
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 24 مهر ماه 1401 / 16 اکتبر 2022 / 19 ربیع االول 1444
سال نوزدهم /شماره 4433 /  8  صفحه / 2000 تومان

۳

ولگردان 
خیابان های اصفهان

«شین» وحشت 
در سینما ساحل

۳

چرخ اتوبوس ها 
خوب می چرخد!

آمار فارغ التحصیالن بیکار 
در حال افزایش است

صادرات ۲۰ میلیون دالر 
فرآورده دامی از اصفهان

۳

۲

۶

       

ترکیب ماست با اسفناج 
چربی ها را مثل کوره

می سوزاند

غریب در خانه
۳

یک سر 
و هزار سودا

ســاالنه 60 هــزار معلول به ســازمان بهزیســتى 
اضافه مى شــود، 60 هــزار معلول یعنــى 60 هزار 
تخت، 60 هزار ویلچــر، 60 هزار صندلى مناســب 
باید اضافه شود تا بهزیســتى بتواند در کنار جمعیت 
معلوالنى که تحت پوشــش دارد، ایــن تعداد را هم

 ساماندهى کند. 
اما بهزیستى همین حاال هم دست و بالش تنگ است؛ 
اعتبارات، آنقدر نیست که بتواند اینهمه تحت پوشش 
را بدارد، چه برسد به اینکه هر سال 60 هزار نفر هم به 
تعداد آنهایى که دارد اضافه شود. مسئوالن بهزیستى 

مى گویند....

پل خواجو «جان پناه»  پیدا مى کند
پروژه جدید و مشترک شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان

۳

اصفهانى هایى که نصف جهان را نمى شناسند 

نعمتی نیم فصلنعمتی نیم فصل
به امارات می رود؟

ســیامک نعمتى قبل از شــروع فصل 
جدید با پیشــنهاد خوبى از لیگ امارات 

مواجه شــد. او در حالى که مى توانست 
پرسپولیس را ترك کند ماند تا به قهرمانى ...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه 

ساالنه ساالنه ۶۰۶۰ هزار معلول به  هزار معلول به 

سازمان بهزیستی اضافه می شود سازمان بهزیستی اضافه می شود 

از شکستن طلسم 
شکست ناپذیری 

گاندوها تا صدرنشینی 
دوباره سرخ ها

۵

تارتار: از گلی که تارتار: از گلی که 
خوردیم دلم سوخت

آنها دیگر بی رحمِی خیابان را نمی بینند
۶

۷

مدیرعامل سازمان میادین مدیرعامل سازمان میادین 

میوه و تره بار اصفهان خبر داد؛میوه و تره بار اصفهان خبر داد؛

فروشگاه های کوثر اصفهان فروشگاه های کوثر اصفهان 
۳هوشمند می شودهوشمند می شود

شیوع ۶۰ درصدی بی دندانی در ایرانی ها رقابت دانش آموزان اصفهان با ۶۳ کشور جهان جهان نما ۴۲ درصد کاربران قادر به نصب ویندوز ۱۱ نیستنداستان دیابت چه بالیى سر بدن مى آورد؟تکنولوژی سالمت

۳

-موضوع مزایده: مزایده  فروش ویالهاى  شماره 22و 23 زون 33 واقع در دهکده زاینده رود
سازمان عمران زاینده رود درنظر دارد امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،  با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت setadiran با شماره 

مزایده 1401/3040به صورت الکترونیکى اقدام نماید.

آگهی مزایده عمومی
 فروش امالک و مستغالت شماره  ۳۰۴۰ /۱۴۰۱

مسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رودمسعود منتظری نجف آبادی -مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

زمان انتشار در سایت : 1401/7/24 
مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ  1401/8/05                             

تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/8/06
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/8/16   

زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/8/17  
 زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/8/18

ضمنا» رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 
1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
ودریافت 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، شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه

 مزایده ،قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى ( توکن)

 با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 1456 

                                 setadiran.ir  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
” بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر“ موجود است. 

4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 
مرکزپاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس حاصل نمایند.

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

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

توضیحاتقیمت پایه کارشناسى (ریال)زیربناى موجودمتراژ زمینشماره زمین ردیف

فروش به صورت نقدى مى باشد180179/898/987/000 مترمربع۱33-221801/82

فروش به صورت نقدى مى باشد180129/000/000/000 مترمربع233-23853/08
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اعالم قیمت الگوهاى
مصرف کننده گاز

کاالبرگ در مهرماه هم
توزیع نشد 

خبرخوان
خسارت بر سالمت 

  تجارت نیوز | اختالالت اینترنتى مشاوره 
آنالین پزشــکى را نشــانه رفته و مشاوره متنى 
پزشکى آنالین با کاهشــى 35 درصدى در صدر 
لیســت خودنمایى مى کند. از سوى دیگر با توجه 
به اینکه اغلب افراد جستجوى پزشک و تخصص 
مورد نیاز خود را در گوگل انجام مى دهند، قطعى 
اینترنت بین الملل باعث شده مردم نتوانند به راحتى 

پزشک مورد نظر خود را پیدا کنند.

جریمه عجیب لک
  فوتبال برتر | در جریان بازى پرسپولیس 
و مس رفسنجان، حامد لک، دروازه بان تیم مس از 
مچ بند مشکى استفاده کرده بود.  بعد از این اقدام 
جنجالى خبر رسیده حامد لک توسط باشگاه مس 

رفسنجان جریمه نقدى شده است! 

شهرهاى آبى کم شد
بر اســاس آخرین به روز رسانى ها،    ایرنا |
همانند هفته گذشته هیچ شهرى در وضعیت قرمز 
قرار ندارد و تعداد شهرهاى با وضعیت نارنجى نیز 
از 18 به 19 شهر رسید. همچنین تعداد شهرهاى 
با وضعیت زرد از 192 به 203 و تعداد شهرهاى با 

وضعیت آبى از 238 به 226 شهر رسید.

باید هماهنگ شویم! 
  روزنامه همشهرى |هرمز شجاعى مهر، 
مجرى باسابقه صداوسیما گفت: به نظر من ما باید 
خودمان را با جوانان این کشور هماهنگ کنیم. باید 
براى خواسته و میل آنها برنامه بسازیم. باید افق را 
باز و خط قرمزها را کم کنیم. امروز به نظرم این امر 

خیلى مهمتر از گذشته است.

کپى کارى ایران خودرو!
«گجت نیوز» سایت تخصصى    خبرآنالین |
حوزه تکنولوژى در یک گزارش جنجالى ادعا کرده 
پلتفرم اختصاصى مطرح شده از سوى ایران خودرو 
براى جایگزینى پژو 206 کپى بردارى شده از ام 
جى 3 چینى است. بنا بر اعالم منابع موثق، ایران 
خودرو برنامه دارد از ایــن خودرو تا چند ماه دیگر 

رونمایى کند.

خشم روزنامه صداوسیما 
  روزنامه جام جم | در مــدت اخیــر 
که فضاى کشــور متأثر از اعتراضات و حواشى 
مربوط به آن شــده، برخى رسانه هاى تلگرامى و 
اینستاگرامى فعال در حوزه ورزش کشور به محور 
عملیات روانى علیه امنیت ملى تبدیل شــده ا ند. 
برخى از این رسانه ها که بیش از یک میلیون عضو 
را نیز به ثبت رسانده اند، باعث یک افسارگسیختگى 

و فعالیت معاندانه توسط آنها شده است.

تشویق به تنبیه!
حرف هاى کارشناس برنامه    برترین ها |
«شیوه» که از شبکه 4 سیما پخش مى شود، درباره 
نحوه برخورد با دانش آموزان در مدارس خبرساز 
شده اســت. او مى گوید: تنبیه را از مدارس حذف 
کردیم و نتیجه اش این شد که معدل دانش آموزان 

به 12 رسیده است!

باید تربیت شوند 
  رویداد24 | مدیرکل قرآن، عترت و نماز 
وزارت آموزش و پرورش گفت: در دو سال گذشته 
با توجه به شرایط کرونایى و آموزش غیرحضورى 
کالس هاى درس، هر چند آموزش آنها دنبال شد 
اما در حوزه تربیــت اینگونه نبود. میکائیل باقرى 
گفت: براى دانش آموزان شبهه افکنى کردند و آنها 
پاسخ مناسب براى شــبهات نیافتند؛ بنابراین،  در 
زمینه تربیت باید اقدامات جدى ترى صورت گیرد.

مداح معروف سانسور شد!
  برترین ها | صدا و ســیما حرف هاى محمود 
کریمى، مداح معروف در مــورد حجاب را وقتى با 
استقبال و تشویق تجمع کنندگان مذهبى در میدان 
ولیعصر روبه رو شــد، قطع کــرد! محمود کریمى 
در میدان ولیعصر(عج) تهــران گفت: من در بحث 
حجاب حرفم مشخص اســت. مى گویند زنان به 
هیئت مى آیند ولى موهایشان بیرون است. به من 

و تو چه...!

