسط نیکوکاران اصفهانى در 6 ماهه نخست امسال، 
سهم هر خانوار تحت حمایت ماهیانه مبلغ 38 هزار 
تومان بوده اســت. کریم زارع با بیان اینکه درحال 
حاضر 122 هزار خانوار تحــت حمایت کمیته امداد 
اســتان اصفهان هستند، اظهار داشــت: در 6 ماهه 
نخســت امســال بیش از 28 میلیارد تومان صدقه 
توسط نیکوکاران اصفهانى پرداخت شده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 30 درصد افزایش داشته 
اســت.   وى با توجه به پرداخت این میزان صدقات 
در مدت 6 ماهه امســال، ادامه داد: سهم هر خانوار 
تحت حمایت از صدقه پرداختى اصفهانى ها، ماهیانه 
مبلغ 38 هزار و 250 تومان بوده است. زارع با اشاره 
به 403هزار و 467 صندوق صدقه خانگى، معابر و 
اماکن در اســتان، افزود: بیش از 377 هزار صندوق 
مشترکین خانگى به   QR کد اختصاصى مجهز شده 
و مى توانند صدقات خــود را به صورت الکترونیکى 

واریز کنند.

علت اصلى مرگ ومیر کودکان 
در اصفهان 

رییس گروه ســالمت کــودکان و نــوزادان مرکز 
بهداشت اصفهان گفت: مرگ و میر کودکان به دلیل 
ارتقاى وضعیت بهداشــت، آموزش و توانمندسازى 
خانواده ها کاهش یافته اما ناهنجارى هاى مادرزادى 
و سوانح بیشترین همچنان بیشترین عامل مرگ این 
گروه سنى است. مریم کاظمى افزود: از دیگر عوامل 
مرگ و میر کودکان (از یک ماهگى تا پنج سال تمام) 
در سال هاى اخیر مى توان به بیمارى هاى تغذیه، 
غدد و متابولیک، بیمارى هاى تنفسى، کرونا و انواع 

سرطان اشاره کرد. 

عوامل محرك نوجوانان 
باید پاسخگو باشند

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: عوامل 
تحریک کننده کودکان و نوجوانان براى حضور در 
اغتشاشات باید پاسخگو باشند. حجت االسالم اسدا... 
جعفرى به حضور تعدادى از نوجوانان در اغتشاشات 
اخیر اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در اغتشاشات اخیر 
شاهد حضور تعدادى از نوجوانان بودیم و کسانى که با 
تحریک این کودکان و نوجوانان باعث بروز آسیب به 
این قشر شده اند باید پاسخگو باشند. وى همچنین 
از خانواده ها خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان خود 

از بروز حوادث ناگوار براى آنها پیشگیرى نمایند.

دما تا آخر هفته 
ثابت است

اداره کل هواشناسى استان اصفهان از استقرار جوى 
پایدار تا آخر هفته بر روى استان خبر داد و اعالم کرد: 
طى 4 تا 5 روز آینده روند دما در اصفهان تقریبًا ثابت 
و بدون تغییر است. بر این اساس وضعیت جوى در 
بیشتر مناطق به صورت صاف تا کمى ابرى، گاهى 
وزش بــاد و در مناطق مرکزى غبــار صبحگاهى 
پیش بینى مى شود. در این مدت پدیده جوى خاصى 

نداریم و بارش هم نخواهیم داشت.

خلع ید پیمانکار تصفیه خانه 
خوانسار 

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان خوانسار گفت: 
برآورد براى تکمیل تصفیه خانه به منظور برگزارى 
مناقصه و تخصیص اعتبــار و خلع ید پیمانکار قبلى 
انجام شــد. مهدى جهانگیرى اظهار کــرد: در دو 
ماه گذشته مراحل پیگیرى تخصیص اعتبار و خلع 
ید پیمانکار قبلى را انجــام دادیم. وى افزود: در این 
طرح آبرسانى 40 کیلومتر شــامل خط انتقال بوده 
که سه ایســتگاه پمپاژ در فاز اضطرارى تصفیه خانه 
و ســاخت تصفیه خانه متعارف یا اصلى را شــامل 

شده است.

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان درباره بخشودگى جرایم 
در هفته فراجا اظهار داشــت: در سال هاى قبل به مناسبت 
هفته فراجا طرح بخشودگى جرایم رانندگى اجرا مى شد، اما 
چند سالى است که این شیوه تغییر یافته و به جاى بخشودگى 
طرح تقسیط جرایم رانندگى اجرا مى شود تا بین کسانى که 
تخلف مى کنند و کســانى که تخلفى مرتکب نمى شوند، 

تفاوت قائل شود.
محمدرضا محمدى بیان کرد: امســال هم طرح تقســیط 
جرایم رانندگى تا ســقف 10 میلیون تومان به اجرا گذاشته 
شده و شهروندانى که خودروهاى آن ها به دلیل جرایم باال در 
توقیف است هم مى توانند با استفاده از طرح خودروى خود 

را ترخیص کنند.
محمدى ادامه داد: البتــه در پلیس راهــور واحدى به نام 
اجرائیات وجود دارد و اگر شخصى معترض باشد که بى دلیل 
مورد اعمال قانون قرار گرفته در این واحد به اعتراض وى 
رسیدگى مى شود و اگر پس از بررسى هاى دقیق مشخص 
شــد که به دلیل خطاى دوربین و یا خطــاى دید مأموران 
خودروى وى اعمال قانون شــده جریمه وى بخشــوده 
مى شود. رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه از ارائه 
بیش از 300 هزار خدمت در حوزه شــماره گذارى، صدور 
گواهینامه، المثنــى و تمدیدگواهینامه و همچنین تعویض 

پالك و پالك گذارى خودروهاى جدید خبر داد.

معاون پیشگیرى و آموزش سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: مالکان ساختمان ها 

مى توانند «پالك ایمنى» دریافت کنند.
مسعود عنایت زاده  ادامه داد: مضمون طرح پالك ایمنى 
این است که مالکان ســاختمان ها مى توانند درخواستى 
را صادر کنند و با تطابق استانداردهاى موجود و ضوابط 
ایمنى توسط کارشناسان، پالك ایمنى براى ساختمان 

صادر مى شود که از یک تا چهار ستاره دارد.
وى اضافه کرد:  مالکان مى توانند با دریافت این پالك 
از میزان رعایت موارد ایمنى و فعال بودن سیستم هاى 
ایمنى در ساختمان اطالع یابند. عنایت زاده با بیان اینکه 

پالك ایمنى به صورت رایگان بــراى متقاضیان صادر 
مى شود، تاکید کرد: طبق این طرح براى هر ساختمانى 
که در سطح شهر شــاخص هاى ایمنى مد نظر سازمان 
آتش نشــانى را رعایت کرده باشد، پالك ایمنى صادر و 
در محل ساختمان نصب مى شود که نوعى ارزش افزوده 

براى ساختمان خواهد بود.
وى افزود: شــهروندان پس از مراجعه به پایگاه اینترنتى 
سازمان آتش نشانى باید درخواست خود را با ارائه کد نوسازى 
ملک، ثبت کنند تا پس از مراجعه کارشناسان آتش نشانى 
براى ارزیابى مالك ها و شــاخص هاى ایمنى ساختمان و 

کسب امتیازات الزم، پالك ایمنى صادر شود.

براى ساختمانتان
 «پالك ایمنى» دریافت کنید

ادامه اجراى طرح تقسیط
 جرایم رانندگى 

عطر و طعم بى نظیر، سیب سمیرم را در جرگه محصوالت 
صادراتى جهان قرار داده اســت. اما ایــن محصول تنها 
در کشــورهاى خاورمیانه شناخته شــده و با مشکالت 
عدیده اى که سر راه تولید این محصول قرار دارد شاهد این 
هستیم که سیب سمیرم باید هزار چرخ بخورد تا به مرحله 

ارزآورى برسد. 
خشکســالى ســال هاى اخیــر و آفت ها مشــکالت 
تولیدکنندگان سیب در ســمیرم را که یکى از قطب هاى 
تولید ســیب در کشور اســت چندین برابر کرده تا جایى 
که به گفته رئیس اداره جهاد کشاورزى سمیرم امسال با 
کاهش 70 درصدى تولید سیب در باغات سمیرم نسبت به

 سال هاى گذشته مواجه بوده ایم.
در حال حاضر 18 هزار و 500 هکتار باغ در شهرســتان 
سمیرم وجود دارد که به گفته مصطفى طائى پیش بینى 
مى شــود از این باغات بیش از 90 هزار تن سیب «رد» و 
«گلدن» برداشت شــود. عددهایى که او عنوان مى کند 
نشان از رکود تولید ســیب در باغات شهرستان سمیرم

 مى دهد چرا که در ســال هاى رونق بیش از 300 تا 490 
هزار تن سیب از باغات سمیرم برداشت مى شده است. 

به گفته مسئوالن جهاد کشاورزى سمیرم علت کاهش این 
میزان از تولید سیب در سال جارى، سرمازدگى و همچنین 

تنش آبى در این شهرستان بوده که تولید سیب را با مشکل 
روبه رو کرده است.

 این همان موضوعى است که چندى پیش از زبان مدیر امور 
باغبانى اصفهان نیز شنیده بودیم. احمد رضا رئیس زاده نیز 
مقصر اصلى کاهش تولید سیب سمیرم را بارش هاى کم، 
سرمازدگى و تگرگ دانسته و اعالم کرده بود که باغ هاى 
اصفهان از ابتداى امســال عالوه بر تأثیر خشکسالى، در 
معرض ســرمازدگى و تگرگ قرار گرفت و 10درصد از 
باغ هاى اصفهان خشک شدند و به حدود 20 هزار هکتار از 
باغ هاى استان اصفهان نیز خسارت وارد شد و محصوالت 
باغى استان را دچار تنش کرد. تنشى که سیب سمیرم را هم 
با مشکالت عدیده روبه رو کرده و کشاورزان این منطقه را 

به بحران کشانده است. 
این در حالى است که سیب سمیرم از جمله  میوه هایى است 
که مشتریان زیادى را نه تنها در سطح استان اصفهان بلکه 
در سطح کشور و کشــورهاى خاورمیانه دارد و به عنوان 
بزرگ ترین مزیت صادراتى در منطقه مطرح است اما ما 
همچنان در شناساندن این برند کشاورزى به دنیا فاصله 

زیادى داریم.
اکنون کاهش تولید این محصول در کنار مشکالت قبلى از 
جمله حمل و نقل و نگهدارى سبب شده تا این میوه آنگونه 

که باید و شاید ارزآورى نداشته باشد. 

از جمله مشکالت دیگرى که پیش پاى سیب سمیرم است 
بازاریابى سیب درختى است به این شکل که دالالن سیب 
هاى درختى مرغوب سمیرم را با قیمت هاى نازل خریدارى 
مى کنند در حالى که این قیمت هاى بسیار ناچیز هزینه 
سم، کود و آب هاى مصرفى کشاورزان را جبران نمى کند.

جالب اینکه درخت سیب حداقل 10 سال طول مى کشد 
تا به ثمر برســد اما خرید ســیب هاى مرغوب سمیرم با 
قیمت هاى ناچیز توســط دالالن، کشاورزان را متحمل 

ضررهاى زیادى مى کند.
به گفته کشاورزان و فعاالن بازار سیب با توجه به مشکالت 
موجود، اگر دولت براى بسته بندى، صادرات سیب درختى، 
بازاریابى و حقوق گمرکى کشاورزان حمایت نکند، با توجه 
به کاهش تولید سیب در اصفهان خسارات سنگین ترى به 

کشاورزان وارد مى شود.
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
محصوالت کشاورزى اصفهان، نیز چندى پیش اعالم 
کرده بود که با اینکه صادرکنندگان سیب سمیرم تاکنون 
اقدامات مناسبى در این زمینه انجام داده اند اما مشکلى 
که در این باره وجود دارد، این است که سیب سمیرم فقط 
به بازار کشورهاى منطقه خاورمیانه صادر مى شود و ما 
نتوانسته ایم آن را به عنوان یک محصول خاص در بازار 

جهانى عرضه کنیم.

هزار چرخ خوردن تا رسیدن به دست مصرف کننده

سیب سمیرم در سایه سیاهه مشکالت

مشاهیر اصفهان به میدان مى آیند
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در گزارشــى 
با عنوان «میدانگاه مشــاهیر اصفهان» در شماره 
18 مهرماه خود به خلق جاذبه هاى نو در اصفهان 
پرداخته و نوشته: «یکى از مهمترین ابزارهاى ارتقاى 
جایگاه مقاصد گردشــگرى خلق جاذبه هاى نو در 
دنیاســت. حال ایده ویژه اى براى اصفهان مطرح 
شده که اگر به قاعده و دقیق و در حال و آینده و در 
زمان مناسب اجرا شود، حال و آینده کهن شهر مهم 

ما را بهتر مى کند.»
در بخش دیگرى از این گــزارش آمده: «میدانگاه 
مشــاهیر نامى اســت که براى اولین بار در آذرماه 

سال گذشته طى کنفرانسى خبرى از زبان شهردار 
اصفهان شــنیدیم؛ جایــى که قرار اســت با دیوار
نگاره ها، ابزارهاى تعاملى و تندیس هاى عظیمش، 
زیست اسطوره هاى شــهر اصفهان را روایت کند. 
در این پروژه قرار اســت اثرات، دستاوردها و وجوه 
مختلف و زیست مشــاهیر اصفهان به روشى نو و 
جذاب به مخاطبان ارائه شــود تا آنان خودشان را 
متصل به مشاهیر احســاس کنند. از همین روست 
که مى توان ادعا کرد چنین فضایى یکى از خالقانه 
ترین مکان هاى شهر خواهد بود و در عین حال، وجه 

تفرج و تفریح هم در آن پررنگ است.»

مریم محسنى
عدم وجود پارکینگ براى موتورسیکلت ها پیاده روهاى 
میدان احمدآباد را تبدیل به یک پارکینگ بزرگ کرده 

است.
ســد معابر عمومى، اشــغال پیــاده روها و شــلوغى 
خیابان هاى منتهى به این میدان، شکل آشفته اى را در 

معابر این منطقه ایجاد کرده است.
این منطقه که محل تجــارى و از جمله بورس موبایل 
فروش ها به شــمار مى رود همواره با شــلوغى و تردد 
روبه رو است و پارك شــدن موتورسیکلت ها در معابر 

مشکالت زیادى را براى عابران ایجاد کرده است.

این در حالى اســت که طبق تبصره یک بند 2ماده 55 
قانون شهردارى ها، سدمعابر عمومى، اشغال پیاده رو ها 
و استفاده غیرمجاز آنها ممنوع است و شهردارى مکلف 
است از آن جلوگیرى کرده و در رفع موانع موجود و آزاد 
کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأموران خود 

رأساً اقدام کند.
ولى متأسفانه با تمام تبصره و قوانین، زمانى که عابران 
پیاده تصمیم دارنــد پا به پیاده روى خیابــان احمدآباد 
بگذارند با پارك موتورسیکلت ها مواجه هستند و عبور از 
پیاده رو ها براى عابران سخت شده است و امروز دیگر 

پیاده رو هاى این منطقه معناى خود را از دست داده اند.

پارکینگ موتورها در دل پیاده روى احمد آباد

پول مى گیرم گریه مى کنم!
نصف جهان  اگر یادتان باشد فیلم «چند مى گیرى 
گریه کنى» پر بود از فضاهــاى کمیکى که خیلى 
از مــا را خنداند. حاال «چند مى گیــرى گریه کنى 
2» قرار است امروز در دو ســانس 10 و 14 بر پرده 
سینما ســپاهان اصفهان قرار گیرد تا باز هم لبخند 
بر روى لب هایتــان نقش بزند. قســمت اول این 
فیلم سال 84 به کارگردانى شــاهد احمدلو ساخته 
شد و حاال در ســرى دوم، ســازندگان فیلم سراغ 
ادامه قصــه اول رفته اند؛ کارى کــه ضرورتى هم 

نداشته و مى شــد این قصه را فارغ از قصه اول هم 
روایت کرد. 

در قصه دوم جوانى به نام «بهرام» از آمریکا به ایران 
مى آید تا ســهم خود را از ارثیه پدرى بگیرد. شرط 
دریافت این سهم طبق وصیت پدر این است که او 
در مراســم ترحیم  هفت فرد  بى بضاعت حضورى 
فعاالنه داشته باشد و این حضور باید به تأیید وکیل 
پدر برسد. فیلم بر شوخى با مرگ و مراسم هاى آن 

بنا شده است.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان به دانش آموزان و معلمان توصیه کرد 
استفاده از ماسک را در کالس هاى درس جدى بگیرند و 
گفت: استفاده از ماسک در فضاى کالس سربسته و شلوغ 

کالس ها الزامى است، اما تزریق واکسن الزامى نیست.
آذرکیوان امیرپور با اشاره به ابالغ پروتکل هاى بهداشتى 
مدارس در قالب شیوه نامه 010، اظهار کرد: این شیوه نامه 
با همکارى وزارت بهداشت و آموزش و پرورش تهیه شده 
و به تمام ادارات آموزش و پرورش استان ها و شبکه هاى 
بهداشت ابالغ شده است تا سالمت دانش آموزان حفظ 

شود.
 وى گفت: در شیوه نامه 010 بر  استفاده دانش آموزان از 
ماسک، شست وشوى دست ها، نظافت عمومى، تهویه هوا 
و دیگر دستورالعمل هاى بهداشتى تأکید و به تمام مدارس 

ارسال شده است.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 

استان با بیان اینکه از فروردین ماه 1401 که کالس هاى 
درس به صورت کامًال حضورى برگزار شد هیچ مشکل 
خاصى براى سالمت دانش آموزان به وجود نیامد، افزود: 
به طور مرتب و روزانه پیگیرى مى کنیم تا مشکل خاصى 
براى ســالمت دانش آموزان به وجود نیاید و با کمترین 

مشکل دانش آموزان در مدارس حاضر شوند.
وى با اشــاره به حضور دانش آموزان در فضاى بســته 
کالس هــاى درس در کنار همدیگر افزود: اســتفاده از 
ماسک توسط دانش آموزان باعث کاهش خطر سرایت 
بیمارى هایى همچون کووید و آنفلوانزا مى شود، به همین 
دلیل بر استفاده از ماسک در کالس هاى درس تأکید شده، 

البته خوشبختانه آمار کرونا در استان پایین آمده است.
امیرپور با بیان اینکه براى پیشگیرى از سرایت بیمارى، از 
حضور دانش آموزان داراى عالئم در کالس هاى درس 
جلوگیرى مى شود، گفت: اگر دانش آموزى عالئم داشته 
باشد مدارس همکارى مى کنند، اما باید حتمًا گواهى از 

پزشک داشته باشــد و در این صورت باید 5 روز قرنطینه 
باشد و به مدرسه نیاید.

وى با اشاره به اینکه از زمان حضورى شدن کالس هاى 
درس مشکلى از نظر شیوع کرونا در مدارس نداشته ایم، 
افزود: اگر در مدرسه اى کرونا شیوع داشته باشد کالس 
تعطیل مى شــود، اما بنا بر این اســت کــه از حضور 
دانش آموز بیمار در کالس جلوگیرى تا به مرحله شیوع 
نرســد. امیدواریم با توجه به توصیه هاى بهداشتى از 
سوى دانش آموزان امسال هم مشکل خاصى نداشته 

باشیم.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان به دانش آموزان توصیه کرد استفاده از ماسک را 
در کالس درس جدى بگیرند و افزود: فضاى کالس ها 
کوچک و سربسته است و دانش آموزان در کالس در کنار 
همدیگر هستند، بنابراین اســتفاده از ماسک مى تواند از 

سرایت بیمارى پیشگیرى کند.

درس خواندن زیر سایه شیوه نامه «010»

توسعه روستاها 
مستلزم ارتباط مستحکم شورا و دهیارى است

نصف جهان  فرمانــدار آران و بیــدگل گفت: رفع 
محرومیت، شغل آفرینى و توزیع عادالنه ثروت مى 

تواند به توسعه و پیشرفت روستاها کمک کند.
على اکبر رضایى افزود: توســعه و ترویج فرهنگ 
روستایى با تأکید بر نقش روســتاییان در توسعه و 
رشد اقتصادى، زمینه  ساز رفع بسیارى از مشکالت 

موجود است.
وى اظهار کرد: روستاهاى 11گانه این شهرستان 
در دو بخش  مرکزى و کویــرات مى توانند با تأمین 

متناســب زیرســاخت هاى اقتصادى، اجتماعى، 
فرهنگى و ورزشى در روســتاهاى خود، عالوه بر 
افزایش درآمد روســتاییان، انگیزه براى ماندگارى 

مردم در محیط هاى روستایى را فراهم کنند.
وى توسعه  پایدار روستا را مســتلزم ارتباط شورا به 
عنوان نهاد نظارتى با دهیارى به عنوان نهاد اجرایى 
عنوان کرد و گفت: ارتباط و همکارى دوسویه میان 
این دو موجب تســهیل در اداره  روســتا و از طرفى 

تسریع در روند توسعه  روستا خواهد شد.

انتصاب سکاندار مرکز رشد دانشگاه آزاد دهاقان
نصف جهان  رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
دهاقــان با صــدور حکمــى رئیس مرکز رشــد 
واحدهاى فناور این دانشگاه را منصوب کرد.حسن 
حجازى در حکمى سید پیمان شــایق را به سمت 
مسئول مرکز رشــد واحدهاى فناور این دانشگاه

 منصوب کرد.
شــایق داراى مدرك کارشناسى ارشد مکاترونیک 

گرایش ارتباط جمعى انســان ماشین و کامپیوتر از 
دانشگاه آزاد کاشان است و سابقه کارشناس مسئول 
آزمایشگاه هاى الکترونیکى، عضویت هیئت داورى 
مجله برق واحد مجلســى، مدیر مرکز رشــد واحد 
مجلسى، تدریس در دانشــگاه هاى آزاد اسالمى، 
علمى کاربــردى و فنى و حرفــه اى را در کارنامه 

خود دارد.

اجراى بهسازى خیابان شهیدان دقیقى در کاشان
نصف جهان   شــهردار کاشــان با اشــاره به آغاز 
عملیات اجرایى پروژه بهســازى خیابان شهیدان 
دقیقى(میــدان کهنه) گفــت: براى اجــراى این 
پروژه بالغ بــر 25 میلیارد ریــال اعتبار اختصاص

 یافته است.
 حسن بخشنده امنیه افزود: این پروژه که حدفاصل 
خیابان باباافضل تا آب انبار را دربرمى گیرد شــامل 

عملیات تخریب و جمع آورى آسفالت، اجراى بلوك 
فرش معبر و پیــاده رو، جدولگــذارى، بتن  ریزى، 

خاکبردارى، خاکریزى و... است.
وى طول مسیر پروژه را 180 متر و عرض آن را 10 
متر عنوان و خاطرنشــان کرد: عالوه بر 1300 متر 
مربع بلوك فرش معبر، بیش از 450 متر مربع پیاده  

رو نیز در این پروژه اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: فراوانى گوشت قرمز در بازار منجر شد 
تا مجوز صادرات بره و گوســاله نر را دریافت و این امر 

را دنبال کنیم.
حســین ایراندوســت با اشــاره به وضعیت گوشــت 

قرمز در اســتان اصفهــان گفت: در زمینه گوشــت 
قرمز در هر دو نوع دام ســبک و ســنگین با فراوانى

 رو به رو هستیم.
وى افزود: در صدد دریافت مجوز براى شرکت پشتیبانى 
امور دام براى خرید دام هستیم؛ همچنین مجوز صادرات 

دام سبک و سنگین را صادر کرده ایم که در صورت تأیید 
اهلیت صادرات دام را انجام دهیم.

ایراندوســت گفت: صادرات بره نر و گوســاله نر را در 
دســتور کار داریم و مجوزهــاى الزم را در این زمینه 

دریافت کرده ایم.

فراوانى گوشت قرمز در اصفهان مناسب است
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چگــونه 
صفحات مرورگر خود را 

به صورت عمودى سازماندهى کنیم؟
یکى از مســائل رایج کاربران، فضاى ناکافى براى انجام فعالیت 
بیشــتر به دلیل افقى بــودن صفحات اســت، در ایــن مطلب 

راهکارهایى براى رفع این مسئله ارائه شده است.
همه ما تمایل داریم برنامه هایمان را به همان شــکلى که دلمان 
مى خواهد، تنظیم کنیــم و مرورگر ها نیز از این قاعده مســتثنى 
نیســتند. مى توانید تغییرات زیبایى ماننــد جابه جایى نماد هاى 
برنامه هاى افزودنى مورد عالقه تان براى دسترسى آسان تر یا تغییر 
پس زمینه صفحات خالى جدید انجام دهید، همچنین مى توانید با 
تغییر نحوه استفاده از صفحات مختلف در طول یک جلسه مرور، 
شــیوه اســتفاده از برنامه را متحول کنید؛ البته مى توانید آن ها را 
مرتب کرده و ســنجاق کنید، همچنین مى توانید موقعیت آن ها را 
به سمت پایین صفحه نمایش خود در امتداد باال تغییر دهید. این 
گزینه به تازگى به آخرین نســخه Safari در macOS بازگشته 

است، اما سایر مرورگر ها نیز داراى صفحات عمودى هستند.
اگرچه ممکن اســت به نظر یک تغییر اساسى نباشد، اما مى تواند 
تفاوت زیادى در تجربه مرور شما ایجاد کند. مى توانید راحت تر به 
صفحات کنارى دسترسى داشته و آن ها را سریع تر اسکن کنید، به 
ویژه اگر روى یک مانیتور فوق عریض کار مى کنید، با این روش 
صفحات وب از فضاى عمودى بیشــترى روى صفحه شما بهره 
مى برند. این گزینه اى اســت که ارزش امتحان کــردن را دارد تا 

ببینید آیا براى شما کار مى کند یا خیر.

Safari نحوه فعال کردن تب هاى نوار کنارى در
جدیدترین نسخه Safari صفحات عمودى را باز مى گرداند، این 
ویژگى قبال در دسترس بود، اما در ســال هاى اخیر وجود نداشته 
اســت. صفحات به طور پیش فرض در نوار کنارى ظاهر مى شوند 
که مى توانید با کلیک کردن روى نماد نمایش نوار کنارى در نوار 
 ،Show Sidebar و سپس انتخاب View ابزار یا با باز کردن منوى

آن ها را قابل مشاهده کنید.
همانطور که مرور مى کنید، مى بینید که صفحات شــما در سمت 
چپ صفحه نمایش داده مى شوند، درهر گروه که ذخیره کرده اید، 
روى یک صفحه کلیک کرده و آن را بکشــید تا موقعیت آن را در 
لیســت تغییر دهید، یا آن را به یک گروه موجود دیگر بکشــید، 
همچنین مى توانید روى عنوان یک صفحه کلیک راســت کنید 
تا به تمام گزینه هاى صفحه اســتاندارد در یک منوى بازشــو، از 
جمله Close Tab، Duplicate Tab و Copy Link دسترســى 

داشته باشید.

نحوه دریافت عمودى صفحات در کروم
Google Chrome به صورت بومى از صفحات عمودى پشتیبانى 

نمى کند، بنابراین به کمک یک برنامه افزودنى شخص ثالث نیاز 
دارید. زبانه هاى عمودى با نام کامل بهترین گزینه اى است که ما 
یافته ایم که هیچ هزینه اى براى شــما نخواهد داشت. به سادگى 
افزونه را دانلود کنید و ســپس روى نماد نارنجى رنگ صفحات 

عمودى در نوار ابزار کروم کلیک کنید تا فعال شود. 
مى توانید صفحات را کشــیده و رها کنید تا آن ها را دوباره مرتب 

کنید، صفحات را با استفاده از دکمه هاى سمت راست بازخوانى و 
ببندید و با استفاده از کادر باال، صفحات خود را جستجو کنید. براى 
گزینه هایى مانند Pin and Mute this Tab روى یک تب کلیک 
راست کرده و روى نماد cog در باال کلیک کنید تا به گزینه هاى 
افزونه برسید. از آنجا مى توانید انتخاب کنید که صفحات در کدام 

سمت صفحه باشد و تم هاى تیره و روشن را انتخاب کنید.

چگونه تب هــاى عمــودى را بــه فایرفاکس 
بیاوریم؟

درســت مانند کــروم، اگر مى خواهیــد تب هاى عمــودى را در 
فایرفاکس دریافت کنید، به کمک یک برنامه افزودنى شــخص 
ثالث نیاز داریــد و مانند مرورگر گوگل، راه حــل افزونه اى به نام 

Tabs عمودى اســت، اگرچه این همان چیزى نیست که در باال 

به آن اشــاره کردیم. این ابزار یک گزینه خوب و رایگان است که 
استفاده از آن بسیار ساده است.

 این به شــما امکان مى دهد بــا کلیک بر روى نمــاد زبانه هاى 
عمودى که پس از دانلود برنامه افزودنــى در نوار ابزار فایرفاکس 
ظاهر مى شــود، نوار کنارى را نمایش یا پنهــان کنید، همچنین 
مى توانید براى دسترســى به تنظیمات ابزار، روى نماد چرخ دنده 
در باالى صفحات عمودى کلیک کنید، جایــى که مى توانید در 
صــورت تمایــل از میــان گزینه هــاى دیگــر، موضوعــى را 

انتخاب کنید. 
مى توانید با کشیدن و رها کردن صفحات در نوار کنارى موقعیت 
آن ها را تغییر داده و با کلیک بر روى آیکون هاى X در سمت راست 

آن ها را ببندید. 
براى تمام عملکرد هاى کلیدى که در حین مرور به آن ها نیاز دارید، 
مانند Reload Tab، Close Tab و Mute Tab روى هر یک از 

تب ها کلیک راست کنید.

Edge نحوه روشن کردن زبانه هاى عمودى در
مایکروسافت صفحات عمودى را به عنوان یک ویژگى بومى به 
مرورگر Edge خود اضافه کرده اســت، بنابراین اگر از این برنامه 
براى وب گردى اســتفاده مى کنید، نیازى به افزونه ندارید. براى 
فعال کردن آن هــا، روى دکمــه Tab Actions Menu کلیک 
کنید که در گوشــه ســمت چپ باالى مرورگر قرار دارد و شبیه 
یک مربع با دو مســتطیل کوچــک در اطراف آن اســت و یک 
 Turn On Vertical Tabs ،رابط مرورگر را نشان مى دهد، سپس
را انتخاب کنید. در مرحله بعد از باال به لبه ســمت چپ رابط تغییر 

مى کنند.
همچون موارد قبلى، مى توانید صفحات را کشــیده و رها کنید تا 
ترتیب آن ها را تغییر دهید، آن هــا را با کلیک روى نماد هاى X در 
سمت راســت ببندید، از بازخوانى صفحات تا بازگرداندن آخرین 
صفحه اى را که بسته اید، به ســمت راست باز کنید؛ روى سربرگ 

صفحه کلیک کنید.
 براى بستن صفحات عمودى یا جستجو در میان آن ها، دوباره روى 

منوى عملکرد هاى صفحه کلیک کنید.

Opera نحوه دریافت صفحات عمودى در
اگر اپرا مرورگر انتخابى شماست، باید یک افزونه رایگان، به اندازه 
کافى، صفحات عمودى نصب کنید، نه همان افزونه اى که براى 

کروم یا فایرفاکس موجود است. 
هنگامى که آن را نصب کردید، یک نماد جدید در نوار ابزار سمت 
چپ مشاهده خواهید کرد که شبیه به چهار خط افقى روى یکدیگر 
اســت. روى آن کلیک کنید تا لیســت صفحات عمودى نمایش 
داده شــده یا پنهان شــود؛ همچنین مى توانید روى نماد پین در 
لیســت صفحات عمودى واقعــى کلیک کنید تا قابل مشــاهده

 باشد. 
مى توانید با کشــیدن و رها کردن صفحات ترتیب آن ها را تغییر 
دهید و اگر نشــانگر را روى عنوان صفحه نگــه دارید، مى توانید 
با کلیک روى X در ســمت راســت، آن را ببندید. در اطراف پانل 
صفحات عمودى، دکمه هایــى براى پین کــردن و گروه بندى 
صفحات، جســتجو در میان صفحات و همه عملکرد هاى کلیدى 

دیگرى که به آن ها نیاز دارید، خواهید دید.