اوکراین را نابود نمى کنیم! 
  فارس| «والدیمیر پوتیــن»، رئیس جمهور 
روسیه روز جمعه گفت که روسیه به دنبال نابودى 
اوکراین به عنوان یک کشــور نیســت. «جوزپ 
بورل»، مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا روز 
پنج شنبه در سخنانى گفته بود، هرگونه حمله اتمى 
علیه اوکراین نه یک پاسخ اتمى، بلکه چنان پاسخ 
قدرتمند نظامى در پى دارد که ارتش روســیه نابود 
خواهد شــد. «دیمیترى مدودوف»، معاون رئیس 
شوراى امنیت ملى روسیه در پاسخ به این اظهارات 
اعالم کرد، ادعاى احتمال حمله اتمى روســیه به 

اوکراین توسط بورل چیزى جز «پارانویا» نیست.

فوت دانش آموز اردبیلى؟
  ایرنا |مدیرکل امنیتى و انتظامى اســتاندارى 
اردبیل شایعات و ادعاى رســانه هاى معاند درباره 
جان باختن یک دانــش آموز دختــر در اردبیل را 
تکذیب کرد و گفت: این ادعا کامًال دروغ اســت و 
به هیچ وجه صحت ندارد. على محبوبى پور گفت: 
در اردبیل تاکنون هیچ کشته و مجروحى نداشتیم 
و حتى دستگیرى افراد هم در این شهر قابل توجه 
نبوده است.  برخى رسانه هاى ضد انقالب روز جمعه 
22  مهر ماه در خبرسازى دروغ، مدعى ضرب و شتم 
دانش آموزان دختر شاهد اردبیل در روز پنج شنبه و 
فوت یکى از دانش آموزان بر اثر خونریزى ناشى از 

ضرب و شتم شدند.

حقوق نمایندگان زیاد نشده 
  ایرنا |روابط عمومى مجلس شوراى اسالمى 
در پــى ادعاى کذب دربــاره حقــوق نمایندگان، 
اطالعیه اى منتشــر کرد. در ایــن اطالعیه آمده 
اســت: اخیراً ادعاى کذبى مبنى بر تصمیم مجلس 
براى افزایش 50 درصدى حقوق نمایندگان مطرح 
شده است که درباره این ادعا تأ کید مى شود: ادعاى 
مطرح شده از اساس کذب است و چنین موضوع یا 

تصمیمى در دستور کار مجلس نبوده است.

فوت یک دختر
براى غرب مهم نیست

  فارس |وزیر امور خارجه با بیــان اینکه چه 
کســى باور  مى کند که فوت یک دختر آنقدر براى 
غربى ها اهمیت داشــته باشــد؟ گفت: اگر چنین 
اســت، نســبت به صدها هزار شــهید و  کشته در 
عراق، افغانستان، ســوریه و لبنان چه کردند؟ آنها 
مى خواســتند در ایران جنگ فرقه اى راه بیندازند. 
امیرعبداللهیان عنوان کرد: ما شــاهد ورود سالح 
گرم به برخى از تظاهرات هستیم که این سالح ها از 
خارج وارد شده است و ما در ایران چنین سالح هایى 

را نداریم.

 بال مگس هم نیستند
  روزنامه کیهان| آقــاى رئیســى آمریکا و 
اسرائیل را به مگس تشــبیه کرده و خطاب به آنها 
این بیت را خوانده اســت که: « اى مگس عرصه 
سیمرغ نه جوالنگه توست ... ِعرض خود مى برى و 
زحمت ما مى دارى ». پس چرا آشوبگران و حامیان 
آنها به خودشان گرفته اند؟! مى خواهند خودشان را 
مهم جلوه بدهند و بگویند، آقاى رئیسى براى ما هم 
حســاب باز کرده و ما را هم مثل آمریکا و اسرائیل 
به مگس تشبیه کرده است! وقتى آمریکا و اسرائیل 
مگس باشند، نوچه هاى آنها بال مگس هم نیستند!

سرپرســت مدیریت هماهنگى امور گازرسانى شرکت 
ملى گاز ایران گفت: قیمــت گاز براى خانواده متعارف 
10 تا 12 هزار تومان براى تابســتان و حدود 45 تا 50 
هزار تومان براى زمســتان اســت که اسمش الگوى 

مصرف است.
سید جالل نور موسوى درخصوص تعرفه گذارى پلکانى 
گاز در بخش خانگى گفت: 76 درصد مشترکین گاز در 
سه پله اول قرار مى گیرند که به عنوان الگوى مصرف 

متعارف در نظر گرفته مى شوند.
وى افزود: در فصل گرما عرضه زیاد و تقاضا کم و قیمت 
باید پایین تر باشد ولى وقتى که زمستان مى شود عرضه 

کمتر و تقاضا خیلى زیاد است به تبع باید قیمت ها هم به 
تناسب باال برود ولى در واقع اینگونه نیست.

به گفته وى براى همه یک قیمت متعادل و متناســبى 
درنظر گرفته شده که همگانى هست یا به عبارتى اگر 
یارانه اى هم داده مى شــود، همه از این یارانه استفاده 

کنند.
نور موســوى گفت: براى تعرفه هاى گاز در چندسال 
اخیر 12پله داشــته ایم که از پلــه 6 احتماًال مصارف 
غیرمتعارفى مثل استخر، سونا، جکوزى و یا خانه هایى 
که متراژ باالتــرى دارند که باید هزینه هاى شــان را 

پرداخت  کنند.

اگرچه قرار بود از مهرماه کاالبرگ توزیع شود، اما این 
ماه نیز یارانه به صورت نقدى واریز شد. 

بیش از پنج ماه است که به جاى یارانه 45 هزار تومانى، 
یارانه 300 و 400 هزار تومانى واریز مى شــود. اما چه 
کسانى یارانه نقدى مهر را کمتر از این میزان دریافت 
کردند و چه کسانى بیشتر؟ علت این تغییرات در واریز 

یارانه ها چیست؟
از همان ابتــدا زمزمه توزیع کاالبرگ بــه جاى یارانه 
نقدى آغاز شد اما هنوز زمان دقیق اجراى آن مشخص 
نیست. در آخرین اظهار نظر نیز على بهادرى جهرمى، 
سخنگوى دولت اعالم کرد زیرساخت ها براى کاالبرگ 

آماده نیست؛ بنابراین، مهرماه نیز یارانه بگیران، یارانه 
نقدى دریافت کردند.

اخیراً برخى از رسانه ها ادعا کردند که قرار است میزان 
یارانه نقدى دو برابر شود. به عبارتى سه دهک اول باید 
یارانه 800 هزار تومانى دریافت مى کردند و سایر افراد 
نیز یارانه 600 هزار تومانــى مى گرفتند. اما هیچ مقام 
مسئولى این ادعا را تأیید نکرد و یارانه مهر طبق روال 
قبلى واریز شد. در سایت سازمان هدفمندى یارانه ها نیز 
چنین موضوعى تأیید  نشد. در اطالعیه این سازمان هیچ 
اشاره اى به افزایش یارانه ها نشد بلکه تنها زمان واریز 

یارانه نقدى را اعالم کردند.

مریم محسنى
آوازه مدرك به دســت هاى بیکار به شــکلى در همه 
جا پیچیده که آنهایى هم که قصد رفتن به دانشــگاه 
دارند به فلســفه درس خواندن و مدرك گرفتن شک

 کرده اند. نظام آموزشــى ما خیلى وقت اســت که با 
مشــکل فارغ التحصیالن بیکار دست و پنجه نرم مى 
کند و ساالنه هزاران فارغ التحصیل در بن بست بیکارى 

اسیر مى شوند.
اکثر این فارغ التحصیالن که آمارشــان هر روز باالتر 
مى رود نه مهــارت دارند و نه از دانــش کافى َعملى 
برخوردارند، آنها تئورى را خوب یاد گرفته اند اما زمانى 
که پاى عمل پیش مى آید درمانده مى شوند و مجبورند 

به جرگه بیکاران بپیوندند.
بررســى آمار مربوط به وضعیت نیروى کار در تابستان 
ســال جارى که از ســوى مرکز آمار ایران ارائه شده، 
نشــان مى دهد که 955 هزار و 398 نفــر از جمعیت 

فارغ التحصیالن کشور، بیکار هستند.
اگــر بخواهیم به شــکل جزئى تــر آمار را بررســى 
کنیم مشــخص مى شــود که در حال حاضــر میزان 
بیکاران در کشــور دو میلیون و 333 هزار و 457 نفر 
است که سهم «جمعیت شــاغل فارغ التحصیل از کل 
شاغالن» 0/9درصد افزایش داشته و از 25/6درصد در 
تابستان ســال 1400 به 26/5 درصد در تابستان سال 