رونمایى از موبایل اوپو با دوربین 50 مگاپیکسلى
مشخصات یک موبایل جدید از سرى A۷۷ اوپو فاش 
شده که نشــان مى دهد دســتگاه باترى 5 هزار میلى 

آمپرى و دوربین 50 مگاپیکسلى دارد.
شرکت چینى اوپو تصمیم دارد موبایل هاى جدید 

سرى A به نام «اوپوA۷۷»را رونمایى کند.
به نقــل از  گیزموچاینا، در همین راســتا برخى 

مشــخصات یکى از دستگاه هاى 
این ســرى قبــل از رونمایى 
رسمى،  در وبسایت «گیچ بنچ» 
رصد شد. طبق اطالعات موجود 

مایکروسافت اعالم کرد که هکرها از نرم افزار منبع باز 
و مشاغل جعلى در حمالت فیشینگ استفاده مى کنند.
 مایکروســافت توضیح مى دهد کــه چگونه هکرها 
از ابزارهایــى کــه به راحتى در دســترس هســتند 
و پیشــنهادهاى شــغلى موجود براى فریب توسعه 
دهندگان و کارکنان فناورى اطالعات اســتفاده مى 

کنند.
مایکروسافت هشــدار مى دهد که هکرها از نرم افزار 
منبع باز و حســاب هاى جعلى رســانه هاى اجتماعى 
براى فریب دادن مهندســان نرم افــزار و کارکنان 
پشتیبانى فناورى اطالعات با پیشنهادات شغلى جعلى 
استفاده مى کنند که در واقع منجر به حمالت بدافزار

 مى شود.
این گروه هکر کارکنان رســانه، دفــاع و هوافضا و 
خدمات فناورى اطالعات در ایاالت متحده، بریتانیا، 
هند و روســیه را هدف قــرار داده اســت. این گروه 
 Sony Pictures همچنین پشت حمله گســترده به

Entertainment در سال 2014 بود.

ااین هکرها کارکنــان شــرکت هایى را هدف قرار 
مى دهد که قصد نفوذ بــه آن هــا را دارد و به دنبال 
وادار کردن این افراد به نصــب برنامه هاى به ظاهر 
خوش خیم یــا باز کردن اســناد تســلیحاتى حاوى 
ماکروهاى مخرب اســت. حمــالت هدفمندى نیز 
علیه محققان امنیتى از طریق توییتر و لینکدین انجام 

شده است.
این گروه در جاسوسى، سرقت داده ها، هک صرافى 
هاى رمزارز و سیســتم هاى بانکــى و خراب کردن 

شبکه ها شــرکت مى کند. همچنین به 
 Black و Labyrinth Chollima عنوان

Artemis دنبال مى شود.

 LinkedIn یــک تیــم امنیتــى در
متعلــق بــه مایکروســافت 
نیز مشــاهده کرد کــه این 
بازیگــران بــراى جعــل 
هویت اســتخدام کنندگان 
شرکت هایى در بخش هاى 

فنــاورى، دفــاع و 
سرگرمى رسانه اى، 

پروفایل هاى جعلى ایجاد مى کنند.
به گفته مایکروســافت، اهداف از لینکدین به واتس 
اپ هدایت شدند تا بدافزار را به اشــتراك بگذارند و 
شامل کارکنان پشتیبانى فناورى اطالعات و فناورى 
اطالعات در شرکت هایى در ایاالت متحده، بریتانیا 

و هند مى شد. 
گروه تحلیــل تهدیدات گــوگل (TAG) این گروه را 
با اســتفاده از توییتر، دیســکورد، یوتیوب، تلگرام، 
کى بیس و ایمیــل با تاکتیک هاى مشــابه در ژانویه 

گذشته پیدا کرد.

در این سایت دســتگاه مجهز به تراشه اسنپ دراگون
SoC 680 و 8 گیگابایت RAM است. پیش از این نیز 
فاش شــده بود که موبایل 
مذکور با باترى 5 هزارمیلى 
آمپرى، فناورى شارژ سریع 
33 وات و دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى به بازار مى آید.

موبایــل ســرى A۷۷ که 
مشــخصات آن در این وب 
سایت فاش شــده با شماره 
مدل CPH۲۴۷۳ ثبت شده 
است. این دســتگاه مجهز 
به تراشــه اســنپ دراگون 

680 با 8هســته و GPU610 اســت. موبایل مذکور 
عالوه بر آنچه ذکر شد با سیستم عامل اندروید 12 کار 

مى کند.
طبق اطالعاتى که قبال فاش شده، دستگاه  با نمایشگر 
ال سى دى 6.56 اینچى و وضوح HD+ به بازار عرضه 
مى شود. رفرش ریت دستگاه نیز 90 هرتز اعالم شده 
است. ضخامت موبایل 7.99 میلى متر و وزن آن 187 

گرم است.
در کنار دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى، یک لنز عمق دو 
مگاپیکسلى نیز پشت دستگاه وجود دارد. دوربین سلفى 

موبایل مذکور نیز 8 مگاپیکسلى است.
طبق گزارش هاى موجود این دســتگاه در دو نسخه با 
6 گیگابایت RAM و 128 گیگابایت حافظه داخلى یا 8 
گیگابایتRAM و 128 گیگابایت حافظه داخلى عرضه 

مى شود.

ابزار آسان هکرها براى حمله چیست؟

ساعت هوشمند وان پالس نورد واچ به نمایشگر 1,78 اینچى 
OLED مجهز شده و قیمت 85 دالر را یدك مى کشد.

وان پالس اوایل سال گذشته میالدى وارد بازار ساعت هاى 
هوشمند شــد اما حاال این کمپانى از یک ساعت هوشمند 
ارزان قیمت کرده که برند نورد را یدك مى کشد. این محصول 
با نام وان پالس نورد واچ، تا 30 روز شارژدهى دارد و به یک 

نمایشگر بزرگ مجهز شده است.
این ساعت هوشــمند وان پالس به نمایشگر 1,78 اینچى 
چهارگوش از نــوع AMOLED مجهز شــده. این صفحه 
نمایش رزولوشنى برابر 368 در 448 پیکسل و رفرش ریت 
60 هرتز دارد. در این محصول خبرى از GPS داخلى نیست، 

بنابراین براى دســتیابى به اطالعات موقعیتى باید 
آن را از طریق بلوتوث 5,2 به 

گوشى هوشمندتان متصل 
کنید.

این ســاعت هوشمند 
از سنســور سنجش 
ضربان قلب و اکسیژن 

خون و همچنین ردیابى 
خــواب کاربــران بهره 

مى برد. عالوه بر این به لطف 

وجود شتاب ســنج، مى توانــد بطور خــودکار فعالیت هاى 
ورزشــى را تشــخیص دهد. وان پالس نــورد واچ از 105 
ورزش پشتیبانى مى کند و براى مقاومت در برابر نفوذ آب و 

گردوغبار، از استاندارد IP۶۸ بهره مى برد.
وان پالس براى بدنه این ساعت هوشــمند از آلیاژ روى به 
همراه پالستیک اســتفاده کرده و بند آن جنس سیلیکونى 
دارد. ظرفیت باترى این محصول 230 میلى آمپر ســاعتى 
است و مى تواند با حالت Low Power یا کم مصرف، تا 30 
روز شارژدهى داشته باشــد. در حالت عادى شارژدهى این 

ساعت هوشمند به 10 روز مى رسد.
در حال حاضر وان پــالس نورد واچ با قیمــت 60 دالر در 
رنگ مشکى به فروش مى رسد. با این حال گفته شده 
که قیمت اصلى این ســاعت 
هوشــمند برابــر 85 دالر 
اســت، البته نمى دانیم 
چه زمانى با این قیمت 
روبه رو مى شویم. عالوه 
بــر ایــن، وان پالس 
محصول جدیدش را در 
رنگ آبى تیــره هم روانه 

بازار خواهد کرد.

ساعت هوشمند وان پالس نورد واچ معرفى شد
 Apple -1نمونه شخصى سازى شده و سفارشى اولین کامپیوتر ساخته اپل که

نام دارد، با قیمتى عجیب در یک حراجى به فروش رسید.
در سال 1976، ایاالت متحده در میانه برگزارى جشن دویستمین سالگرد 
امضاى اعالمیه استقالل خود قرار داشت و جورج لوکاس، کارگردان پرآوازه 
هالیوود نیز با تب و تاب، در حال کار بر روى یک فیلم فانتزى فضایى به نام 
«جنگ ستارگان» بود. در این میان، دو استیو معروف حوزه فناورى به نام هاى 
وزنیاك و جابز نیز در گاراژى واقع در پالو آلتو کالیفرنیا، در حال ساخت اولین 
سرى از محصوالتى بودند که بعدا به پیدایش اپل، این غول فناورى بزرگ 

دنیا، انجامید.
وزنیاك اولین نمونه کامپیوتر اپل دست ساز خود را در خالل جلسه رویداد 
کامپیوترى Menlo Park Homebrew در جوالى همان سال رونمایى 
کرد. جابز بالفاصله متوجه شــد که این همان چیزى است که باید به طور 
انبوه به مردم فروخته شــود. او و وزنیاك با فــروش وانت فولکس واگن و 
ماشین حساب HP-65 خود، به عنوان شــریک، شرکت کامپیوترى اپل 

را تاسیس کردند.
جابز با برنامه هاى بزرگى که در سر داشت، با یکى از اعضاى کلوپ کامپیوتر 
هومبرو، به نــام پل ترل، که به طــور تصادفى مالک فروشــگاه بایت در 
Mountain View نیز بود، وارد گفتگو شد. پس از صحبت هاى آنها، ترل 50 

واحد کامپیوتر Apple -1  را به شرط مونتاژ کامل و امکان استفاده، خریدارى 
کرد. طى ده ماه آینده، وزنیاك و جابز با کمک پتى جایز و دانیل کوتکه، تعداد 
200 کامپیوتر Apple -1  را طراحى، ســاخت و مورد آزمایش قرار دادند و 

سپس هریک را با قیمت 666,66 دالر فروختند.
در این میان، پنجاه کامپیوتر به دست ترل رسید. او آنها را در فروشگاه بایت به 
فروش رساند که اکنون به عنوان یکى از فروشگاه هاى برجسته رایانه هاى 
شخصى در سراسر دنیا شناخته مى شود. هم چنین فروش Apple -1  از این 
طریق، باعث شد تا به یکى از اولین کامپیوترهاى شخصى جهان تبدیل شود 

که نیازى به لحیم کارى و سرهم بندى توسط کاربر نهایى نداشت.
در حالى که این کامپیوتر یک دستگاه کارآمد بود، اما بى عیب و نقص نبود و 
هیچ شباهتى به چیزى که امروزه به عنوان یک رایانه همه جانبه مى شناسیم، 
نداشت. اولین سرى کامپیوتر Apple -1  عمدتا از یک برد مدار کامال مونتاژ 
شده با 60 میکروچیپ تشکیل شــده بود. بنابراین، کاربر نهایى هم چنان 
مى بایست کیس، ترانسفورماتورهاى منبع تغذیه، سوئیچ برق، صفحه کلید 
ASCII و نمایشگر ویدیویى ترکیبى را براى آن تهیه مى کرد.  اینجا بود که 

فروش این کامپیوتر در فروشگاه سرگرمى هاى کامپیوترى بایت، باعث شد تا 
به جاى خریدهاى جداگانه قطعات آن، کاربر بتواند همه چیز را به طور متمرکز 

از آنجا تهیه و نصب کند.
در طول ســال هاى بعد، چندین کامپیوتر از اولین ســرى Apple -1  در 
حراجى هاى مختلف فروخته شد. هر یک از این دستگاه ها به دلیل آنکه پس 
از فروش اولیه، توسط مالک شخصى  سازى شده اند، در نوع خود منحصر به 
فرد هستند. در نوامبر 2021، یک دستگاه کامپیوتر Apple -1 که توسط یک 
استاد کالج خریدارى شده بود و ”Chaffey College“ نام گذارى شده، به 

قیمت 400000 دالر به فروش رسید.
در مارس 2020، یک دســتگاه دیگر از این سرى نیز با قیمت 458711 در 
حراجى RR فروخته شد. هم چنین در مى 2019 نیز، حراجى کریستینز از 
فروش یک کامپیوتر دیگر از سرى Apple -1  با قیمت 459000 دالر خبر 
داد. پیش از آن، استیو وزنیاك در سال 2013، یک دستگاه از این رایانه را با 
قیمت 387750 دالر و موسسه خیریه Charitybuzz نیز نمونه دیگرى را با 

قیمت 815000 دالر در سال 2016 فروختند.
با این حال، هیچ یک از آنها گران ترین نمونه از یک کامپیوتر فروخته شده 
در تاریخ نیستند. در اکتبر 2014، موزه هنرى فورد مجموعه اى شامل یک 
صفحه کلید قدیمى با تراشه هاى نظامى سرى 7400، یک مانیتور قدیمى 
ســانیو، یک منبع تغذیه سفارشــى در جعبه چوبى و هم چنین دو دك نوار 
قدیمى، پس از رقابتى شدید با یک خریدار تلفنى، با دو برابر قیمت پیشنهادى 

در حراجى، به مبلغ 905000 دالر خریدارى کرد.

با گران ترین کامپیوتر دنیا بیشتر آشنا شوید

چگونه چت هاى مهم را 
در جیمــــیل پین کنیـــم؟

در این مطلب مراحل پین کردن چت در جیمیل را آموزش مى دهیم.گوگل به کاربران خود اجازه مى دهد چت یا فضا هاى خاصى را 
در جیمیل و برنامه چت گوگل پین کرده و راحت تر پیام هاى خود را پیدا کنند. عملکرد چت نصب شــده (پین کردن) در تمامى سیستم عامل ها 

مانند اندروید، iOS و وب قابل دسترس است.همچنین چت پین شده به کاربران کمک مى کند تا به روز رسانى هاى مهم را بدون اتالف وقت در جستجوى آن ها 
پیگیرى کنند، بنابراین همیشه در باالى لیست چت ظاهر مى شود. در ادامه به شما نحوه پین کردن پیام ها در جیمیل را آموزش مى دهیم.

ابتدا  حســاب جیمیل خود را در رایانه خود باز کنید. سپس از پنل منوى سمت چپ، نشــانگر را روى چت یا فضایى که مى خواهید پین کنید نگه دارید. در پایان روى 
منوى سه نقطه کلیک و گزینه Pin را  انتخاب کنید.

GPS داخلى نیست،  Sن محصولخبرى از

ـتیابى به اطالعات موقعیتى باید
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 شــاید تصور این موضوع که تغذیه تاثیرى 
جدى بر ضریب هوشــى داشته باشد، براى 
بیشتر افراد دشوار باشد اما بررسى هاى انجام 
شده نشان  مى دهد عملکرد شناختى پس از 
مصرف یک رژیــم غذایى پرچرب در مدت 
کمى ، بیش از یک هفتــه، حدود 20 درصد 

کاهش یافت.
طى این مطالعه، محققان به بررسى شرایط 

موش ها پرداخته و به آن ها رژیم 
غذایى مشــابه با غذاهاى 

ناســالم انســانى دادند. 
بررسى ها نشــان داد 
پــس از 9 روز، نه تنها 
عملکرد شناختى آنها 
تحت تأثیر قرار گرفت، 

بلکه عملکرد فیزیکى 
آنها نیز 50 درصد کاهش 

یافت.
به گفته محققان، اثرات کوتاه 

مدت رژیم غذایى پرچرب شگفت آور 
است. دکتر اندرو مورى، نویسنده اول 

این مطالعه، دربــاره موضوع فوق گفت: 

مطالعه قبلى نشان داده است که رژیم غذایى 
پرچــرب مى تواند عملکرد شــناختى را در 

انسان نیز کاهش دهد.
ما متوجه شــدیم که موش هــا، زمانى که 
از غذاى کم چرب اســتاندارد خود به رژیم 
غذایى پرچرب روى آوردند، عملکرد بدنى 
خود را به طرز شگفت آورى از دست دادند. 
در ادامه مشــخص شــد تنها پس از 9 روز، 
آنها در مقایســه بــا موش هاى 
دریافت کننده تغذیه عادى، 
توانســتند تنها 50 
درصد روى تردمیل 

بدوند. 
دکتر اندرو مورى در 
ادامه توضیحات خود 
افزود: در یک رژیم 
غذایى استاندارد، هفت 
و نیم درصد کالرى از چربى 
حاصل  مى شــود. این یک رژیم 
غذایى کم  چرب اســت ولى یک 
رژیم غذایى پرچرب، که در آن 55 درصد 
کالرى از چربى حاصل مى شود، به نظر 

زیاد مى رسد، اما در واقع از نظر استانداردهاى 
انسانى فوق العاده باال نیست.