1401رسیده است.
به گفتــه کارشناســان بــازار کار، افزایــش ظرفیت 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالى، به عدم تعادل بین 
فرصت هاى شــغلى موجود و نیاز واقعى بــازار کار و 

جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهى منجر شده و سیاست 
هایى که بعضــًا در بازار کار در پیش گرفته مى شــود، 

زمینه کاهش میزان اشتغال را فراهم کرده است.
بر اســاس آمارها در بخــش صنعت، نــوع و ماهیت 
مشــاغلى که مى تواند فارغ التحصیالن دانشــگاهى 
را جذب کنــد تنها 15 درصــد و در بخش خدمات 20 
درصد است. در بخش کشاورزى نیز این نسبت به 10 
درصد مى رســد، یعنى از 100 فرصت شغلى در بخش 
کشاورزى تنها 10 درصد آنها نوع و ماهیتشان طورى 

است که مى تواند نیروى فارغ التحصیل جذب کند.
در برنامه ششــم توســعه دولت مکلف شــده بود که 
ساالنه 950 هزار شــغل ایجاد کند. این در حالى است 
که به گفته کارشناســان، اقتصاد ایــران تنها ظرفیت 
ایجاد 500 هزار شــغل را دارد بر همین اساس وزارت 
کار در تالش بود با طرح هاى راهگشــا از جمله اجراى 
طرح اشتغال فراگیر، کسرى اشــتغال پیش بینى شده 
در برنامه ششــم را به نوعى جبران کند و با شناسایى 
رســته هاى پرکشــش در بــازار کار و بــه کارگیرى 
ظرفیت هاى بالقــوه، در جهت ایجاد اشــتغال پایدار 

گام بردارد.
اما این برنامه ها به علت ضعف نظام آموزشى در مهارت 
آموزى چنان که باید و شــاید به نتیجه نرسیده است. 
همین باعث شــده که انگیزه براى ادامه تحصیل هم 
رو به افول بــرود و صندلى هاى دانشــگاه ها از وجود 

دانشجویان خالى شود. 
شــاهد این مدعا هم آخرین آمار مؤسســه پژوهش و 
برنامه ریزى آموزش عالى وزارت علوم اســت که به 

تازگى منتشر شده و آخرین مبناى جمعیت دانشجویى 
کشور محسوب مى شود، آمارى که از کاهش جمعیت 

دانشجویى کشور پرده برمى دارد.
این عددها نشــان مى دهد که جمعیت دانشــجویى 
در ســال تحصیلى 96-95 چهار میلیــون و 73هزار 
و 827 نفر بــوده اما این آمار در ســال تحصیلى 97-
96 به ســه میلیــون و 616 هــزار و 114 نفر کاهش

 یافته است.
روند کاهشــى جمعیت دانشــجویى کشــور در سال 
تحصیلى 98-97 نیز ادامه داشــت و به سه میلیون و 
373 هزار و 388 نفر رسیده اســت. این تعداد در سال 
تحصیلى 99-98  نیز به سه میلیون و 182 هزار و 989 
نفر رســیده و دانشــجویان باز هم کاهش استقبال از 

دانشگاه را نشان دادند.
بر این اساس، در ســال تحصیلى 1400-99 نیز باز با 
کاهش جمعیت دانشجویان در دانشگاه هاى کشور روبه 
رو بودیم و این عدد به ســه میلیون و 173 هزار و 779 

دانشجو رسیده است.
بعــد از جمعیت دانشــجویى، گروه هــاى تحصیلى، 

مهمترین آمــار را به خــود اختصــاص مى دهند. ُپر 
دانشــجوترین گروه تحصیلى دانشگاه ها علوم انسانى 
است که حکایت از آن دارد که 51 درصد دانشجویان در 
علوم انسانى، 24درصد دانشجویان در فنى و مهندسى، 
8 درصد دانشجویان در علوم پزشکى، 7 درصد در هنر، 
6 درصد علوم پایه و 4 درصد در کشاورزى و دامپزشکى 

مشغول به تحصیل هستند.
این در حالى اســت که اگر دانشجویان کشور را غربال 
کنیم، جمعیــت کوچکى از افــراد ماهر از میانشــان 
بیرون مى آید که با وجود کوچکى اش یک پیام آشکار 
برایمان دارد؛ این که مــا در تولید مدرك، سیســتمى 
چیره دســت داریم، ولــى در تربیــت نیروهاى ماهر 
هنوز الفبا را هم نیاموخته ایم و بــراى این زخم کهنه
 نتوانســته ایم مرهمى تجویز کنیم و به همین خاطر 
است که وضع بازار کار و اشتغال به یک حرف واحد مى 
رسد؛ اینکه آمار تکان دهنده از تعداد فارغ التحصیالن 
بیکار و ریزش انگیزه براى نشستن روى صندلى هاى 
دانشگاه ها لزوم توجه به مهارت آموزى نیروى انسانى 

را دو چندان مى کند.

آمار فارغ التحصیالن بیکار در حال افزایش است 

مدرك به دستان بى مهارت 

الدن ایرانمنش
ســاالنه 60 هــزار معلــول به ســازمان بهزیســتى 
اضافه مى شــود، 60 هــزار معلــول یعنــى 60 هزار 
تخت، 60 هــزار ویلچــر، 60 هزار صندلى مناســب 
باید اضافه شــود تا بهزیســتى بتواند در کنار جمعیت 
معلوالنى کــه تحت پوشــش دارد، این تعــداد را هم

 ساماندهى کند. 
اما بهزیستى همین حاال هم دست و بالش تنگ است؛ 
اعتبارات، آنقدر نیســت که بتواند اینهمه تحت پوشش 
را بدارد، چه برســد به اینکه هر سال 60 هزار نفر هم به 
تعداد آنهایى که دارد اضافه شــود. مسئوالن بهزیستى 
مى گویند اگر خّیران نبودند نمى توانستیم تا این حد هم 
به افراد تحت پوشش خدمات دهیم. دستگاه عریض و 

طویلى که یک سر است و هزار سودا با کلى عائله.
به گفته رئیس سازمان بهزیستى، این معلولیت ها در سال 
به سبب تصادف و حوادث به سازمان بهزیستى اضافه مى 
شود که 2 هزار نفر از این تعداد ضایعه نخاعى و بسترگرا 
هستند. افرادى که وضعیتشان بدتر از بقیه است، به این 
خاطر که نیاز به تجهیزات بیشــترى دارند تا زخم بستر 
نگیرند و یا دچار عفونت نشــوند. بهزیستى اما یک مادر 

است که نمى تواند همه بچه هایش را جمع و جور کند.
على محمد قادرى بیان کرده که سازمان بهزیستى بیش 
از 7 میلیون نفر مخاطب دارد و یکســرى از بیمارى ها 
پیش رونده است و اظهار امیدوارى کرده که همه کمک 
کنیم تا مراکز تخصصى براى این بیمارى ها ایجاد شود. 
بماند که چالش هاى معلوالنى که به بهزیســتى اضافه 
مى شوند تنها به تخت و ویلچر و تجهیزات بیمارستانى 
ختم نمى شــود و هنوز بســیارى از آنها هســتند که

 نمى توانند شغلى داشته باشند تا از پس هزینه هایشان 
برآیند. 

یکى دو مــاه پیش بود که مســئول دبیرخانــه کمیته 
هماهنگى و نظارت بر اجراى قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن با تشریح پنج چالش پیش روى سهمیه 3 درصد 
استخدام افراد داراى معلولیت از آنها خواست در صورت 
قبولى در آزمون هاى استخدامى براى مصاحبه و معاینه 
حتمًا نماینده بهزیستى را مطلع کنند که در این جلسات 

همراه او باشد. 
به گفته منصــور ا...وردى عدم اشــراف افــراد داراى 
معلولیت بــه چگونگى اجراى قانون ســهمیه 3 درصد 
استخدام و حقى که دارند، تفسیر به رأى و بهانه دستگاه 

ها براى احــراز توانایى معلوالن طبق مــاده 42 قانون 
مدیریت خدمات کشورى رعایت نکردن سهمیه 3 درصد 
اســتخدامى افراد داراى معلولیت و مشــکالتى درباره 
حدنصاب نمــره قبولى آزمون و خالــى ماندن صندلى 
اســتخدامى افراد داراى معلولیت در آزمون ها به دالیل 
مختلف پنــج چالش مهم پیش روى ســهمیه 3 درصد 

استخدام افراد داراى معلولیت است.

3 درصدى هاى بیکار
در قانــون جامع حمایــت از حقوق معلــوالن مصوب 
سال 1383، سهمیه اســتخدام 3 درصد وجود داشت اما 
عمًال ضمانت اجرایى و پیگیرى کننده متولى در قانون 
مشخص نشده بود اما در ســال 1395، سازمان ادارى و 
استخدامى وارد موضوع شــد و قانون حمایت از حقوق 
معلوالن در اسفند ماه سال 1396تصویب شد که ماده 15 

آن حداقل سهمیه 3 درصد استخدامى را اختصاص داد.
براساس ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلوالن، دولت 
مکلف اســت حداقل 3 درصد از مجوزهاى استخدامى 
رسمى، پیمانى و کارگرى دستگاه هاى دولتى و عمومى 
اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات، شــرکت ها و نهادهاى 
عمومى و انقالبــى و دیگر دســتگاه هایى که از بودجه 
عمومى کشور استفاده مى کنند، را به افراد داراى معلولیت 

واجد شرایط اختصاص دهد.

10 درصد در چنبره هیچ  
طبق برآوردهاى برنامه توســعه سازمان ملل متحد 80 
درصد از معلوالن در کشــورهاى درحال توسعه زندگى 
مى کنند. در کشــور ما حدود یک میلیون و 467 هزار و 
805  معلول تحت پوشش سازمان بهزیستى قرار دارند 
که از این تعداد 194 هزار و 469 سالمند،27 هزار و 32 
نفر داراى ضایعه نخاعى، 9 هزار و 100نفر مشــکالت 
قلبى و ریوى،  10 هزار و 515 َتــن ضایعات کمرى و 7 

هزار و 417 َتن داراى مشکالت گردنى هستند. 
در راســتاى بهبود کیفیت زندگى افراد داراى معلولیت، 
تدابیر خوبى اندیشــیده شــده اما به دلیل نبود نظارت 
جدى و برنامه هاى اجرایى ناکافى هنوز تا رســیدن به 
نقطه مطلوب فاصله زیادى وجــود دارد و بنابر آمارهاى 
منتشره،  مى توان گفت هم اکنون 10 درصد افراد جامعه 
را معلوالن تشــکیل مى دهند که آمار قابل مالحظه اى 
است، افزون بر فراوانى تعداد مسائل ژنتیکى و حادثه اى 
در کشور ما، بســیارند افرادى که در طول سال ها جنگ 
تحمیلى، ســالمت جســمانى خود را از دست داده اند و 
به شــمار آســیب دیدگان اینچنینى افزوده شده اند.  اما 
با تمام اینها و با وجود اینکه هر ســاله هــزاران معلول 
به جمع معلوالن بهزیســتى اضافه مى شود همچنان 
قوانین مربوط به معلوالن به شــکل درســتى به اجرا 

درنمى آید. 

طى روزهاى اخیر شــایعاتى درباره سرقت پیروز 
تولــه یوزپلنگ ایرانى در فضــاى مجازى مطرح 
شده بود، که با پیگیرى از سازمان حفاظت محیط 
زیست مشخص شــد حال توله یوزپلنگ ایرانى 
خوب است و در پارك پردیسان تهران نگهدارى 

مى شود.
سرپرســت دفتر حفاظت و مدیریت حیات  وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: وضعیت 
پیروز خوب است و اکنون بیش از 165 روز دارد و 
رشد خوبى داشته اســت، در حال حاضر بلدرچین 
خام و مکمل هاى خاص به تغذیه او اضافه شده و 

پیش از 8 کیلو وزن دارد.
غالمرضــا ابدالى گفت: پیروز شــب ها به همراه 
مربى خــود در فضاى باز زیر آســمان مى خوابد 
تا به فضــاى طبیعى عادت کند و به دلیل ســرد 
شدن هوا فضاى بســته را هم براى نگهدارى آن 
فراهم کردیم تا سرما به او آسیب نزند. وى افزود: 

محل نگهدارى پیروز با دوربین هاى مداربسته و 
نگهبان هاى 24 ساعته مراقبت مى شود، در حال 
حاضر برنامه اى براى رهاســازى پیروز در توران 
نداریم و براى رهاسازى متخصصان باید به جمع 

بندى برسند.
پیش تر علیرضا شــهردارى، مربــى پیروز گفته 
بود: با پیروز در فضاى باز ســایت پارك پردیسان

 مى خوابم چون باید پوشــش بدن پیروز به مرور 
به هواى سرد عادت کند. شهردارى درمورد زمان 
جدا شــدنش از پیروز گفت: فعًال هنوز این جدایى 
زود اســت چون یوزها در طبیعت در این سن هم 
وابستگى زیادى به مادرشان دارند؛ بنابراین، اگر 
االن بخواهم این وابستگى را کم کنم و شب توله 
را تنها بگذارم اذیت مى شــود.  روى این حساب 
شــب ها در کنارش در فضاى باز سایت پردیسان 
مى خوابم تــا بدن پیــروز کم کم بــه تغییر دما

عادت کند.

نگهدارى «پیروز» در پر قو!

ساالنه 60 هزار معلول به سازمان بهزیستى اضافه مى شود

یک سر و هزار سودا

نایب رئیــس انجمن پریودونتولــوژى ایران با بیان 
اینکه، متأســفانه هزینه درمان هاى دندانپزشــکى 
در کشور با درآمد مردم انطباق ندارد، گفت: امروزه 
درمان هــاى دندانپزشــکى شــاید اولویت اصلى

 هزینه هاى مردم نباشد.
حســن ســمیارى با بیان اینکه حتــى تعرفه هاى 
دندانپزشکى مراکز دولتى افزایش یافته و در مواردى 
ماننــد جرمگیرى کــه نقش پیشــگیرى در برخى
 بیمارى هاى لثه و پوســیدگى ها دارد بیشــتر شده 
اســت، افزود: همین مبالغ که بخش قابل توجهى از 
درآمد خانواده است، باعث اجتناب مردم از جرمگیرى 

هاى ضرورى دندان در صورت لزوم خواهد شد.
سمیارى گفت: باید درمان هاى ترمیمى و پر کردن 
پوسیدگى ها اولویت بیشترى نسبت به عصب کشى 
داشته باشــد، به گونه اى که مردم بتوانند در اولین 
فرصت به رفع آن بپردازند و نگذارند که کار دندان به 
درمان هاى پیچیده و گران تر از جمله عصب کشى 

و ایمپلنت برسد.
وى افزود: اگرچه هزینه زندگــى در همه ابعاد باال 
رفته است و با درآمدها تطابق ندارد ولى خوشبختانه 
هزینه هاى درمان مطابق تورم و گرانى ها افزایش 
نیافته اســت، چون در غیر این صورت هزینه هاى 
دندانپزشــکى براى مردم سرســام آور و غیر قابل 

تصور بود.
نایب رئیس انجمن علمــى پریودونتولوژى ایران با 
بیان اینکه جامعه رو به ســالمندى مى رود و طبق 
آمار، شــیوع بى دندانى در کشــور حدود 60 درصد 
است، افزود: یکى از علل مهم این آمار نگران کننده 
آن است که مردم در ســنین جوانى به دلیل ناتوانى 
در تأمین هزینه هاى درمان هاى دندانپزشکى مانند 
ترمیم پوسیدگى ها و انجام ایمپلنت دندان، متأسفانه 
به علت تأخیر در مراجعه به دندانپزشــک مجبور به 
کشــیدن دندان هاى خود یعنى ارزان ترین و شاید 

ساده ترین یا سریع  ترین راهکار مى شوند.

شیوع 60 درصدى بى دندانى در ایرانى ها
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با سرعت پیش مى رویم
امام جمعه موقت اصفهان گفت: ایــن روزها نه تنها 
از دیگر کشورها عقب نیســتیم بلکه در عرصه هاى 
مختلف با ســرعت و رو بــه جلو در حــال حرکتیم. 
حجت االسالم والمسلمین ســید مجتبى میردامادى 
در خطبه هاى نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: رژیم 
صهیونیستى در حال تالش براى ضربه زدن به نظام 
ماست اما بر این نکته هم واقف است که اگر در زمان 
صبح وارد جنگ شــود ظهر دیگر اثرى از این رژیم 

غاصب وجود نخواهد داشت. 

80 درصد عشایر اصفهان  
کوچ کردند

مدیرکل امور عشــایر اصفهان گفــت: بین 70 تا 80 
درصد از عشایر این اســتان به مناطق قشالقى کوچ 
کردند و این روند تا آخر مهر ادامه خواهد داشت. مختار 
اسفندیارى اظهار داشت: کوچ عشایر استان به قشالق 
اواسط شهریور آغاز شده بود و استان هاى کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، بوشهر و خوزستان بعنوان مقاصد 
عشایر استان اصفهان است. وى ادامه داد: عشایرى که 
هنوز کوچ نکرده اند باید تا پیش از آغاز روزهاى سرد 
رهسپار مناطق گرمسیر شوند. اسفندیارى اظهارداشت: 
با توجه به کاهش بارش در ســالجارى و کم شــدن 
رویش علوفه، مراتع قشــالق نیــز وضعیت چندان 
مناســبى ندارد لذا توزیع علوفه براى دام عشــایر در 
دستور کار قرار گرفته است. وى تصریح کرد: از آنجا 
که شهرستان هایى مانند سمیرم، فریدونشهر و بویین 
میاندشت به عنوان محل گذر عشایر سردسیر است لذا 
تسریع در کوچ پیش از آغاز سرماى شدید ضروریست.