نتایج نشان داد که پس از 9 روز، موش هایى 
که از رژیم غذایى پرچرب تغذیه مى کردند، 
20 درصد خطاهــاى بیشــترى را هنگام 
یادگیرى مســیریابى در راهروهاى پرپیچ و 
خم مرتکب شدند. آنها همچنین 50 درصد 

کمتر در حال دویدن بودند.
محققان همچنین دریافتنــد که قلب این 
موش ها بــا افزایش تالش پمپــاژ خون در 

اطراف بدنشان بزرگ شده است.
پروفســور کایــران کالرك، یکــى از 
پژوهشگران ارشد این تیم مطالعاتى در رابطه 
با مساله فوق گفت: اینها نتایج شگفت انگیزى 
هستند. یافته هاى ما نشان  مى دهد که تغذیه 
با چربى باال حتى در دوره هاى زمانى کوتاه 
 مى تواند به طور قابل توجهــى بر بیان ژن، 
متابولیسم و عملکرد فیزیکى تأثیر بگذارد. 
به نظر  مى رســد در کمتر از یک هفته، تییر 
در رژیم غذایى باعث شــده است که قلب 
موش هــا کارایى بســیار کمترى داشــته

 باشد.

خیره شدن بى وقفه به صفحه کامپیوتر مى تواند 
منجر به خشــکى، تحریک، خستگى چشم و 

سردرد شود.
 کارشناسان، قانون 20-20-20 را از مدت ها 
قبل پیشنهاد کرده اند. اکنون، محققان انگلیسى 
سودمندى آن را در مطالعه اى تأیید کرده اند که 
از نرم افزار ویژه اى براى بررسى چشم شرکت 

کنندگان به مدت دو هفته استفاده مى کرد.
«جیمز ولفســون»، نویســنده این مطالعه از 
دانشگاه اســتون انگلیس، گفت: «اگرچه ما از 
نرم افزار پیچیده اى استفاده مى کردیم، اما براى 
دیگران آسان است که با تنظیم یک تایمر روى 
تلفن خود یا دانلود یک برنامه یادآور، این قاعده 
را تکرار کنند. این یک راه ساده براى استراحت 

دادن منظم به چشمانتان است.»
افراد زیادى هر روز براى کار پشــت کامپیوتر 
مى نشــینند. به گفته محققان، حداقل نیمى از 
آن ها داراى نوعى فشار دیجیتالى چشم هستند 

که ممکن است به این دلیل باشد که انسان ها 
معموًال حدود 15 بار در دقیقه پلک مى زنند، اما 
وقتى به صفحه نمایشگر ها نگاه مى کنند این 

میزان تقریباً نصف مى شود.
صرف تنها 20 ثانیه براى تمرکز در جاى دیگر 
به اندازه کافى طوالنى اســت تا چشم ها آرام 

شوند و فشار کاهش یابد.
براى مطالعه جدید، محققان 29 شرکت کننده 

که دچار فشار چشم بودند، را بررسى کردند.
شــرکت کنندگان در مطالعــه از لپ تاپ هاى 
خوشان استفاده کردند، که محققان نرم افزارى 
را بــر روى آن هــا نصــب کــرده بودند که 
به آن ها امــکان مى داد جهت نــگاه کاربران 
را هر چنــد ثانیه یکبــار تحت نظر داشــته 

باشند.
این نرم افــزار بــه گونه اى 
طراحى شده است که هر 20 
دقیقه یک پیام را فلش مى کند 

و از کاربران مى خواهد که 20 ثانیه استراحت 
کنند و به هر هدفى در فاصلــه 20 فوتى نگاه 

کنند.
محققان عالئم فشار دیجیتالى چشم شرکت 
کنندگان را قبل و بعد از دو هفته استفاده از این 
برنامه یادآور اندازه گیــرى کردند. آن ها یک 
هفته پس از پایان مطالعه دوباره مورد ارزیابى 

قرار گرفتند.
عالئم چشم مانند خشکى، 

حساســیت و ناراحتى 
به طور قابل توجهى 

کاهش یافته بود.

کودکانى که از کشمش به عنوان میان وعده بعد از مدرسه 
استفاده مى کنند، در طول روز اساسا کمتر غذا مى خورند 

و اشتهاى کمترى دارند.
 هر یک قاشــق غذاخورى از کشــمش که حدودا برابر 
است با 15 گرم، تقریبا 38 کیلوکالرى انرژى دارد و هیچ 
مقــدارى از پروتئین یا چربى را وارد بــدن نمى کند. اما 
همین 15 گرم کشمش داراى حدودا 9 گرم کربوهیدرات، 
133 میلى گرم پتاســیم و 8 میلى گرم کلسیم است. اما 

عادت به خوردن آن 5 فایده عمده دارد که عبارتند از:

1. کشــمش مى توانــد خطــر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى را کاهش دهد

با اینکه کشــمش قند دارد اما منبع خوبى براى دریافت 
فیبر، پتاســیم و آنتى اکسیدان ها محســوب مى شود. 

تحقیقات نشــان داده اند که همین ترکیبات موجود در 
کشمش مى توانند به کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى کمک کنند و نقش مثبتى هم در کاهش فشار خون 

داشته باشند.

2. کشمش مى تواند به کنترل دیابت کمک کند
همین ترکیبات مهمى که در کشمش وجود دارند (یعنى 
فیبرها، پتاسیم و آنتى اکسیدان ها)، به کنترل دیابت هم 
کمک مى کنند زیرا با افزایش احساس سیرى و کاهش 

غذاى مصرف شده در کل روز مرتبط هستند.

3. کشمش براى تقویت سالمت گوارشى 
مفید است

فیبر یکــى از مهم ترین ترکیبات غذایى براى داشــتن 

گوارش ســالم است اما 
امروزه بیشــتر افــراد به 

اندازه کافى در طول روز فیبر دریافت 
نمى کنند. با ایــن حال، مصرف کنترل شــده و منظم 
کشــمش در یک رژیم غذایى متعــادل مى تواند فیبر 
دریافتى روزانــه را افزایش دهــد و درنتیجه به تقویت 

دستگاه گوارش کمک کند.

4. کشــمش مى تواند براى محافظت از 
سالمت دهان و دندان مفید باشد

با اینکه کشمش ذاتا چسبنده است اما خواص ویژه اى هم 
دارد که به حفظ تعادل pH در ساختار دهان و دندان کمک 
مى کنند. بعضى از ترکیبات آنتى اکسیدانى کشمش هم 
با برخى از باکترى هاى خاص مبارزه مى کنند که در واقع 

شــکل گیرى  باعث 
پوسیدگى هاى دندانى 

مى شوند.

5. کشمش براى ایجاد حس سیرى هم 
موثر است

مطالعات علمى نشــان داده اند کودکانى که از کشمش 
به عنوان میان وعده بعد از مدرســه اســتفاده مى کنند 
(مخصوصــا در مقایســه بــا خوراکى هاى ناســالم یا 
شکالت ها)، در طول روز اساســا کمتر غذا مى خورند و 

اشتهاى کمترى دارند.
بنابراین، افزودن مقادیر کنترل شده و متعادلى از کشمش 
به برنامه غذایى روزانه مى تواند به ایجاد حس ســیرى 

هم کمک کند.

پژوهشگران آمریکایى تحقیق جدیدى را انجام داده اند که 
در آن مشخص شده است تحریک عمیق مغزى مى تواند 
عالئم اختالل فکرى-رفتارى وســواس را تا حد زیادى 

کاهش داده و به نصف برساند.
در یک تحقیق جدید بین المللى که با تجزیه و تحلیل داده 
هاى تلفیقى مربوط به شــواهد موجود علمى انجام شده 
است، نشان داده شــده که تحریک عمیق مغز مى تواند 
عالئم اختالل وسواس فکرى-اجبارى شدید یا OCD را 
به نصف کاهش دهد. این تحلیل نشان مى دهد که دو سوم 
افرادى که تحت تأثیر چنین مداخله اى قرار گرفته اند، طى 

دو سال بهبود قابل توجهى را تجربه کرده اند.
بیمارى وسواس یا OCD با افکار وسواسى مزاحم و مداوم 
همراه با رفتارهاى تکرارشونده و تشریفاتى مشخص مى 
شود و تصور مى شود که تا 3 درصد از افراد را تحت تاثیر 

قرار دهد.
این اختالل روان شناختى اغلب در اوایل زندگى شروع مى 
شود و معموال با افسردگى و اضطراب شدید همراه است. 
افراد مبتال به این اختالل بسیار آزاردهنده اغلب براى رفتن 

به مدرسه یا کار با مشکالت متعددى مواجه مى شوند.
براى رفع یا کاســتن از بار این اختالل، داروها و درمان 

شــناختى رفتارى موســوم به CBT مى توانند بسیار 
موثر باشند، اما حدودا براى 1 مورد از هر 10 مورد این 

بیمارى، رویکردهاى فوق کارساز نیستند.
حاال محققان کالج پزشکى بیلور در آمریکا براى کم کردن 
مشکل این بیمارى، تحریک عمیق مغز را پیشنهاد داده 
اند. این نوع تحریک مغزى شــامل کاشت الکترودها در 
نواحى خاصى از مغز بــراى تنظیم تکانه هاى الکتریکى 

غیرطبیعى است.
محققان آمریکایى در تالشى براى توضیح این موضوع و 

به روز رسانى مجموعه شواهد موجود، نتایج 34 کارآزمایى 
بالینى منتشر شده بین سال هاى 2005 تا 2021 را به طور 

سیستماتیک مورد بررسى قرار دادند.
تجزیه و تحلیل داده هاى تلفیقى نهایى، که شــامل 31 
مطالعه و 345 شــرکت کننده بود، نشان داد که تحریک 
عمیق مغز، عالئم وســواس را تا 47 درصد کاهش داد و 
دو سوم شــرکت کنندگان بهبود قابل توجهى را در دوره 

نظارت تجربه کردند.
تجزیه و تحلیل ثانویه نیز کاهش عالئم افسردگى گزارش 
شده را نشــان داد که تقریبًا در نیمى از شرکت کنندگان 

برطرف شد و در 16 درصد دیگر نیز پاسخ نسبى داشت.
این یافته ها محققــان را به این نتیجه مى رســاند که 
شواهدى قوى در حمایت از اســتفاده از تحریک عمیق 
مغز براى درمان OCD شــدید و افسردگى مرتبط با آن 

وجود دارد.

کدام مواد غذایى هوش را کم مى کند؟

ی ر ى برر ب ن ن
ا پرداخته و به آن ها رژیم 

مشــابه با غذاهاى 
م انســانى دادند. 

داد  ها نشــان
نه تنها  9 روز، 9ز
د شناختى آنها 
ثیر قرار گرفت، 

ملکرد فیزیکى 
50 درصد کاهش 

محققان، اثرات کوتاه 
ژیم غذایى پرچرب شگفت آور
کتر اندرو مورى، نویسنده اول

لعه، دربــاره موضوع فوق گفت: 

ز پس ه ص ر
آنها در مقایســه بــا موش
ع دریافت کننده تغذیه
توانســتند تنه
درصد روى تر

بدوند. 
دکتر اندرو مو

ادامه توضیحات
افزود: در یک
غذایى استاندارد،
و نیم درصد کالرى از
حاصل  مى شــود. این یک
غذایى کم  چرب اســت ولى
5رژیم غذایى پرچرب، که در آن55
ب حاصل مى شود، کالرى از چربى

روغن دنبه یا روغن حیوانى خواص زیادى براى ســالمتى دارد اما 
برخى افراد به دلیل بوى بد آن استفاده نمى کنند. روش هایى وجود 

دارد که مى توانید بوى دنبه گوسفندى را از هر غذایى از بین ببرید.
 امروزه با توجه به درك مضرات روغن ها پالم دار، بســیارى از افراد 
ســعى مى کنند از روغن هاى طبیعى مانند روغــن دنبه در پخت 
غذاهاى خود اســتفاده کنند زیرا روغن دنبه خواص بى شــمارى 

براى سالمتى دارد اما به دلیل بوى دنبه گوسفندى، برخى 
از کودکان و بزرگســاالن از خوردن غذایى که با آن 

پخته شده است، امتناع مى کنند. در این مطلب 
به معرفى برخى از راهکارها براى از بین بردن 

بوى دنبه گوسفندى و روغن هاى حیوانى 
از غذا مى پردازیم.

روش هاى از بیــن بردن بــوى دنبه 
گوســفندى در غذا هاى غیرآبدار مثل 
برنج: اگــر مى خواهیــد از روغن هاى 

حیوانى مانند روغن دنبــه در پخت برنج 
اســتفاده کنید براى رفع بوى بد آن، مراحل 

زیر را انجام دهید:
یک عدد پیاز متوسط را خاللى خرد کرده و سپس در 

روغن دنبه یا روغن حیوانى سرخ کنید. پس از سرخ شدن 
پیازها، روغن آن را از صافى عبور داده و روى برنج بریزید. زیرا پیاز 
سرخ شده در روغن، موجب از بین رفتن بوى روغن تا حدود زیادى 

مى شود.
از بین بردن بوى دنبه و روغــن حیوانى از خورش و غذاهاى آبکى: 
همانطور که ذکر کردیم، سرخ کردن پیاز در دنبه و روغن حیوانى، 
موجب از بین رفتن بوى آن مى شود. پیاز خرد شده یا زنده شده را در 
روغن سرخ کرده و همان روغن را پس از صاف کردن، براى پخت 

آبگوشت یا خورش استفاده کنید.

استفاده از لیمو عمانى و ادویه
روش دیگر بــراى رفع بوى دنبــه و روغن حیوانى، 
اســتفاده از لیمو عمانى و ادویه هاى معطر مانند 
زنجبیل، تخم گشــنیز و فلفل سیاه و … در 

خورش و آبگوشت است.

استفاده از دارچین
دارچین یکى از بهترین ادویه هایى 
است که براى از بین بردن بوى دنبه 
و روغن حیوانــى در خورش و غذاهاى 
آبکى مورد اســتفاده قرار مى گیرد. دارچین 
در خورشت قیمه، عالوه بر از بین بردن بوى روغن، 

موجب خوشمزه تر شدن آن نیز مى شود.
اما براى آبگوشــت و خورش هاى دیگر مانند قرمه ســبزى، 
افزودن پودر دارچین موجب تغییر طعم آنها مى شــود. بنابراین، از 

چوب دارچین استفاده کرده و بعد از نیم ساعت، آن را خارج کنید تا 
بوى روغن گیاهى یا دنبه را از بین ببرد.

اگر بوى روغن زیاد اســت مى توانید چند عدد چوب دارچین را در 
روغن قرار داده و روغن را در ظرفى دیگر داغ کنید. ســپس حرارت 
را خاموش کرده و اجازه دهید تا روغن ســرد شود. پس از آن چوب 

دارچین را از روغن خارج کنید.