شرمنده روشندالنم
شــهردار اصفهان گفت: نمى توان گفت در حال حاضر 
یک روشندل در کل فضاى شــهر اصفهان مى تواند با 
امنیت کامل تردد کند، لذا به عنوان یک کارگزار شرمنده 
این قشر جامعه هستیم که به رغم گذشت سال ها هنوز 
نتوانسته ایم معابر و فضاى هاى عمومى شهر را به طور 
کامل متناسب با نیاز این افراد طراحى و پیش بینى کنیم، 
اما این مهم در دســتور کار برنامه هاى شهردارى قرار 
دارد. على قاسم  زاده تصریح کرد: حق قشر روشندالن 

در شهر ادا نشده است.

پیشرفت 35 درصدى 
پروژه هاى عمرانى 

مدیــرکل برنامه ریزى و بودجه شــهردارى اصفهان 
از پیشــرفت 35 درصدى پروژه هــاى عمرانى این 
کالنشهر خبر داد و گفت: پروژه هاى مهم منطقه اى 
داراى شاخص 60 درصد است و وضعیت مطلوب ترى 
دارد. مهدى آصالح تصریح کرد: سلســله جلساتى به 
منظور بررســى پروژه هاى بحرانى و موانع پیش رو، 
همچنین راهکارهاى تســریع در عملیــات اجرایى 
آن با حضور شــهردار اصفهان، معاونــان و مدیران 
مناطق پانزده گانه به محوریــت معاونت برنامه ریزى 
و توسعه سرمایه انسانى شــهردارى برگزار شد. وى 
خاطرنشان کرد: در این بررسى ها مشخص شد تعدادى 
از پروژه هاى شاخص این مناطق نیاز به کار تکمیلى 
و گاهى فراتر از اختیارات شهردارى نیاز به هماهنگى 

میان دستگاهى دارد.

اختصاص استراحتگاه ویژه 
زنان راننده

مدیرعامل ســازمان پایانه هاى مسافربرى شهردارى 
اصفهان از اختصاص استراحتگاه ویژه زنان راننده ناوگان 
مسافربرى برون شهرى در پایانه صفه خبر داد. ابوالفضل 
توکلى اظهار کرد: در حال حاضــر حدود 50 زن راننده 
در ناوگان اتوبوس مســافربرى سفرهاى برون شهرى 
استان اصفهان و سایر استان ها در پایانه هاى مسافربرى 
اصفهان تردد دارند. وى تصریح کرد: بر این اساس زنان 
راننده ناوگان اتوبوس برون شهرى نیز مى توانند با شرایط 
ویژه و خارج از قیمت مصوب هتــل دارى، با کمترین 
قیمت، به مبلغ هرشب استراحت 100 هزار ریال در هتل 

پایانه صفه استراحت کنند.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان 
اصفهان گفت: در پروژه «جان پناه پل خواجو»، قرار است 
پشت هر ستون پل یک میله با عمق کم توسط سیم بکسل 
نصب و از طرفى کف ، پى ها، جداره ها به ویژه قلوه گاه هاى 

پل بازسازى شود.
علیرضا ایزدى افــزود: براى اجراى این طرح قرار اســت، 
سازمان عمران شهردارى اصفهان، طرح ایجاد «جان پناه» را 
دنبال کند. وى تصریح کرد: پل خواجو در زمان گذشته محل 
تردد و تفرج به شکل امروزى نبوده ، اما باوجود مشکالت، 
قسمت هایى که امکان سقوط افراد در آن محل ها وجود دارد 
قرار است در پشت ســتون هاى آن، میله هایى که کمترین 

دیده را داشته باشد توسط سیم بکسل نصب شود.
ایزدى تأکید کرد: با این اقدام، کمترین آسیب بصرى ازلحاظ 
دید و منظر را شــاهد خواهیم بود و جان افراد و گردشگران 
نیز حفظ شده و به خطر نمى افتد. مدیرکل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان تصریح کرد: اگر 
حادثه اى براى جان شــهروندان و گردشگران در این سازه 
تاریخى روى بدهد، بازخورد بسیار بدى در موضوع سالمت 
گردشگران شهر تاریخى اصفهان خواهد داشت. وى با اشاره 
به ساماندهى کف پل، پى ها، جداره ها و قلوه ها، تصریح کرد: 
پل خواجو در این بخش ها به ویژه قلوه ها وضعیت خوبى ندارد 

و در نخستین فرصت بازسازى آن انجام مى شود.

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
بابیان اینکه تولید محصوالت گلخانه اى در استان بیش 
از 380 هزار ُتن در سال است، گفت: خیار، گوجه و فلفل 
دلمه اى رنگى بیشــترین تولیدات این بخش به شــمار 

مى رود.
احمدرضا رییس  زاده اظهار کرد: به ازاى احداث هر هکتار 
گلخانه 10 میلیارد تومان هزینه مى شــود. وى ادامه داد: 
تیران و کرون، دهاقان، شهرضا و نجف آباد به  عنوان کانون 
اصلى توسعه این کشت در استان، شهرستان هاى محل 

ساخت گلخانه هاى مزبور خواهند بود.
رییس زاده اضافه کرد: در نیمه نخســت امســال نیز 50 

هکتار گلخانه باهدف گســترش این کشت در استان به 
بهره بردارى رسید.

وى با اشاره به اینکه وضعیت نامناسب منابع آب در استان 
دلیلى بر ضرورت تغییر نوع کشت است، اظهار داشت: بر 
همین مبنا باید پروژه هایى مانند کشت گلخانه اى که بهبود 

بهره ورى در مصرف آب را به دنبال دارد، افزایش یابد.
رییس زاده خاطرنشان کرد: ازآنجاکه کمبود تسهیالت و 
اعتبارات چالش این بخش اســت از مسئوالن وزارتخانه 
درخواست داریم حمایت هاى خود را از این صنعت افزایش 
دهند. تاکنون بالغ بر 2 هزار و 400 هکتار گلخانه در استان 

اصفهان احداث شده است.

تولیدات گلخانه اى اصفهان
 380 هزار ُتن در سال است

پل خواجو 
«جان پناه» پیدا مى کند

پدران و پدرانشــان در اصفهان بوده اند و بزرگ شــده 
اصفهان هستند اما آنها اصفهان را نمى شناسند.

توریست ها از هر دستاویزى استفاده مى کنند تا وقتى به 
این شهر پر آوازه مى آیند تمام نشانه هایش را ببینند و با 
هویت این شهر خاص آشنا شوند اما آمار کمى از اصفهانى 

هایى داریم که اصفهان را با تمام تعلقاتش بشناسند.
میترا 40 ساله که سال هاست در یک دفتر، حسابدارى 
مى کند، از همان دسته آدم هایى است که گرچه اصفهانى 
است، ولى بسیارى از آثار تاریخى اصفهان را ندیده است. 
به قول خودش هیچ عالقه اى به دیدن آثار تاریخى ندارد 
و از معمارى گذشته هم سردر نمى آورد. به نظر او پاساژها 
و بازارها و معمارى مدرن بیشــتر مورد پسند او است تا 
معمارى هایى که از گذشتگان براى ما به ارث مانده است.
برخالف نظر او، طاهرى، یک نقاش اصفهانى است که 
کنه و بنه اصفهان را مى شناسد. مثل او اما کم هستند، 
مردمانى که با تاریخ اصفهان آشــنا باشند و ترسیمى از 
گذشته اصفهان را در ذهنشان داشــته باشند. طاهرى 
پوزخندى مى زند و آه مى کشد: «معلوم نیست، چرا مردم 
اصفهان اینقدر نســبت به آثار تاریخى اصفهان و خیلى 

چیزهاى دیگر بى اهمیت هستند.»
گذشته اصفهان محدود مى شود به بازارى هاى قدیمى 
و مخاطبانى که عاشق معمارى و شناسایى آثار تاریخى 
هستند و یا درس خوانده هایى که دوست دارند با تاریخ 
گذشته هم آشنا شــوند. مابقى، مردم عادى و جوانانى 
هســتند که خیلى وقت ها بــا اینکه دو یا ســه دهه از 
زندگى شان گذشته است اما هنوز بسیارى از آثار تاریخى 

دم دستى را هم ندیده اند. کسانى که در برخى مواقع با آثار 
تاریخى شهرهاى دیگر مأنوس ترند.

به گفته طاهرى کــه به قول خودش عاشــق تاریخ و 
تمدن اصفهان اســت، در همه جاى دنیا همیشه تضاد 
زیادى میان توریســت ها و مردم عادى وجود دارد، اما 
آنچه او را به فکر مى اندازد، مخاطبانى اســت که دیگر 
براى اصفهان و آثار تاریخى آن ارزشى قائل نیستند و یا 
اگر هم دوستش دارند حتى بعد از طى سالیان سال آثار 
برجسته اصفهان را ندیده اند و یا به موزه ها سرنزده اند. 
به گفته این شهروند اصفهانى، موزه هاى اصفهان آنطور 
که باید و شــاید مخاطب ندارد و اصفهانى هاى کمى 
به مکان هاى تاریخى اصفهان مــى روند، مگر اینکه 
بخواهند تفریح کنند و یا از آنجــا بگذرند؛ خیلى ها نه 
کاخ هشت بهشت را مى شناسند و نه آرامگاه پوپ را و 
نمى دانند که تخت فوالد آرامگاه بسیارى از دانشمندان 

وفیلسوفان است.
لیال یکى از همین اصفهانى هاست. او در اصفهان به دنیا 
آمده و تمام خانواده اش هم اصفهانى هستند اما به گفته 
خودش حتى یکبار هم تخت فــوالد را از نزدیک ندیده 
است. در نظر او که 35 سال ســن دارد، تاکنون فرصتى 
پیش نیامده که این مکان تاریخى را ببیند. مثل او زیادند؛ 
اصفهانى هایى که حتى تاریخ روز اصفهان را نمى دانند 
و با تاریخ اصفهان هم بیگانه انــد، این موضوع حتى در 
بین برخى از بازاریان قدیمى هم به عینه مشخص است.

حاج عباس که سال هاست در بازار قیصریه کار مى کند، 
تاکنون به این مســئله فکر نکرده است. او نه تاریخچه 
نقش هاى رنگ و رو رفته سردر بازار قیصریه را مى داند 

و نه تا به حال درباره آن خوانده است. دستى به موهاى 
سفیدش مى کشد و مى گوید: «همین که توریست ها 
مى دانند بس اســت. از ما دیگر گذشــته، جوان ها باید 
به این چیزها برســند.» هنر و تاریخ اصفهان حاال از پا 
افتاده و مهجور است. دیالوگى که در حرف هاى احسان 
دانشجوى معمارى پررنگ تر به نظر مى رسد. جوان 25 
ساله اى که مثل یک هنر دوست واقعى سخن مى گوید 
و از کمرنگ شدن تاریخ معمارى و هنر اصفهان در اذهان 
مردم اظهار تأسف مى کند: «مردم خیلى راحت از گذشته 
مى گذرند. خیلى راحت چشمشــان را به روى این همه 
زیبایى مى بندند. انگار برایشان عادت شده که تاریخ را 
دنبال نکنند و به آثار تاریخى تنها به عنوان یک تفریحگاه 

نگاه کنند و بس.»
زهرا خانه دار است و چنین عقیده اى ندارد. به نظر او مردم 
اصفهان، مردمى فرهنگدوست هستند و به همین دلیل 
است که این شهر زیبا و پاکیزه است و مردم برایش ارزش 
قائل هستند: «استادان پیشکســوت ما سال ها زحمت 
کشیده اند؛ بنابراین، جاى دلســوزى دارد. مردم هم این 
هنرمندان را دوست دارند. البته جذب دیدار کننده ها از 
موزه ها نیاز به فرهنگسازى و نیاز سنجى مخاطبان دارد 
و چون تاکنون هیچ فعالیتى در این زمینه صورت نگرفته 
است شناخت تاریخ اصفهان تنها محدود به دانشگاه ها 

شده است.»
حاال اگر حرف هاى عده اى از مردم اصفهان را با آثارى 
که با آن آشنا نیستند درهم بپیچى تنها یک مسئله عایدت 
مى شــود؛ اینکه خیلى از آنها زبان تاریــخ اصفهان را 

نمى شناسند و با آن غریبه اند. 

اصفهانى هایى که نصف جهان را نمى شناسند 

غریب در خانه

«شین» وحشت در سینما ساحل 
نصف جهان   اگر فیلم هایى در ژانر وحشت را دوست 
دارید؛ بهتر است فیلم «شین» را از دست ندهید. فیلم 
سینمایى «شین» به کارگردانى میثم کزازى و تهیه 
کنندگى شهاب حسینى یکى از فیلم هایى بود که 
در بخش خارج از مسابقه سى و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش درآمد. شهاب حسینى عالوه بر 
حضور در مقام تهیه کننده، به عنوان بازیگر و مشاور 
کارگردان با این فیلم سینمایى همکارى کرد. میثم 
کزازى یکى از چهره هاى جوان دنیاى هنر اســت 
که پیش از کارگردانى فیلم «شین» با آهنگسازى 

مجموعه «کوچه مروارید» شناخته شد. 

«شــین»، روایتگر زندگى زنى جوان با هنرمندى 
غزال نظر است که از پدر سالمندش یعنى جمشید 
هاشم پور در یک عمارت قدیمى مراقبت مى کند و 
از سویى دیگر زندگى خودش نیز به واسطه جدایى 
از همسرش و ترس از دست دادن دختر خردسالش 
دچار تنش هایى شــده است. «شــین»، نخستین 
حضور جدى غزاله نظر در سینما مى باشد و به نظر، 
او به خوبى توانسته است از عهده چنین نقش سختى 
در ژانر متفاوت وحشت بر آید. این فیلم امروز در سه 
سانس در ساعات 11:30 ،16:20و 21:15 در پردیس 

سینمایى ساحل به نمایش درمى آید.

مریم محسنى
 برخى از شهروندان اصفهانى از وجود سگ هاى ولگرد 
در محله هاى کوى بهار و کوى ســپاهان گالیه مند 

هستند.
به گفتــه این شــهروندان مدتى اســت کــه در این

 محله ها بعد از گذشتن پاسى از شب شاهد سگ هاى 
ولگرد هستند و این مسئله نگرانى ساکنان این مناطق 

را در برداشته است. 
به گفته شهروندان این مناطق، ســگ هاى ولگرد در 
خیابان هایى که به مناطق مســکونى منتهى مى شود، 
پرســه مى زنند و آنها نگران حمله ناگهانى آنها هستند 

و مى گویند این موضوع به ویژه کودکان و ســالمندان 
که ممکن است مورد حمله و گزیدگى آنها قرار بگیرند 

را تهدید مى کند.
امروزه یکى از معضالت زندگى شهرى افزایش جمعیت 
سگ هاى ولگرد در شــهرها و معابر است که عالوه بر 
مســائل محیط  زیستى، سالمت شــهروندان را نیز به 
خطر انداخته است این در حالى است که برخى افراد با 
غذارسانى به آنها باعث تکثیر جمعیت سگ ها مى شوند.

مســئوالن همواره به این نکته تأکیــد دارند که نباید 
به این حیوانات غذارســانى شــود تا بــه جمعیت آنها 

افزوده نشود.

ولگردان خیابان هاى اصفهان

چرخ اتوبوس ها خوب مى چرخد!
نصف جهان   روزنامه «زاینده رود» در شــماره 23 
مهرماه خود در گزارشــى به گالیه شــهروندان از 
ســرویس دهى خــط 80 اتوبوســرانى اصفهان 
پرداخته اســت. در این گزارش با عنوان «پاســخ 
مسئوالن: نه مشکلى نیست» آمده است: «برخى 
از شــهروندان اعالم کــرده اند به دلیــل کمبود 
ناوگان خط 80 اتوبوســرانى اصفهــان عالوه بر 
سر فاصله زمانى باال، فرســودگى دارد و مى طلبد 
که اقدامات الزم در این خصــوص در نظر گرفته

 شود.»

در بخش دیگرى از این گزارش از زبان مدیر عامل 
شــرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه آمده 
است: «با توجه به ورود بیش از 340 اتوبوس جدید 
به ناوگان اتوبوسرانى اصفهان تعدادى از آن به این 
خط اضافه شد که با کاهش ســرفاصله زمانى این 
خط همراه بود. همچنین 23 دســتگاه اتوبوس در 
حال سرویس دهى در خط 80 اســت و با توجه به 
حجم ترافیک سنگین مهرماه و استقبال بسیار خوب 
شهروندان از اتوبوس در حال حاضر سرویس دهى 

این خط مطلوب ارزیابى شده است.»

خورشید کیایى

نگاه روز

امیرحســین ماه آورپور، مدیرعامل سازمان میادین میوه و 
تره بار و ساماندهى مشاغل شهرى شهردارى اصفهان در 
گفتگو با خبرگزارى «ایمنا» به از اقدامات و برنامه هاى این 

ســازمان در دو بخش عمرانى و ساماندهى طى 
شش ماهه نخست سال جارى اشاره کرده است 
که بخشى از اظهارات او را درباره فروشگاه هاى 

کوثر مى خوانید.