چند نکته از سرآشپز
چنانچه هنگام تهیه آبگوشت، اگر گوشــت حاوى دنبه باشد بهتر 
است از پیاز فراوان و لیمو عمانى استفاده کنید تا بوى دنبه گوسفندى 

از بین برود.
اگر دنبه گوشت زیاد است، گوشت را درون قابلمه قرار داده و با آب 
بجوشانید تا کف آن خارج شود. این کف تاثیر بدى در طعم غذا دارد. 
بعد از چند دقیقه، قابلمه را در آبکش ریخته و با آب گرم، گوشت را 
شستشــو دهید تا کف آن از بین برود.سپس پیاز، نخود و مواد دیگر 
را به همراه گوشت درون قابلمه بریزید و آب جوش را به آنها اضافه 

کنید تا غذاى شما بپزد.
اگر از دنبه یا روغن هاى حیوانى براى اولین بار استفاده مى کنید بهتر 
است به صورت تدریجى آن را به غذاى خود اضافه نمائیدتا به بو و 

طعم آن عادت کنید.
هنگام مهمانى از دنبه یا روغن حیوانى براى پخت و پز استفاده نکنید 

زیرا ممکن است براى مهمان ها خوشایند نباشد.

چگونه بوى دنبه گوسفندى را از غذاها بگیریم

ى وص ن و
ى دنبه گوسفندى، برخى 

دن غذایى که با آن
در این مطلب 

ز بین بردن 
 حیوانى 

 دنبه
 مثل 
 هاى 

ت برنج 
ن، مراحل

رد کرده و سپس در 
کنید. پس از سرخ شدن 

ا ا ا

ش و و

استفاده از لیمو عما
روش دیگر بــراى رفع
اســتفاده از لیمو ع
گ زنجبیل، تخم
خورش و آبگ

ا
دارچی
استک
و روغن ح
آبکى مورد اسـ
در خورشت قیمه، عال
موجبخوشمزه تر شدن آن

گ آ ا ا ا

بهترین میان وعده براى روزهاى مدرسه

براى رفع خستگى چشم چه کنیم؟

م است اما 
 افــراد به 

طولروز فیبر دریافت 
ـن حال، مصرف کنترل شــده و منظم
فیبر تواند م ادل متع غذای کرژیم

شــکل گیرى باعث 
پوسیدگى هاى دندانى

مى شوند.
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ررسى کردند.
ـه از لپ تاپ هاى

حققان نرم افزارى 
کــرده بودند که 
ت نــگاه کاربران 
داشــته  حت نظر

ى
2

ند 

ىىىىىىىىىىىى،،،،،،،،،،،،،،ى،ى،کى، عالئم چشم مانند خش
ىحتى نارا حساســیت و
به طور قابل توجهى

کاهش یافته بود.

 باکترى وبا معموًال در آب یا غذا هایى که توسط مدفوع فرد آلوده به باکترى وبا آلوده شده 
است، یافت مى شود. این بیمارى عموما در مکان هایى با تصفیه ناکافى آب، دفع نامناسب 
و غیر بهداشتى مدفوع یا فاضالب و نیز مناطق با بهداشت ناکافى ایجاد شده و گسترش 
مى یابد. باکترى وبا همچنین مى تواند در محیط رودخانه هاى شــور و آب هاى ساحلى 
زندگى کند.انتقال بیمارى از راه دهان به معده انسان از طریق دست هاى آلوده، سبزى، 
میوه آلوده، مواد غذایى و آب آلوده به صورت مستقیم و خاك، حشرات و مدفوع به صورت 

غیر مستقیم انجام مى شود.
توصیه هاى الزم براى پیشگیرى از بیمارى وبا:

از فروشنده هاى دوره گرد و معابر عمومى که مواد غذایى پخته شده عرضه مى کنند خرید 
نکنید. 

قبل از خوردن و آشامیدن دست هاى خود را با آب و صابون بشویید.
مواد غذایى را دور از دسترس حشرات ، جوندگان و حیوانات نگه دارید.

از مصرف یخ که اطمینان از بهداشتى بودن تهیه و تولید آن ندارید جداً خوددارى کنید.
در صورتى که به آب آشامیدنى سالم دسترسى ندارید از آب بسته بندى استاندارد یا آبى که 

سه دقیقه جوشانده شده باشد استفاده کنید.
از مصرف ساالد و سبزى در رستوران هایى که از مواد ضدعفونى کننده سبزیجات استفاده 

نمى کنند خوددارى کنید.
قبل از مصرف سبزى حتما آن را ضدعفونى و آبکشى کنید.

چگونه از ابتال به بیمارى وبا جلوگیرى کنیم؟

دگىشروع مى
ید همراه است. 
غلب براى رفتن 

ه مى شوند.
نمان داروها و در
 توانند بسیار 
این 10 مورد

 براى کم کردن 
را پیشنهاد داده 
ت الکترودها در 
هاى الکتریکى

ح این موضوع و 

ى ز
میوه آلوده، مواد
غیرمستقیم انج
توصیه هاى
از فروشنده هاى

نکنید. 
قبل از خوردن
مواد غذایى را د
از مصرف یخ ک
در صورتى کهب
سه دقیقه جوش
از مصرف ساال
نمى کنند خودد
قبل از مصرف

پژوهشگران کشور در یک تحقیق مرورى، اثرات گیاه 
دارویى دارچین را بر کنترل بیمارى هاى قلبى عروقى 

مورد بررسى قرار داده و بر مزایاى آن تاکید کرده اند.
بیمارى هاى قلبــى عروقى کمــاکان از علل اصلى 
مرگ ومیر در سراســر جهان شــناخته مى شوند. این 
بیمارى ها شامل اختالالت ایسکمیک قلبى، پرفشارى 
خون، بیمارى هاى مادرزادى قلب، روماتیســم قلبى، 
کاردیومیوپاتى، آندوکاردیت، نارسایى قلبى و همچنین 

آریتمى ها هستند.
سکته قلبى و نارسایى قلبى، یک سوم تا نیمى از موارد 
بیمارى هاى قلبى عروقى را تشــکیل مى دهند. طبق 
پیش بینى ها تا سال 2030 میزان مرگ و میر ناشى از 
بیمارى هاى قلبى عروقى به بیش از 23 میلیون مورد 

خواهد رسید.
بسیارى از شرایط، ازجمله عادت هاى نامناسب غذایى، 
استرس، استعمال دخانیات، بى تحرکى و بیمارى هایى 
ازجمله دیابت، تصلب شــرایین و پرفشــارى خون 
مى توانند باعث پیشــرفت بیمارى هاى قلبى عروقى 

شوند.
بر اساس گفته هاى متخصصان، استفاده از درمان هاى 
رایج در درمان بســیارى از بیمارى هاى قلبى عروقى، 
صرف نظر از عوارض وسیع آن براى بسیارى از مردم، 
مقرون به صرفه نبوده و در مقابل اســتفاده از گیاهان 
دارویى با توجه به اعتقادات و سازگارى هاى فرهنگى، 
عوارض کمتر، در دسترس بودن و ارزان بودن، بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. چاشــنى ها و ادویه هاى 
غذایى از عناصر مهم رژیم غذایى بوده و هزاران سال 
اســت که برخى از آن ها به عنوان گیاهان دارویى در 
درمان بســیارى از بیمارى ها، ازجملــه عفونت هاى 
باکتریایى، سرفه، سرماخوردگى و بیمارى هاى قلبى 

عروقى استفاده مى شــوند. خواص دارویى مختلفى 
شامل اثرات تنظیم کنندگى سیســتم ایمنى، خواص 
آنتى اکســیدانى و ضدالتهابى در برابــر بیمارى هاى 

مختلف به برخى از ادویه ها نسبت داده شده است.
در این خصوص، گروهى از پژوهشــگران دانشــگاه 
علوم پزشکى مشــهد در یک مطالعه مرورى، اثرات 
گیاه دارویى و ادویه معروف و محبــوب دارچین را بر 
ریســک فاکتورها یا عوامل خطــرزاى بیمارى هاى 

قلبى عروقى مورد بررسى قرار داده اند.
آن ها در این مطالعه، کلیدواژه هاى تخصصى مربوطه 
را در پایگاه هاى اطالعاتى پابمد، ساینس دایرکت، وب 
آو ساینس، گوگل اسکالر، اسکوپوس و پایگاه اطالعات 
علمى جهاد دانشــگاهى بدون محدودیت زمان تا ماه 
مارس سال 2021 جستجو کرده و مقاالت و اطالعات 

مورد نیاز تحقیق را استخراج کردند.
نتایج بیشتر مطالعات انسانى و حیوانى انجام شده روى 
این موضوع حاکى از آن بود که دارچین اثرات مفیدى 
در پیشــگیرى و درمان بیمارى هــاى قلبى عروقى از 
طریق کاهش استرس اکســیداتیو و آپوپتوز یا مرگ 
ســلولى و همچنین بهبود فشــارخون و پارامترهاى 

چربى خون دارد.
به گفته مریم محمودآبادى، پژوهشگر گروه فیزیولوژى 
دانشکده پزشــکى دانشگاه علوم پزشــکى مشهد و 
همکارانــش، «در تحقیق ما، از مجمــوع 204 مقاله 
یافت شده در پایان جست وجو، درنهایت 51 مقاله به طور 
کامل بررسى و از اطالعات آن در این مطالعه مرورى 
استفاده شد. در مقاالت نهایى شــده، نتایج مربوط به 
اثرات دارچیــن بر ریســک فاکتورهاى بیمارى هاى 
قلبى عروقــى، ازجمله باال بودن ســطح چربى خون، 

پرفشارى خون و استرس اکسیداتیو بررسى شد».
آن ها افزوده اند: «مطالعات بررسى شده نشانگر اثرات 
مفید دارچین در پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قلبى 
عروقى هستند. دارچین و همچنین ترکیبات مختلف 

آن مى توانند بــا کاهش ریســک فاکتورهاى 
مختلف ازجمله ســطح چربى هــاى خون و 
فشارخون و بهبود توازن عوامل اکسیدان و 

آنتى اکسیدان نقش مؤثرى در پیشگیرى 
و درمان بیمارى هاى قلبى عروقى 

داشته باشند».
دارچین یــا به قول 

 ، بان ها نگلیسى ز ا
سینامون، گیاهى 
متعلق به خانواده 

لوراسه با 250 گونه 
مختلف اســت. این گیاه، 

یــک درختچه همیشه ســبز 
است که در آسیا و استرالیا یافت 
مى شــود. دو نوع از این گونه ها 
به نام هاى «کاسیا» و «وروم» 
معروف ترین دارچین ها هستند.

محمودآبــادى و همکارانش اشــاره 
کرده اند: «برگ و پوســت شــاخه دارچین 

به عنوان گیاه دارویى و همچنین در آشپزى به عنوان 
ادویه طعم دهنده و رنگ دهنده از زمان هاى قدیم در 
کشورهاى مختلف استفاده مى شده اند. در طب سنتى 
نیز، دارچین در درمان آرتریت، عفونت ها و همچنین 

به عنوان ضد سرفه، آنتى اکسیدان، ضدالتهاب و ضد 
درد در مشکالت دندان و زخم استفاده مى شده است».

این اطالعات به صورت یک مقاله علمى پژوهشى در 
نشریه اى موســوم به «طب داخلى روز» منتشر شده 
است. این فصل نامه علمى پژوهشى، متعلق 
به دانشگاه علوم پزشکى و خدمات 

بهداشتى درمانى گناباد است.

نقش دارچین
 در پیشگیــرى از 
سکته قلبى!

ن چ نقشدا

راهکارى باورنکردنى براى
 از بین بردن عالیم وســــواس

ر پیشگیرى از بروز بیمارى هاى قلبى 
یبییبیییبیبیبکیبات مختلف  نننرچین و همچنین تر  دا

ــا کاهش ریســک فاکتورهاى
 ســطح چربى هــاى خون و
بود توازن عوامل اکسیدان و 
ىىىىىىىىىىىىىیرى پپیپیشگ رررثرؤثرىددددددردر در قش م

ىىىىىىىىىىىىقوقىقىقوقىوقىوقىقىوقىوقى ععععىعى عرى عرى عرى عرى عر ىهههاىىىىىىىهاىهاى هاى قلبىىىىى

لللللللقولقولولقوللقولقول ه 
، ،ها ،ها ،،ا ،ها ها
ىىىىىىى
دهددهدهده

 گونه
،اه،اه،اه،ه،، . ای گین گی

ببزــبزـبـبزـبزـبزـبز ـهسـهســه سـ شششششششیشهمیش
تافتافتافتافت تافتتا فتتتتتتتتفتاا ییا ییا ییا ی یییاا ییا ییا لللللللترالترترالترالترالترالی سو اس ا 
نههگونهگونهونهونهگونهگونهههاهههههههااااهاها هاها ها ها هگگگگونهگ یییییناین اااا از وع
»م»موم»ومم»وم» ر «ور سیا» و
ددددتند. سسا هس رچین ه

هرهارهرهارهرهارهارهاره ررا ــــــاشــ شانش ککمکار و و ه ى
نچینچینچینچین رررر دار دارچچچچچچچچچینچچچ خهـاخه شت شـ گو و پوســ

ننناانوانانانوان ىىىزىزى بىزى بزى بزى بزى بهععهععهعنه عنه عن آشپ آشپ اارویىرویى و همچنینن درن درن درن در
در دیقدیمقدقدیمقدیمقدیم اهاىهاى امان ز از ههنده رو رو رنگده و ییدیقدیقدیم دردده ننمان هاى  از ز ررو رو رنگ دهندهنده

ىىىىىىنتىتلف بطب س .اند. در  ف استفادهفاده مى مىشده 
نتونتها و همچنینرررررررددرمدردرمدرم عف، عف تتریتتریت ممامامامامانننننن آرن آر

این اطالعات به صورت یک مقاله علمى پژوهشى در
ریشریهشرشریهشریهریهشریهىىىىىىىى اىموســوم به «طب داخلى روز» منتشر شده ن
ااااینفصل نامه علمى پژوهشى، متعلق ااااسسست.ست.ست.
به دانشگاه علوم پزشکى و خدمات
ددددددى درمانى گناباد است. اادااداداداشت ههههبه
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آگهى فقدان سند مالکیت 
خانم معصومه دهقانى باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که هویت وامضاء شهود در دفترخانه 
481 شاهین شهر رسما گواهى شده مدعى است سند مالکیت خود بشماره 054590 را که بمیزان 
ششدانگ از پالك ثبتى 406/15926 واقع در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان( شاهین شهر) که 
در صفحه 269دفتر 321 ذیل شماره 70295 بنام معصومه دهقانى ثبت وصادر وتسلیم گردیده 
و بموجب سند صلح 200132 مورخ 1391/05/08 دفتر26 شاهین شهر به او انتقال یافته و به 
موجب سند رهنى 178206 مورخ 1389/04/15 دفتر26 شاهین شهر  و نیز بموجب اسناد 98154 
مورخ 1391/05/24 و106568مورخ 1393/05/20دفتر104 شــاهین شهر به نفع پتروشیمى 
اصفهان و شرکت ملى نفت ایران در رهن مى باشد ومعامله دیگرى هم انجام نشده ونحوه ى گم 
شدن جابجائى اعالم شده چون درخواست صدور المثنى گردیده طبق تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده120 آ.ق .ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس  مدعى انجام معامله یا وجودسند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا10روز اعتراض خود را به این اداره اعالم واصل سند را ارائه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسدیا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشودالمثنى سندمرقوم صادر وبه متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار:1401/07/19 – م الف:1390929 – سیدامیرحسین حسن 

زاده – سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر/7/162

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

1. راى شماره 140160302026009095 مورخ 1401/07/06 مالکیت آقاى مهدى پورکرمانیان 
به شناسنامه شماره 267 کدملى 1285878876 صادره فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 55,26 مترمربع شماره 994 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى حسین رضوانى موضوع ســند انتقال 169803-1394/05/26 دفتر 

86 اصفهان  
2. راى شماره 140160302026009094 مورخ 1401/07/06 مالکیت خانم شیما برقى کار به 
شناسنامه شماره 1991 کدملى 1287187560 صادره فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 55,26 مترمربع شماره 994 فرعى از 15177 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالکیت رسمى حسین رضوانى موضوع سند انتقال 169803- 1394/05/26 دفتر 

86 اصفهان  
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 

الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/04 - م الف: 