  تعدادى از فروشــگاه هاى کوثر به دلیل وجود 
بعضى مشــکالت از چرخه خدمت رســانى به 
شهروندان خارج شده بود، به عنوان مثال فروشگاه 
کوثر شماره 11 پشت پارك قلمستان یک پروژه 
نیمه تمام بود که مشکالت اجرایى خاص خود را 
داشت که با تدابیر ســازمان و اهتمام جدى براى 
رفع مشــکالت آن، پروژه به مرحله اجرا رسید و 

پیمانکاران در حوزه هاى مختلف تأسیسات و سازه ها انتخاب 
و مشغول فعالیت شدند.

  فروشگاه کوثر شماره دو واقع در سپاهان شهر سال 89 

در مساحتى بالغ بر هزار مترمربع احداث شد، اما ظرفیت آن 
نســبت به جمعیت مخاطب و نیاز روزافزون شهروندان به 
تنوع محصوالت و خرید بیشتر این بازار متناسب نبود، لذا 

زمینى در مجاورت این فروشــگاه با همکارى شهردارى 
منطقه پنج تملک شد که عملیات ایجاد بازار جدید در حال 

تکمیل است و تا ابتداى سال آینده افتتاح خواهد شد.

  یکى از مطالبات شهروندان احداث فروشگاه کوثر شماره 
16 در مجموعه مسکونى شهید کشورى بود، بر این اساس 
عملیات اجرایى احداث فروشــگاه کوثر شهید کشورى در 
سال 1398 آغاز شد، اما بنا به دالیلى ساخت این 
فروشگاه در همان سال متوقف شد؛ از دو ماه قبل 
پیمانکار پروژه احداث این فروشــگاه انتخاب و 
مشغول فعالیت شد. در تالش هستیم این پروژه را 

هر چه سریع تر به بهره بردارى برسانیم.
  مقدمات هوشمندسازى این فروشگاه ها انجام 
شده است تا به سمت اجرایى شدن این اقدامات 
پیش برویم. در حال حاضر نرم افزارى تهیه شده 
است تا با استفاده از آن بازرسان فروشگاه هاى کوثر 
به صورت آنالین قیمت اجناس در تمام کوثرها را 
با هم چک کنند؛ با این نرم افزار، قیمت حدود هزار 
قلم کاال یکسان سازى شــده است، همچنین در 
اقدامى دیگر خرید تجمیعى با هدف عرضه کاالها با قیمت 
کمتر به شهروندان را با همکارى بهره برداران فروشگاه هاى 

کوثر پیش بردیم که اتفاق خوبى بود.

فروشگاه هاى کوثر اصفهان هوشمند مى شود

تجهیزآتش نشانى ورنامخواست 
نصف جهــان   تجهیــزات مورد نیاز آتش نشــانى 
ورنامخواســت بــا اعتبــارى 12میلیــارد ریالى

تأمین شد.
شهردار ورنامخواســت گفت: با توجه به تعداد قابل 
توجــه و تنوع زیــاد مأموریت هاى آتش نشــانى 
این شهر به خصوص ســوانح جاده اى در آزاد راه 

سفید دشت و سایر محورها، نبود چنین تجهیزاتى 
نیروهاى آتش نشانى را دچار مشکل کرده بود.

وى ادامــه داد: امســال موفق شــدیم به صورت
 یارانــه اى تجهیــزات امداد و نجــات واحد آتش 
نشــانى را تأمین و تحویل آتش نشانى شهردارى 

ورنامخواست کنیم.

معابر برف انبار نونوار شد
نصف جهان   شــهردار برف انبار با بیان اینکه شهر 
برف انبار از دو محله خمسلو و سنگ  باران تشکیل 
شده اســت، گفت: با توجه به نبود پارك در محله 
ســنگ  باران، هزار و 500 مترمربع زمین از سوى 
شهروندان تحویل داده شد و شهردارى آن را تملک 

و آماده احداث پارك کرد.
حمیدرضا شریعتى تصریح کرد: امسال پروژه احداث 
این پــارك آغاز و عملیات جدولگــذارى، پیاده  راه 
 ســازى و نصب مجموعه بازى کودکان به همراه 
کف پوش با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد ریال اعتبار 

انجام شد.

وى افزود: براى اجراى پروژه فضاى سبز و روشنایى 
این پارك هفت میلیارد ریال اعتبار نیاز است که پس 

از تخصیص بودجه اجرایى مى شود.
وى همچنین در بخش دیگرى از سخنانش به پخش 
و روکش آسفالت و لکه گیرى معابر شهر برف انبار با 
دو هزار تن قیر و آسفالت اشاره کرد و ادامه داد: هزار 

تن دیگر نیز در حال انجام است.
شریعتى نیا گفت: در سال جارى 120 تن قیر رایگان 
به شهردارى برف انبار تخصیص یافته که 30 تن آن 
از سوى راه و شهرسازى در بخش بازآفرینى شهرى 

مصرف شده است.

آغاز عملیات اجرایى بلوار«شهید بابایى» مبارکه
نصف جهان  شهردار مبارکه از آغاز عملیات اجرایى 
مرحله دوم بلوار شهید حمزه بابایى خبر داد. محمد 
مهدى احمدى افزود: فاز دوم بلوار ســردار شهید 
حمزه بابایى با اعتبارى بالغ بــر 400 میلیارد ریال 
و با آزادسازى 31 هزار مترمربع از اراضى این طرح 

عملیاتى شد.
وى افزود: بــا تکمیل و احداث این بلــوار و رینگ 
شــهر تا دهــه فجر ســال جــارى، بســیارى از 
مشکالت ترافیکى و توسعه معابر شهرى برطرف 

مى شود.
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یکى از کارشناسان حوزه نرم افزار مى گوید احتماًال هشتگ ها در توییتر پولى مى شوند و در صورت 
استفاده رایگان، آن ها غیرقابل کلیک خواهند بود!

این روزها هشتگ ها در همه جا هستند، اما در توییتر مهم ترین بخش این شبکه اجتماعى محسوب 
مى شوند. اما ظاهراً توییتر قرار است نحوه تعامل کاربران با هشتگ ها را تغییر دهد که شاید خیلى 

به مذاق کاربران خوش نیاید!
جین مانچون وانگ (Jane Manchun Wong) یک مهندس و محقق اپلیکیشن ها مى گوید که 
توییتر در حال کار روى آزمایش تغییرى است که باعث مى شود هشتگ ها دیگر قابل کلیک نباشند. 
در حال حاضر کاربران مى توانند با کلیک روى یک هشتگ، دیگر توییت هایى که با آن هشتگ 

منتشر شده را ببینند.
به طور مثال بسیارى از سریال هاى تلویزیونى براى آنکه بینندگان را تشویق به نوشتن در مورد آن ها 
کنند، از هشتگ یکسانى در توییتر استفاده مى کنند. اپل نیز براى تبلیغ رویدادهاى ویژه خودش 
از هشتگ AppleEvent# اســتفاده مى کند. یا مثًال به لطف هشتگ ShotOniPhone# شما 

مى توانید تمام تصاویرى که کاربران با گوشى آیفون ثبت کرده اند را ببینید.
با تغییرى که مد نظر توییتر است، هشتگ ها دیگر کلیک شونده نخواهند بود. البته دالیلى که در 
پشت این تصمیم وجود دارد نامشخص است، اما وانگ در مورد انگیزه توییتر براى پایان دادن به 

هشتگ ها نظر داده است.

علت تغییر هشتگ ها در توییتر، درآمدزایى است
این مهندس مى گوید هشتگ هاى مارك دار که داراى نماد سفارشى هستند (و به عنوان هش 
فلگ شناخته مى شوند)، در دسترس باقى خواهند ماند. این هشتگ هاى ویژه فقط در اختیار 
برندها قرار مى گیرند تا مثل یک تبلیغ از آن ها استفاده کنند. به عبارتى دیگر توییتر ممکن 
است بخواهد با انحصارى کردن هشتگ ها، از آن ها درآمدزایى کند و بابت استفاده از آن ها 

پول بگیرد!
البته فراموش نکنید که این فقط یک آزمایش داخلى در خود شــرکت توییتر است و شاید 

هیچوقت توییتر نخواهد هشتگ ها را از پلتفرم خودش حذف کند.