1390679 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/163

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030009509 - آقاى حسن حاجى على عسگر نجف آبادى  فرزند محمد 
رضا طبق درخواست وارده به شماره 140121702030015587  مورخ 1401/06/21 باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
چهار دانگ مشاع  از ششدانگ پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 1720 اصلى  واقع در قطعه 1 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 530 دفتر 178 امالك ذیل ثبت 32039 بنام  آقاى حسن 
حاجى على عسگر نجف آبادى  فرزند محمدرضا ثبت و سند مالکیت به شماره چاپى 640412 د 91 
صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند رهنى شماره 23965 مورخ 1396/08/22 دفترخانه 
اسناد رسمى شماره 235 اصفهان در قبال مبلغ 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) به مدت 
12 ماه در رهن شرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران قرار گرفته است و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار 1401/07/19 – م الف: 1390634 - حجت اله کاظم زاده اردستانى 

- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى7/165

آگهى فقدان سند مالکیت
 شماره: 140185602030009508 - خانم مهناز توکلى  فرزند اسماعیل طبق درخواست وارده 
به شماره 140121702030015587 مورخ 21/ 1401/06 باستناد دو  برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت دو دانگ مشاع  از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 1 فرعى از 1720 اصلى  واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که 
درصفحه 143 دفتر 541 امالك ذیل ثبت 125879 بنام خانم مهناز توکلى  فرزند اسماعیل  ثبت 
و سند مالکیت  بشماره چاپى 640413 د 91صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند رهنى 
شماره 23965 مورخ 1396/08/22 دفترخانه اســناد رسمى شماره 235 اصفهان در قبال مبلغ 

3/000/000/000 ریال ( سه میلیارد ریال) به مدت 12 ماه در رهن شرکت صنایع الکترواپتیک  
صا ایران قرار گرفته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/07/19 – م الف: 
1390637 - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى7/166

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

آگهى اصالحى
1.باتوجه به اینکه در اجراى راى شماره 140160302026002560 مورخ 1401/02/12 مساحت 
به اشتباه قید گردیده است هم اکنون در راى اصالحى شماره 140160302026009784 مورخ 
1401/07/17 به شرح زیر اصالح مى گردد. مساحت ملک به پالك 15866/13900 مالکیت 
آقاى حسین سالم 84,66 صحیح مى باشد. تاریخ انتشار:1401/07/19 - م الف: 1391725 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/170

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008002250 -  تاریخ ارسال نامه: 1401/07/18 - نظر به اینکه سند 
مالکیت دفترچه اى نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 2683 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر 
امالك شماره 90 صفحه 242 بنام شکراله رزى فرزند حیدر ثبت و سند صادر گردیده است سپس 
طى یک سلسله نقل و انتقاالت چهاردانگ آن به غیر واگذار گردیده و دو دانگ آن براى خودش 
باقیمانده است. هم  اکنون آقاى شکراله رزى فرزند حیدر با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008010655 مورخ 1401/07/18 به انضمام دوبرگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود ذیل شماره 98317 مورخ 1401/07/17 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 شهرضا 
گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته 
است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 

نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/07/19 - م الف: 

1391686- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – قدیرى7/169

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى مصطفى زمانى علویجه فرزند محمد حسن باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
19988-1401/06/12  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است، مدعى است که سند مالکیت 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالك شماره 22/2567   فرعى مجزى شده از 22/2518 واقع 
در علویجه بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 191 دفتــر 85  امالك ذیل ثبت 16733 بنام 
دولت جمهورى اسالمى ایران با نمایندگى سازمان ملى زمین و مسکن صادر و تسلیم گردیده 
و سپس بموجب سند قطعى شماره 12961-1391/07/04 دفترخانه 182 علویجه به مصطفى 
نامبرده انتقال گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1401/07/19 – م الف: 

1391602 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/7/168

آگهى فقدان سند مالکیت 
آقاى مهدى صانعیان با وکالت از ابوالقاسم حمدى باتسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود 
شدن سند مالکیت به شماره 93د-450397 دفتر 946 ص 92 به میزان 4,5 دانگ از ششدانگ 
پالك 406/3720 در بخش 16 ثبتى اصفهان صادر وتســلیم گردیده بدون رهن و بازداشت و 
اظهارداشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب کشى از بین رفته چون درخواست صدور سند 
المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ذیل ماده120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر 
کس  مدعى انجام معامله یا وجودسند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا10روز اعتراض 
خود را به این اداره اعالم واصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده مستردد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسدیا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشودالمثنى سندمرقوم صادر وبه متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/07/19 –

م الف:1390230 -  سید امیرحسین حســن زاده - سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر- از 
طرف زهره زرگرى/7/167

مدیرکل ارتباطات و فناورى اطالعات اصفهان گفت: در 
زمان حاضر 87/9 درصد روســتاهاى استان به اینترنت 
پرسرعت متصل هستند. جعفر مطلب زاده اظهار داشت: 
از ابتداى سالجارى تاکنون 34 روستاى استان اصفهان به 
اینترنت پرسرعت متصل شده و هنوز 113 روستاى دیگر 
در این اســتان به این فناورى  مجهز نشده اند و با بهره 
مندى آنها از این فناورى، پوشش روستاهاى این خطه 
به 100 درصد خواهد رسید. وى اضافه کرد: با اتصال سه 
روستاى جدید در شهرستان هاى کاشان و فریدونشهر 
به اینترنت پهن باند ســیار، تعداد روستاهاى بهره مند از 
این فناورى در سطح استان به 815 روستا رسیده است.   

وى با اشــاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت 
در روستاهاى باالى 20 خانوار استان 86/8درصد است، 
خاطرنشان کرد: این شــاخص براى اُپراتور همراه اول  
64 درصد، ایرانسل 33 درصد و رایتل 3/5 درصد است. 
ُمطلب زاده ادامه داد: تعداد مشترکان همراه اول در استان 
اصفهان پنج میلیــون و 567 هــزار و 792 خط و تعداد 
مشترکان ایرانسل 2 میلیون و 941 هزار و 997 خط است 
و هم اینک تمام شهرهاى اصفهان از پوشش نسل هاى 
سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند. وى بیان کرد: نفوذ 
اینترنت پهن باند ثابت در استان 18/39 درصد و اینترنت 

پهن باند سیار 116/47 درصد است.

معاون توســعه پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بطور معمول بــارش هاى موثر پاییزى 
اصفهان از اواسط آبان هرسال شروع مى شد اما امسال 
این بارش ها با سه تا چهار هفته تاخیر از اواسط آذر آغاز 
خواهد شد. نوید حاج بابایى افزود: در مجموع حجم این 
بارش ها کمتر از نرمال اســت اما  بارش هاى زمستانى 
به سمت نرمال و حالت طبیعى پیش خواهد رفت. حاج 
بابایى گفت: بیشترین کاهش بارش در استان اصفهان 
از پانزدهم آبان تا پانزدهــم آذر خواهد بود. در این مدت 
با ضعف سامانه هاى جوى مواجه خواهیم شد و موجب 
کاهش بیــش از 50 درصدى بارش ها بر روى اســتان 

اصفهان خواهد شد.
وى خاطرنشان کرد: در زمان حاضر شدت خشکسالى در 
مناطق غربى استان اصفهان بطور کامل محسوس است.

حاج بابایى اضافه کرد: عالوه بر کم بارشــى با افزایش 
دماى حدود 1/5 درجه ســانتى گراد مواجه هستیم که 

این مسأله به ویژه در منابع آبى استان قابل توجه است.
وى بیان کرد: قسمت هاى غربى و جنوبى استان اصفهان 
از لحاظ دمایى در پاییز دمــاى حدود یک درجه باالتر از 
حالت طبیعى و نرمال را خواهند داشت اما قسمت هاى 
نیمه شمالى و حتى مرکزى این استان حدود یک درجه 

کمتر از نرمال هستند.

چنددرصد روستاهاى اصفهان 
اینترنت دارند؟

بارش هاى مؤثر اصفهان
از اواسط آذر  

تولید روزانه
 1800 دستگاه خودرو 

روزانه 1800 دستگاه خودرو در گروه سایپا تولید مى شود 
که در تالش هسـتیم این میزان تولید به 2000 دستگاه 
در روز برسـد. على شـیدایى عضـو هیئت مدیـره گروه 
خودروسـازى سـایپا با بیان ایـن مطلب گفـت: توانایى 
تولید انواع محصوالت و تولید خـودرو اقتصادى از دیگر 

برنامه هاى گروه است.

جوان 30 ساله زیر آوار رفت
در اثر ریزش آوار یک نفر دربویین میاندشت جان باخت. 
در این حادثه که عصر روز هفدهم مهرماه  در اثر ریزش 
بدنـه کانال حفارى شـده بـراى اجراى طـرح فاضالب 
شـهرى درعمق بیش از 4 متررخ داد، پیمانکار طرح که 
یک جوان 30 سـاله بود جان خودرا ازدست داد. به خاطر 
حجم زیاد آوار، عملیات خاك بردارى بیش از یک ساعت 

به طول انجامید. 

نصب تابلو پایش فشار 
دو دستگاه تابلو پایش فشار توسط امور آبفاى منطقه ورزنه 
در سطح شهر نصب گردید. رضوانى رئیس توسعه و بهره 
بردارى آب آبفاى منطقه ورزنه هدف از انجام این کار را 
رصد فشار شبکه در سطح شهر، مدیریت هوشمند شبکه 
از طریق تحلیل فشار شبکه ودرنهایت مدیریت مصرف 

آب در توزیع عادالنه وکاهش هدر رفت آّب دانست.

خبر

دریا قدرتى پور
خالى شــدن ســفره اصفهانى ها از پروتئین، لبنیات 
و سبزیجات و جایگزین شــدن آن با غذاهاى فست 
فودى، سند داغى اســت که نشان مى دهد از هر سه 
اصفهانى، یک نفر به فشــار خون مبتالســت. قاتل 
خاموشى که ساالنه تعداد زیادى را در این استان به 

کام مرگ مى برد.
آلودگى هــوا، دیابت، کم تحرکى، مصرف ســیگار، 
قلیان و نمک، عوامل دیگرى اســت که باعث شده 
طى چهار سال اخیر، 8 درصد به آمار مبتالیان به فشار 
خون در اصفهان افزوده شود و حاال شیوع این بیمارى 
در سنین باالى 18 سال، در اصفهان این پیش بینى را 
میسر کرده است که اکنون حدود یک میلیون و 220 
هزار نفر در استان اصفهان مبتال به فشار خون هستند. 
به گفته مســئول برنامه دیابت و فشار خون معاونت 
بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان، حدود 
14درصد از مردان در گروه ســنى باالى 30 سال در 
اصفهان، مبتال به دیابــت و 34 درصد، دچار بیمارى 
فشار خون باال هســتند، این در حالى است که حدود 
50درصد ایــن افراد از وجود بیمــارى خود اطالعى 
ندارند و این باعث مى شود بیشتر در معرض عوارض 
بیمارى قرار گیرند. به گفته رامش حسین خانى دلیل 
باال رفتن این آمارها ایجاد تغییراتى در شیوه زندگى 
امروزى اســت که همزمان با صنعتى شدن جوامع 
میزان بیمارى هاى قلبى و عروقى را افزایش داده و به 

تبع آن مرگ و میرها نیز افزایش یافته است.

به گفته حسین خانى در جهان ساالنه حدود 33 درصد 
مرگ و میرها به علت سکته هاى قلبى و مغزى اتفاق 
مى افتد؛ یعنى تقریبًا حدود 18/6میلیون نفر در جهان 
به دلیل ســکته قلبى و مغزى فوت مى کنند ولى در 
ایران این میزان حدود 42 درصد اســت و اصفهان 
نیز در صدر این مــرگ و میرها قــرار دارد. مرگ و 
میرهایى که ارتبــاط نزدیکى با مصــرف نمک در 
اصفهان دارد؛ فاکتور مهمى که باعث شده اصفهانى 
ها بیش از اســتان هاى دیگر در معرض پرفشارى 

خون قرارگیرند. 
طبق آمار، مردم اصفهان به طور متوسط در طول روز 
9/5 گرم نمک مصرف مى کنند که میزان استاندارد 
این رقم برابر با پنج گرم است و بنابراین اصفهانى ها 

مصرفى دو برابر استاندارد جهانى دارند.
کم تحرکى عامل دیگرى است که به گفته مسئول 
برنامه دیابت و فشار خون معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشــکى حدود 35 درصد جامعــه باالى 18 
ســال را در کام خود فرو برده و باعث افزایش حدود 
8/5درصدى افراد مبتال به بیمارى فشــار خون تنها 
طى چهارسال اخیر شده است؛ مسئله اى که به اعتقاد 
مسئول برنامه دیابت و فشار خون معاونت بهداشتى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، فاجعه است و تا حد 
امکان باید عوامل خطر کاهش یابد و مردم به سمت 

شیوه زندگى سالم سوق پیدا کنند. 
به گفته مســئول برنامه دیابت و فشار خون معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اگر شیوه 

زندگى اصالح شود مى توان از 80 درصد بیمارى هاى 
قلبى و عروقى جلوگیرى کــرد، همانطور که با این 
تدابیر در کشور هاى توسعه یافته شاهد کاهش درصد 

میزان مرگ و میر بیمارى هاى قلبى هستیم.
فشــار خون باال اکنون یک معضل بزرگ جهانى و 
یکى از چالش هاى بزرگ ســالمت و بهداشــت هر 
جامعه اى شناســایى افراد مبتالســت، به این خاطر 
که قریب به 50 درصد از بیماران مبتال به فشار خون 
باال در جهــان از بیمارى خود اطالعــى ندارند و در 
کشورهاى با درآمد اقتصادى کم و متوسط این آمار  

40درصد است.
مســئول پیشــگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى و 
عروقى و دیابت مرکز بهداشــت اصفهــان، یکى از 
مهمترین چالش هاى کنترل و پیشــگیرى از فشار 
خون باال در اصفهان را بى عالمــت بودن و اطالع 
نداشــتن از بیمارى مى داند و مى گوید: قریب به 50 
درصد بیماران مطلع به پزشک مراجعه دارند و از دارو 
استفاده مى کنند و براى خوردن منظم داروها و قطع 
نکردن خودسرانه مصرف دارو باید اطالع رسانى الزم 

به این افراد صورت بگیرد.

بیش از یک میلیون نفر  در استان مبتال به فشار خون هستند  

قاتل خاموش در کمین اصفهانى ها 

به مناسبت روز جهانى تخم مرغ، 20 هزارعدد تخم 
مرغ آب پز بین دانش آموزان شهرســتان گلپایگان 

توزیع شد.
 امیرمســعود شــهبازى رییس جهاد کشــاورزى 
گلپایگان گفت:  این شهرســتان  قطب تولید تخم 
مرغ در کشور است و روزانه بیش از 40 تن تخم مرغ 

در این شهرستان تولید مى شود.
رییــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان تخــم مرغ 
شهرســتان گلپایگان نیز با بیان اینکــه این تعداد 
تخــم مــرغ را 11 واحد تولیــد کننــده تخم مرغ 
شهرســتان تامین کرده اند، افــزود: ارزش ریالى 
این 20 هــزار عدد تخم مرغ بیــش از 700 میلیون

 ریال است.
على پیروى افزود: هــدف از توزیع تخــم مرغ در 
مدارس شهرســتان گلپایگان  ترویج مصرف تخم 
مرغ به عنوان غذاى ســالم در بین دانش آموزان و 

خانواده هاى آن ها است.

توزیع 20 هزار تخم مرغ 
بین دانش آموزان گلپایگانى

آگهى تغییرات 
شرکت با مســئولیت محدود دانیال بافت دهق بشناسه ملى 10260178141 و به شــماره ثبت 1288 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/19 حسن اسمعیلى دهقى بشماره ملى 1091943451 با پرداخت 1799100000 ریال سهم الشرکه خود را به میزان 1800000000 ریال افزایش 
داد . جمیله یوسفى بشماره ملى 1091993769 با پرداخت 199900000 ریال سهم الشرکه خود را به میزان 200000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000ریال نقدى به مبلغ 2000000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. نام شرکا پس از افزایش سرمایه : 
حسن اسمعیلى دهقى به شماره ملى 1091943451 داراى 1800000000 ریال سهم الشرکه - جمیله یوسفى به شماره ملى 1091993769 داراى 200000000 

ریال سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1390134)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص صنایع الستیکى پیمان صنعت بشناسه ملى 10260275530 و به شماره ثبت 6436 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/15 شرکت پلى یورتان و پوشش الستیکى پیمان بشناسه ملى 10260381195 بنمایندگى سینا نادرى بشماره ملى 1270705229 
بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - علیرضا نادرى بشماره ملى 1283066351 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - زهره نادرى درباغشاهى 
بشماره ملى 1283066858 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/15 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیر عامل و یکى از اعضاى هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . هیئت مدیره کلیه اختیارات قانونى خود مندرج در ماده 34 اساسنامه را 

به مدیرعامل تفویض نمود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390138)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنایع الستیکى پیمان صنعت به شناسه ملى 10260275530 و به شماره ثبت 6436 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/15 علیرضا نادرى بشماره ملى 1283066351 و زهره نادرى درباغشاهى بشماره ملى 1283066858 
و شرکت پلى یورتان و پوشش الستیکى پیمان بشناسه ملى 10260381195بنمایندگى سینا نادرى بشماره ملى 1270705229بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نواندیشــان (حسابداران رسمى)بشناسه ملى 
10100200524 و شهین معتمدى بشماره ملى5649946868 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 

شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390140)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پایه فراز توسعه به شناســه ملى 10260354783 و به 
شماره ثبت 14480 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/04/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در بند 14 ماده 34 
اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود انجام مدافعات چه شرکت 
مدعى باشــد چه مدعى علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به محاکم 
صالحه ابتدایى – استیناف و غیره.ضمنا در ســمت ها و حق امضا تغییرى حاصل 
نگردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1390611)

فقدان مدارك
ســندخودرو ســوارى پیکان تیپ دولوکــس مدل 1372 
بنزینى به شــماره موتور 1127105499 و شماره شاسى 
72406080 به شــماره پالك 53 – 213 و 73 متعلق به 
علیرضا صادقى برزانى به شماره ملى 1280259574 فرزند 

محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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نشریه «دیلى میل» انگلیس خبر داد دولت 1300 هوادار 
تیم ملى را از حضور در مســابقات جام جهانى 2022 قطر 
محروم کرد. طبق گزارش این رســانه انگلیســى 1300 
تماشــاگر انگلیســى به دلیل اقدامات خشــونت آمیز در 
ورزشــگاه ها در لیست ســیاه قرار گرفتند و اجازه سفر به 
قطر براى حضور در بازى هاى سه شیرها در جام جهانى را 
ندارند. دولت انگلیس به این 1300 هوادار هشدار داده در 
صورت سرپیچى از دستور و حضور در مسابقات انگلیس در 
جام جهانى به مدت 6 ماه زندان محکوم مى شــوند و باید 
جریمه ســنگینى پرداخت کنند. تیم ملى انگلیس یکى از 
رقباى ایران در جام جهانى 2022 قطر اســت. شاگردان 
کارلوس کى روش در اولین بازى خود  در تاریخ 30 آبان باید 

به مصاف سه شیرها بروند.

منع 1300 انگلیسى
 از جام جهانى

03

تیم فوتبال اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدى امروز(سه 
شنبه) در دور رفت «جام بانک اسالمى ابوظبى» به مصاف 
الوحده مى رود. مجیدى در نشست خبرى این بازى گفت: 
این تورنمنت به ما فرصت مى دهد تــا از بازیکنانى که در 
مسابقات لیگ کمتر بازى مى کنند، استفاده شوند و به نوعى 
با ترکیبى متفاوت در این تورنمنت حضور خواهیم داشت. 
مجیدى درباره اینکه قبال در لیگ موفق شد الوحده یکى 
از غول هاى امارات را شکســت داده، گفت: الوحده تیمى 
قدرتمند اســت و قدرت این تیم را در بازى اخیرش مقابل 
النصر دیدیم. عملکرد الوحده نسبت به هفته دوم لیگ که 
مقابل ما باخت تغییر کرده و عملکردش بهتر شــده است. 
مجیدى در ادامه گفت: امیدوارم در این بازى عملکرد خوبى 
را از خود به نمایش بگذاریم و بتوانیم نتیجه خوبى را به نام 

خودمان ثبت کنیم.

فرهاد دوباره
 به دنبال ُغول کشى

02

در چارچوب هفته نهم لیگ ترکیه، کایســرى اســپور به 
مصاف عمرانى اسپور رفت و به تساوى 2 بر 2 رسید. در این 
بازى مجید حسینى در ترکیب اصلى کایسرى اسپور حضور 
داشت و 90 دقیقه در میدان بازى کرد. در دقیقه 93 البته تیم 
عمرانى اسپور با اخراج گلوماچ 10 نفره شد. کایسرى اسپور 

با این تساوى 13 امتیازى شد و در رده هشتم قرار گرفت.

تساوى کایسرى  
در حضور حسینى

04

ریکاردو ساپینتو، سرمربى تیم اســتقالل عصر روز شنبه 
در تمرین تیم ملى فوتبال در پک حاضر شــد و دقایقى با 
کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى و ملى پوشان گفت 
و گو کرد. بازیکنان حاضر در اردوى تیم ملى فوتبال ایران 
به تمرین خود زیر نظر کارلوس کى روش ادامه مى دهند. 
تاکید اصلى تمرین روز شنبه بر انجام اتخاذ تصمیمات سریع 
و صحیح در زمان بازى تحت فشار، پاسکارى تک ضرب با 
حفظ باالترین درجه از تمرکز بود. کى روش در حین تمرین 
به بازیکنان گفت: «فراموش نکنید که در تمرینات تک تک 
اشتباهات مى توانند فرصتى براى یادگیرى باشند.» او پس 
از این جمله، اشتباه هاى رخ داده را به بازیکنان متذکر شد و 

نکات اصالحى را به آنها گفت.

ساپینتو در تمرین
 تیم ملى حاضر شد

در مصاف با پرسپولیس براى دومین مسابقه پیاپى 
خبرى از ستاره پرتغالى سپاهانى ها  در فهرست این 

تیم نبود.
هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر که به فیفادى ختم 
شد؛ در شرایطى براى ســپاهان با تساوى بدون گل 

برابر آلومینیوم اراك همراه بود که در کنفرانس خبرى 
پیش از این مسابقه، ژوزه مورایس سرمربى پرتغالى 
سپاهان از مصدومیت مانوئل فرناندز خبر داد و این 
هافبک سرشناس سپاهانى ها در مصاف با شاگردان 
مهدى رحمتى در فهرست طالیى پوشان اصفهانى 

حضور نداشت.
فرناندز یکى از خریدهاى پر ســر و صداى سپاهان 
در پنجره تابســتانى بود که با وجود سن و سال باال، 
حضورش در فوتبال ایران در میان رسانه ها با استقبال 

مواجه شد و او پس از اینکه در مصاف با استقالل به 
عنوان یار تعویضى وارد میدان شــد، در دیدار برابر 
نساجى مازندران اولین حضور فیکس خود را در حالى 
تجربه کرد که روى ارسال شهریار مغانلو با ضربه سر 

دروازه علیرضا حقیقى را هم باز کرد.
هافبک تیم ملى پرتغال در جام جهانى 2018 روسیه 
در ادامه در سه مصاف سپاهان مقابل گل گهر، فوالد 
و ذوب آهن نیز در ترکیب اصلى قرار داشت تا به دیدار 
برابر آلومینیوم و مصدومیت او رسیدیم که سبب شده 

در سه بازى قبلى حتى در لیست سپاهان هم نامش 
به چشم نخورد.

فرناندز حاال چند هفته اى مى شود که از دسترس کادر 
فنى سپاهان خارج شده و این موضوع فقدان بزرگى 
براى این تیم به شمار مى  رود. حاال باید منتظر ماند 
و دید این بازیکن سرشناس سرانجام چه زمانى بار 
دیگر عکسى از او در تمرینات سپاهان منتشر مى شود 
و چه زمانى دوباره در ترکیب طالیى پوشان اصفهانى 

بازى خواهد کرد.

دورى ادامه دار ستاره 
پرتغالى سپاهان

خودمان ثبت کنیم.

مصدومیت هاى اخیر بازیکنان تیم ملى فوتبال ایران در 
آستانه جام جهانى یادآور اتفاقاتى است که در سال 2006 
براى تیم برانکو ایوانکوویچ افتاد و نتایج تیم ملى در جام 

جهانى را تحت تاثیر قرار داد.
رقابت هاى جام جهانــى 2022 قطر در حالى از 29 آبان 
ماه سال جارى در کشــور قطر آغاز مى شود که گرماى 
هواى کشــور میزبان باعث برگزارى این مسابقات در 

فصل پاییز شد.
از این رو کشورهاى شــرکت کننده در مهم ترین 
تورنمنت فوتبال ملى در سال 2022 رقابت هاى 
فوتبال باشــگاهى را ادامه مى دهند تا در کوران این 
بازى هــا بازیکنان خود را در اختیــار کادر فنى تیم ملى 

قرار دهند.
کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى فوتبال ایران نیز 
براى آماده سازى هرچه بیشتر ملى پوشان داخلى قصد 
دارد هر هفته آنها را به مینى کمپ هاى دو روزه دعوت 
کند تا بازیکنان تیم ملى با هماهنگى بیشــتر براى این 

بازى ها آماده شوند.
با این حال هرچه به شــروع بازى هاى جام جهانى قطر 
نزدیک مى شــویم نگرانى درباره مصدومیت بازیکنان 
داخلى و لژیونرها بیشــتر مى شود. سردار آزمون مهاجم 
بایرلورکوزن که یکى از امیدهــاى اصلى گلزنى براى 
تیم ملى ایران اســت به دلیل مصدومیت حدود 6 هفته 
نمى تواند بازى کند. از سوى دیگر میالد سرلک هافبک 
پرسپولیس در جریان بازى با سپاهان نیز مصدوم شد تا 
او نیز حضورش در جام جهانى قطــر در هاله اى از ابهام 

قرار بگیرد.
موج مصدومیت ملى پوشان فوتبال ایران در حالى آغاز 
شده است که بازیکنانى همچون وحید امیرى و علیرضا 
بیرانوند با دردهاى کهنــه و قدیمى در تمرینات حضور 

دارند اما کى روش امیدوار بــه حضور تمام نفرات فعلى 
است تا بتواند با تمام قدرت براى تقابل با انگلیس، آمریکا 

و ولز آماده شود.
کى روش چنین شرایطى را در حالى پشت سر مى گذارد 
که مشابه آن را برانکو ایوانکوویچ در مسیر جام جهانى 
2006 آلمان طى کرده بود. برانکو در آن روزها بازیکنانى 
همچون على کریمى، مهدى مهدوى کیا، وحید هاشمیان 
و ... را به دلیل آسیب دیدگى در چند روز مانده به شروع 
رقابت ها در اختیار گرفت اما اثرات همین تیم نامنظم و 
پر از ستاره هاى آسیب دیده دو شکست مقابل مکزیک 

و پرتغال و یک تساوى مقابل آنگوال را به همراه داشت.
باید دید ستاره هاى تیم ملى ایران قبل از شروع رقابت ها 
مى توانند خودشــان را در هواپیماى این تیم براى پرواز 
به ســمت قطر آماده کنند یا جا مانده هاى بزرگ تیمى 
مى شوند که امیدوارى زیادى به کسب نتیجه و صعود از 
گروه B براى آنها از سوى برخى هواداران کى روش و تیم 

ملى ایران وجود دارد.

سرمربى پرتغالى تیم ملى در موقعیت برانکو!

تیم فوتبال سپاهان با عبور از نیمه سخت لیگ برتر 
حاال این فرصت را دارد تا در مقایســه با سایر رقبا در 
هفت بازى باقى مانده تا نیم فصل شــرایط بهترى را 

تجربه کند.
تیم فوتبال ســپاهان که اکنون با ســیزده امتیاز با 
فاصله دو امتیازى از ســه تیم پانزده امتیازى جدول 
در رده چهارم قرار دارد، این شانس را دارد تا در هفت 
هفته باقى مانده تا نیم فصل اول بازى هاى به مراتب 

آسان ترى به نسبت سایر رقبا در پیش داشته باشد.
ژوزه مورایس که در هفتــه اول لیگ با برترى دو بر 
صفر برابر استقالل براى مدعیان لیگ خط و نشان 
کشــید، در هفته ســوم لیگ با گل گهر، صدرنشین 
فعلى مســابقات دیدار کرد و هفته بعد هم به مصاف 
فوالد دیگر مدعى لیگ رفت. آنها در هفته هشتم هم 
با پرسپولیس مسابقه دادند تا روى کاغذ با چهار تیم 

مدعى قهرمانى لیگ دیدار کرده باشند.

سپاهان که از چهار بازى برابر چهار مدعى لیگ، یک 
پیروزى، دو تساوى و یک شکست را تجربه کرده، 
در هفته نهم لیگ به مصاف نفت آبادان رده آخرى 
مى روند. هفته دهم برابر تراکتور قربان بردیف قرار 
مى گیرند که یکى از دو بازى دشــوار دیگر آنها تا 
پایان نیم فصل است و بالفاصله باید در رفسنجان 
به مصاف مس این شــهر بروند. ســپاهانى ها در 
نخستین هفته پس از جام جهانى میهمان خواهند 
بود و در انزلى با ملوان دیدار مى کنند. آنها در ادامه با 
نفت مسجد سلیمان، پیکان و  مس کرمان مسابقه 
مى دهنــد تا به این صــورت نیم فصــل اول براى 

سپاهاِن مورایس به پایان برسد.
باید دید طالیى پوشان از برنامه هفت هفته پیش رو 
در جهت رســیدن به صدر جدول استفاده مى کنند 
یا باز هم قدرت شــگفتى ها بیشتر از احتماالت روى 

کاغذ خواهد بود.

بهترین فرصت سپاهان براى باالنشینى
 در جدول

ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهــن در واکنش به 
اعتراض استقاللى ها به داورى در چند هفته گذشته 
گفت: فکر نمى کنم هیچ تیمى به اندازه ذوب آهن از 

داورى آسیب دیده باشد.
مهدى تارتار پیرامون تقابل ذوب آهن با استقالل 
در هفته نهم لیگ برتر، اظهار داشت:  استقالل تیم 
قابل احترام و قهرمان فصل گذشته لیگ برتر است. 
هر چند فصل را خوب شــروع نکند؛ اما هر چه از 
بازى ها گذشت، کیفیت آنها بهتر شد. بازى گذشته 
هم امتیازات خوبى کســب کردند. ما کار سختى 
داریم؛ ولى ما هم ذوب آهن هستیم، از ابتداى فصل 
شکست نداشتیم و تیم بسیار خوبى هستیم و بازى 

سختى براى هر دو تیم است.
وى درباره اعتراض استقاللى ها به داورى در چند 
هفته گذشــته تصریح کرد: نمى دانم داور مسابقه 
چه کسى است و هنوز مشــخص نشده است. این 

را مى دانم که داوران ما، داوران سالمى هستند. 
به نظرم بایــد از همه نظر باید بــه داوران ما 
رســیدگى شــود و پا به پاى ورزشکاران و 
فوتبالیســت ها باید حقوق بگیرند. در این 
مســئله در حق آنها اجحاف مى شود،  آنها 

ارکان اصلى مسابقات هستند. بنابراین 

باید امکانات بهترى براى آنها در نظر گرفته شود 
و تجهیزات بهترى به آنها داده شــود. اما در مورد 
اتفاقاتى که در بازى استقالل و فوالد اتفاق افتاد، 
کارشناســان نظر دادند. بازى ذوب آهن و نساجى 
هم به همین شــکل. فکر نمى کنم هیچ تیمى به 

اندازه ذوب آهن از داورى آسیب دیده باشد.
ســرمربى تیم فوتبال ذوب آهــن در پایان گفت: 
امیدوارم کــه فضاى مجازى و رســانه اى که بعد 
از بازى فوالد پیش آمد روى بازى ما و اســتقالل 
تاثیر نگذارد. از داور مســابقه مى 
خواهم که تحت تاثیر نباشد. 
هــر دو تیــم از داورى در 
هفته گذشته متضرر شدند 
خواهشم این است که نگاه 
داور فقط به تیم اســتقالل 

نباشد.

هیچ تیمى به اندازه ذوب آهن
 از داورى آسیب ندیده است

کردند. ما کار سختى
ستیم، از ابتداى فصل

 خوبى هستیم و بازى 

چند ى ها به داورى در
نمى دانم داور مسابقه 
خص نشده است. این
ان سالمى هستند. 

د بــه داوران ما 
ى ورزشکاران و 
این  گیرند. در
مى شود،  آنها 

د. بنابراین 

مســابقه مى  نگذارد. از داور تاثیر
که تحت تاثیر نباشد.  خواهم
هــر دو تیــم از داورى در 
هفته گذشته متضرر شدند 
است که نگاه  این خواهشم
داور فقط به تیم اســتقالل 

نباشد.

خبر مصدومیت سردار آزمون و گمانه زنى ها درخصوص رسیدن او 
به جام جهانى این روزها روى خبرگزارى هاى فوتبالى وایرال شده 
است. مصدومیت ستاره ایرانى بایرلورکوزن اگرچه مى تواند دردسر 
بزرگى براى تیم کى روش در جام جهانى باشد ولى فرصت ویژه اى 
خواهد بود براى درخشش سایر ستاره هاى کشورمان که در سایه 

این مهره ارزشمند تا کنون شانسى براى خودنمایى نداشته اند. 
محمد محبى یکى از این بازیکنان اســت که این روزها با عملکرد 
درخشان خود زمینه ســاز پیروزى هاى اخیر استقالل بوده است. 
همین موضوع باعث راهیابى او به لیســت تیم ملى شــد. او قادر 
خواهد بود با ادامه این روند به بهترین گزینه براى جانشینى سردار 

در قطر تبدیل شود.
شاید پسربوشهرى فوتبال ایران یکى از همان کسانى باشد که به 
قول نشریه اسپانیایى، مهدى طارمى را الگوى خود قرار داده است. 
او فصل گذشــته هم با درپیش گرفتن راه همشــهرى خود راهى 

پرتغال شد ولى در این مسیر موفقیتى کسب نکرد. اما شانس با 
این مهاجم جوان یار بود. محبى باز از روى دســت طارمى کپى 
بردارى کرده بااین تفاوت که او این بار تصمیم گرفته با درخشش 
در لیگ ایــران و ثابت کردن توانایى هــاى خود به کى روش 

همان راهى را برود که طارمى در جوانى طى کرد.
مهاجم 23 ساله آبى ها این فرصت را دارد که در زمان باقیمانده 

تا جام جهانى با ارائــه نمایش هاى قابل قبول 
در رقابت هــاى لیگ و اردوهــاى تیم ملى 

یکى از مسافران قطر شود. اگرچه آسیب 
دیدگى ســردار آزمون شانس حضور 

محبى در جام جهانــى را پررنگ تر 
خواهد کــرد اما او ایــن توانایى را 
دارد که حتى در حضور آزمون هم 

خودش را به ســرمربى پرتغالى 
تیــم ملــى تحمیــل کند. 
محمد محبــى اگر با همین 
فرمان پیش رود مى تواند 

هم کفش طالى 
لیگ را از آن 

خود کند و هم با درخشــش در ترکیب تیم 
ملى در جام جهانى به لیــگ هاى معتبرتر راه یابد. 

هیچ بعید نیست او حتى آرسنالى ها را متقاعد کند 
به جاى خرید ستاره ایرانى پورتو روى همشهرى 

23 ساله او سرمایه گذارى کنند. 

مصدومیت سردار، 
آزمونى ویژه براى
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تا جام جهانى با ارائــه نمایش هاى قابل قبول 
رقابت هــاى لیگ و اردوهــاى تیم ملى  در

یکى از مسافران قطر شود. اگرچه آسیب 
دیدگى ســردار آزمون شانس حضور 

جهانــى را پررنگ تر  محبى در جام
خواهد کــرد اما او ایــن توانایى را 
دارد که حتى در حضور آزمون هم 

خودش را به ســرمربى پرتغالى 
تیــم ملــى تحمیــل کند. 
محمد محبــى اگر با همین 
فرمان پیش رود مى تواند

کفش طالى  هم
لیگ را از آن 

خود کند و هم با درخشــش در ترکیب تیم 
لیــگ هاى معتبرتر راه یابد. ملى در جام جهانى به

هیچ بعید نیست او حتى آرسنالى ها را متقاعد کند 
به جاى خرید ستاره ایرانى پورتو روى همشهرى 

23 ساله او سرمایه گذارى کنند. 
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Bگروه B براى آنها از سوى برخى هواداران کى روش و تیم 

ملى ایران وجود دارد.
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سازمان زندان ها جهت تحقق شعار سال 1401 که به 
عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» مزین شده، 
سند تحول قضایى و نیز اجراى اولویت «توسعه کمى و 
کیفى اشتغال زندانیان» «جشنواره مسابقات آزاد مهارت 

زندانیان» را شهریورماه امسال برگزار کرد.
این جشنواره با همکارى سازمان آموزش فنى و حرفه اى 
در سطح کشور و با هدف توسعه فرهنگ مهارت آموزى 
در بین زندانیان، کشف استعدادها و ایجاد فرصت مناسب 
براى شکوفایى مهارت آنان و ایجاد زمینه اشتغال پایدار 
زندانیان در حین حبس و پس از آزادى در رشــته هاى 
اتومبیل، برقکار ســاختمان، قالیبافى، خیاطى مردانه و 
زنانه، آرایشگرى و پیرایشــگرى مردانه، جوشکارى، 
صنایع دستى چوب و چرم و همچنین تراش سنگ هاى 
قیمتى؛ در بین 3 هزار و 930 نفر از زندانیان در 29 استان 

کشور در 8 رشته مهارتى برگزار شد.
یکى از کارگاه هایى اشــتغال زندانیــان براى مهارت 

آموزى کارگاه پردازش مس در زندان مرکزى اصفهان 
است. کارگاه پردازش مس در زندان مرکزى اصفهان 

با حدود 105 زندانى در راستاى توسعه اشتغال و حرفه 
آموزى و ایجاد درآمد پایدار براى زندانیان و خانواده هاى 

آنان با مشارکت بخش خصوصى توســط بنیاد تعاون 
زندانیان ایجاد شده است.

در این کارگاه محصوالتى همچون کاســه، بشــقاب، 
لیوان، گلدان، جام، تنــگ و گز خورى با نقش و نگارى 
زیبا تولید و در معرض فروش قرار مى گیرد. مساحت این 
کارگاه حدود 750 مترمربع است و مددجویان عالقمند 
به صنایع دستى در محیطى آرام به تولید صنایع دستى 

مى پردازند.
بنیاد تعاون زندانیان، در این کارگاه براى هر زندانى بر 
اساس کار و تالشى که انجام مى دهد اقدام به پرداخت 
حقوق و دســتمزد کرده به نحوى که هر فرد قادر است 
ماهانه مبلغى بین 5 تا 25 میلیون ریال حقوق دریافت 

کند.
مهمترین موضوع فراگیرى حرفه وهنر صنایع دســتى 
اســت که زندانى پس از آزادى نیز مى تواند از این هنر 

به عنوان زمینه کسب درآمد پایدار استفاده کند.

فعالیت کارگاه پردازش مس 
در زندان مرکزى اصفهان 

همزمان با ســالروز آغاز امامت و والیت حضرت ولى عصر(عج)، مخابرات منطقه 
اصفهان اقدام به برپایى میز خدمت و موکب پذیرایى در حاشیه برگزارى جشن بزرگ 
«بیعت» نمود.به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، در این موکب 
که روز پنج شــنبه 14 مهر ماه 1401 در محل میدان امام حسین (ع) شهر اصفهان 
با هدف تعظیم شعائر مهدوى و خدمت رســانى به مردم برپا شد؛ عالوه بر پذیرایى 
از حضار، خدمات ســرویس هاى ثابت و همراه اول در قالب میز خدمت، به مراجعه 

کنندگان ارائه شد.
گفتنى است، همزمان با سالروز آغاز امامت و والیت حضرت ولى عصر(عج)، مراسم 
جشن بزرگ بیعت عصر با حضور پرشور مردم اصفهان در میدان امام حسین(ع) این 

شهر برگزار شد.

تالشــگران ذوب آهــن اصفهان  پنجشــنبه 14 مهرماه همزمــان با نهم ربیع 
االول ســــالروز آغاز امامت حضــــرت مهدى (عج) و برگزارى جشــن بزرگ 
امامت، بــا برپایى موکــب در میــــدان امام حســین (ع) اصفهــان، همگام با 
سایر هموطنان در سراسر کشــور با مقام معظم رهبرى و آرمان هاى امام و شهدا  

تجدید بیعت کردند.
 کارکنان ذوب آهن اصفهان در این جشن و اجتماع بزرگ ضمن گرامیداشت سالروز 
آغاز امامت حضرت مهدى (عج) براى فــــرج و ظهــور آن حضرت دعا کردند. 
شایان ذکر است این جشــن بزرگ با نواى مداحان اهل بیت ســیدرضا نریمانى، 
محمد یزدخواستى، مهدى رعنایــــى، امیر برومند و ســخنرانى حجت االسالم

وا لمسلمین صغیرا همراه بود. 
همچنین در ترمینال آزادگان ذوب آهن اصفهان نیز مراســم جشــنى با حضور 

تالشگران این شرکت برگزار گردید. 

تجدید بیعت کارکنان ذوب آهن برپایى میز خدمت و موکب پذیرایى مخابرات

بسته هاى تشویقى کمیته امداد براى کارفرمایان

اهداى جوایز برگزیدگان مسابقه جذب ایده توسط 
شرکت توزیع برق  

کمیته امــداد امام خمینــى (ره) اســتان جزئیات
 بسته هاى تشویقى براى کارفرمایانى که مددجویان 
را مشــغول به کار کنند، اعالم کرد. معاون اشتغال 
و خودکفایى کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان گفت: هــزار و 969 مــورد از کاریابى ها و 
دو هزار و 712 فرصت شــغلى به وسیله طرح هاى 
راهبرى شغلى فراهم شده است.احمد رضایى افزود: 
چهار هزار و 610 مددجــو با توجه به توانمندى ها با 
هدایت و مشاوره کارشــناس مشغول به کار شدند.
وى گفت: براى 6 هــزار و 837 مددجو با پرداخت 

تســهیالت به ارزش 530 میلیارد تومان اشــتغال 
فراهم شده است.معاون اشتغال و خودکفایى کمیته 
امداد امام خمینى (ره) اســتان اصفهان با اشاره به 
بسته هاى تشــویقى کارفرمایان افزود: کارفرمایان 
اگر مددجویان را مشــغول به کار کنند از 23 درصد 
حق بیمه بهره مند مى شوند و مى توانند از تسهیالت 
قرض الحسنه تا سقف 100 میلیون تومان به ازاى 
هر نفر استفاده کنند.رضایى گفت: اگر کارفرمایان 
در حوزه دانش بنیان یا مناطق محروم فعالیت داشته 

باشند از هر دو بسته مى توانند استفاده کنند.

دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان با فراخوان آثار در سراسر استان اصفهان ،

 نسبت به برگزارى مسابقه در قالب مدیریت مصرف 
برق ، اقدام کرد.طی مرحله داوري مجموعه آثار راه 
یافته به دبیرخانه مســابقه پس از بررسی و امتیاز 
دهی داوران آثار برگزیده مــورد تقدیر و هدایایی 
به رسم یادبود به صورت حضوري در شهرستانها 

اهدا گردید.رویکرد و هــدف این دوره از برگزارى 
مسابقه توجه به مدیریت مصرف برق در همه بخش 
هاي صنعتی، خانگی، تجاري، اداري، کشاورزي ، 
عمومی و انرژي هاي تجدیدپذیر به منظور استفاده 
صحیح برق توسط مشــترکین بود که با استقبال 
وحضور حداکثرى دانش آمــوزان و مربیان همراه 

بوده است.

شرکت بین المللى دنیاى پارسیان سپاهان(سهامى خاص)  ثبت شده به شماره 33460و شناسه ملى  
 10260539758

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده که در ساعت 12:00مورخ  1401/08/01روز یکشنبه در محل دفتر قانونى شرکت به آدرس 
چهارباغ باال-خیابان عطاءالملک - کوچه شــهید على تاج الدین پالك 68 طبقه همکف تشکیل

 مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:    انتخاب و تغییر اعضاى هیأت مدیره،     انتخاب بازرسین

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

هیأت مدیره شرکت بین المللی دنیای پارسیان سپاهان(سهامی خاص)هیأت مدیره شرکت بین المللی دنیای پارسیان سپاهان(سهامی خاص)

شرکت شن و ماسه کوهى الوند   به شــماره ثبت 1021 و شناسه ملى 10860035553 
سهامى خاص

 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود در مجمع عمومى فوق العاده 
که در تاریخ شنبه 30/07/1401 ساعت 8  صبح در محل اصلى شرکت برگزار مى گردد، 

حضور به هم رسانند.                                                                                  
  دستور جلسه: 1- انحالل شرکت  2- سایر مواردى که در صالحیت شرکت مى باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

  هیأت مدیره شرکت  هیأت مدیره شرکت

در راستاى اجراى ماده 5 نحوه واگذارى مالکیت و اداره امور شهرکهاى صنعتى، بدینوسیله از مالکین 
واحدهاى صنعتى و تجارى و کارگاهى مســتقر در ناحیه صنعتى ورپشت طرف قرارداد با شرکت 
شهرکهاى  صنعتى استان اصفهان دعوت مى شود در اولین جلسه مجمع عمومى مؤسسین شرکت 
خدماتى در شرف تأسیس ناحیه صنعتى ورپشت که در روز شنبه مورخ 1401/07/30 ساعت 9 صبح 
در محل کارخانه شرکت آدرین دانه سپاهان واقع در ناحیه صنعتى ورپشت نبش خیابان صنعت پنجم 
تشکیل مى شود، شخصًا شرکت نمایند. همچنین متقاضیان عضویت در هیئت مدیره مى توانند تا 
تاریخ 1401/07/20 جهت تحویل مدارك به دفتر هیئت امناء نبش خیابان صنعت هشتم شرکت آهار 

تیران مراجعه فرمایند. 
دستور جلسه: 

1ـ تصویب اساسنامه شرکت 2ـ انتخاب اعضاى هیئت مدیره 3ـ انتخاب بازرسین شرکت 4ـ انتخاب 
روزنامه جهت درج آگهى شرکت 5ـ سایر مواردى که در صالحیت مجمع مؤسسین باشد.

آگهی برگزاری مجمع عمومی 
مؤسس شرکت خدماتی (در شرف تأسیس) 

ناحیه صنعتی ورپشت (سهامی خاص)

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شــماره مزایده 2001094734000007 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/28  تاریخ انتشار: 1401/07/18   

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/08/08 تاریخ بازدید: 1401/07/20 الى 1401/08/08  
تاریخ اعالم به برنده: 1401/08/10 تاریخ بازگشایى: 1401/08/09 و ساعت 14:30 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

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

نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

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

   آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۱۴۷۷۰) ۸ قطعه زمین مسکونی، ۳ قطعه زمین تجاری

۱ قطعه زمین آپارتمانی (نوبت اول)

م.الف:۱۳۹۱۴۳۱   

 سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

چاپ اول

شهردارى خمینى شهر در نظر دارد: 1ـ مناقصه بهره  بردارى از خط اصفهان به خمینى شهر و بالعکس براساس سرویس به شماره 
2001093298000026مورخه 1401/7/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات ا لکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت 
برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى: 
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/7/19-  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/7/27-  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/8/8

 - زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/8/9
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مناقصه 

علی اصغر حاج حیدریـ  شهردار خمینی شهر علی اصغر حاج حیدریـ  شهردار خمینی شهر 

چاپ اول

م.الف:۱۳۹۱۸۲۵