پژوهشى جدید هشدار داده گرماى انگشتان کاربر تا یک 
دقیقه پس از تایپ کردن آن روى کیبورد، مى تواند براى 

کشف پسورد توسط هکرها به کار رود.
دیلى میل اعالم کرد، این درحالى اســت که بسیارى از 
کاربران موبایل تصور مى کنند کد رمزى 4 رقمى براى 

محافظت از دستگاه در مقابل هکرها کافى است.
محققان دانشگاه گالسگو نشــان داده اند هکرها مى 
توانند با استفاده از دوربین هاى گرمایشى پسوردهایى 
که روى موبایل ، کیبورد رایانه یا حتى دستگاه خودپرداز 

ثبت مى شود را ردیابى کنند.
در این تحقیق پژوهشگران یک سیستم هوش مصنوعى 
به عنــوان ThermiSecure ابداع کــرده اند که قادر 
اســت با کمک تصاویر گرمایى پسوردهاى تایپ شده 

را ردیابى کند.
حدود 86 درصد پسوردها زمانى هک شدند که تصاویر 
گرمایشــى 20 ثانیه از تایپ آن گذشــته و در سیستم 
ThermoSecure قرار گرفت. 76 درصد پسوردها نیز 

30 ثانیه پس از تایپ ردیابى شدند.
البته امکان هک پسورد با تصویر گرمایى، 60 ثانیه پس 
از وارد کردن آن به 62 درصــد کاهش یافت. همچنین 

پژوهشگران متوجه شدند سیستم مذکور مى تواند 20 
ثانیه پس از ورود پســوردهاى طوالنى با 16 کاراکتر با 

دقت 67 درصد آنها را ردیابى کند.
دقت حــدس زدن پســوردهایى بــا 12 کاراکتر 82 و 
پســوردهاى 8 کاراکترى 93 درصد بوده است. این در 
حالى است که پســوردهاى 6 کاراکترى در 100 درصد 

موارد به طور کامل فاش شدند.
محمد خمیــس محققان دانشــکده علوم رایانشــى 
این دانشــگاه اســکاتلندى مــى گوید: بــراى به دام 
انداختن سارقان باید شــبیه آنها فکر کنید. ما سیستم 
ThermoSecure را با این تصور توسعه دادیم که چقدر 

عامالن بد ممکن است از تصاویر گرمایشى براى نفوذ 
به رایانه ها و موبایل ها استفاده کنند.

در تصاویرى که با کمک دوربین هاى ردیابى گرما ثبت 
مى شوند، مناطقى که درخشان تر به نظر مى رسند، تازه 

لمس شده اند.
حمالت گرمایى ممکن اســت پــس از آن اتفاق بیفتد 
که کاربران پسوردهایشــان را روى کیبورد،نمایشگر 
موبایل یا کى پد تایپ و دســتگاه شــان را بدون هیچ 

ایمنى رها کنند.

درصد بزرگى از رایانــه هاى جهان قادر به نصب ویندوز 11 نیســتند. 
بخش بزرگى از این ایراد به خاطر چیپ هاى TPM2,0 و بخشى دیگر 

به خاطر کمبود رم است.
بر اســاس گزارش هاى موجود، درصد زیادى از کامپیوترهاى دنیا فاقد 
قابلیت هاى سخت افزارى الزم براى نصب جدیدترین نسخه از سیستم 

عامل ویندوز هستند. 
گزارشــات حاکى از این هســتند که 42 درصد از کاربران سیســتم 
عامل مایکروســافت، سیســتم مورد نیاز براى نصب ویندوز 11 را در 
اختیار ندارند. این آمار براى مشــتریان تجارى بسیار دقیق است. البته 
درصد مورد اشاره در مقایسه با ســال گذشته کاهش چشمگیرى یافته

 است.
به طور کلى، دســته اى از کاربران ویندوز تمایلى به نصب جدیدترین 
نسخه از سیســتم عامل مایکروســافت ندارند. با این وجود، به دلیل 
سخت گیرى هاى این کمپانى در خصوص سیستم سخت افزارى مورد 
نیاز بــراى Windows11، عده اى از کاربرانى کــه مایل به مهاجرت 
به این سیســتم عامل هستند نیز قادر نیستند نســخه جدید را بر روى 

کامپیوترشان نصب کنند.
در این زمینه، چیپســت TPM2,0 که از زمان رونمایى ویندوز 11 سر 
و صداى زیادى را به پا کرده است، مانع بزرگى براى نصب ویندوز 11 
روى بسیارى کامپیوترهاســت و با وجود این که مادربردهاى جدیدتر 
اکثرا این چیپست را در اختیار دارند، اما همچنان دسته بزرگى از کاربران 

قادر به نصب ویندوز 11 نیستند.

ویندوز 11 روى نزدیک نیمــى از کامپیوترهاى جهان 
نصب نمى شود

به گزارش موسسه آمارى Lansweeper، به طور کلى 42,67 درصد 
از کل رایانه هاى شــخصى سرتاســر دنیا فاقد پردازنده هاى پشتیبانى 
شده توسط ویندوز 11 هستند. این رقم البته سال گذشته بالغ بر 57,26 
 Windows11 درصد بود. به این ترتیب، امسال رایانه هاى بیشترى با
مایکروســافت ســازگار هســتند. از این رقم، حدود 14,66 درصد از 
مادربردها فاقد چیپ TPM هســتند و 71,5 درصد از حداقل میزان رم 

بى بهره اند.
در این خصوص، کاربران تجارى مهم ترین گروهى هســتند که از این 
امر تاثیر مى پذیرند؛ چرا که ناسازگارى سخت افزارى، بسیارى از کسب 
و کارها را نســبت به آپگرید به ویندوز 11 مردد کرده است. بر اساس 
مطالعات انجام شده در IDC، در صورتى که صاحبان یک تجارت تصمیم 
به ارتقا زیرساخت هاى خود به سیستم عاملى جدید بگیرند، حداقل 18 
ماه براى سازگارى با سیســتم عامل جدید زمان نیاز است. این دسته 
ایرادات در تطابق باعث مى شود که مشکالت دیگرى که خارج از دست 
مایکروسافت اســت براى نصب ویندوز 11 پیش آید و نرخ نصب این 

سیستم عامل را کاهش دهد.
IDC در این خصوص نوشــت:ایرادات به وجود آمده در چرخه جهانى 

توزیع باعث کمبود شدید پردازنده ها در سرتاسر دنیا شده است. به همین 
جهت بســیارى افراد تصمیم گرفته اند که با سیستم عامل کنونى خود 

بمانند و آن را آپگرید نکنند.
علیرغم این ایرادات، نــرخ تطبیق پدیرى با وینــدوز 11 همچنان در 
حال افزایش اســت و ماه آوریل گذشــته به 1.44 درصد رسید. این در 
حالى ست که نرخ تطبیق این سیســتم عامل در ماه ژانویه حدود 0.25 
درصد بود. با این وجود انتظار مــى رود با رفع نواقص موجود در زنجیره 
توزیع پردازنده ها، نرخ مهاجرت به ویندوز 11 هم با افزایشى انفجارى 

روبرو شود.

برنامه هایى که شارژ گوشى شما را نابود مى کند
اگر شارژ گوشى شما زودتر از انتظار خالى مى شود، مطالعه این مطلب را از 
دست ندهید؛ چون در اینجا قصد داریم تعدادى از برنامه هاى اندرویدى که 

مصرف باترى باالیى دارند را معرفى کنیم.
 برخى اپلیکیشن هاى اندرویدى به دلیل ماهیت کاربردى و یا بهینه نبودن 
یا استفاده از منابع مختلف این سیســتم عامل باعث اتالف عمر باترى 
شده و شارژدهى این دســتگاه ها را به طور چشمگیرى کاهش مى دهند. 
در این بین اپلیکیشــن هایى که از قابلیت GPS براى تعیین موقعیت یا 
مسیریابى استفاده مى کنند، در کنار بازى هاى سنگین ویدیویى، مهم ترین 

اپلیکیشن هایى هستند که مصرف انرژى باالیى دارند.
به تازگى موسســه pCloud کــه در حوزه فضاهاى ابرى فعال اســت، 
پژوهشــى را بر روى تعدادى از پردانلودترین اپلیکیشــن هاى سیستم 
عامل اندروید انجام داده و آن ها را از حیــث میزان مصرف انرژى و تاثیر 
در شارژدهى باترى بررسى کرده است. در این پژوهش برخى فاکتورهاى 
تاثیرگذار در عمر باترى براى بیش از صد اپلیکیشن پراستفاده مورد بررسى 
قرار گرفتند. از جمله این فاکتورها مى توان به میزان انرژى مصرفى براى 
دسترسى به فایل هاى چندرسانه اى، دسترسى به اینترنت، برقرارى تماس، 

ارسال پیام به مخاطبین، میکروفون، دوربین و تقویم اشاره کرد.
عالوه بر این، پژوهش فوق، وجود مد تاریک در هریک از این اپلیکیشن ها 
را هم مورد بررسى قرار داد و دسترسى آن ها به اطالعات شخصى کاربران، 

اطالعات سیستمى گوشى و تنظیمات داده را سنجید.
برخى از این برنامه هاى اندرویدى که از نظــر pCloud به عنوان قاتل 
باترى شناخته مى شوند، اپلیکیشن هایى هستند که استفاده نکردن از آن ها 
غیرممکن اســت. بنابراین علیرغم مصرف انرژى باال، راهى جز استفاده 
از آن ها نخواهید داشت. از سوى دیگر برخى از اپلیکیشن هاى حاضر در 
این لیست هم چندان مهم و حیاتى نیستند و به سادگى قابل جایگزینى با 

برنامه هاى کم مصرف تر خواهند بود.
در ادامه با ما همراه باشید تا به بررســى تعدادى از برنامه هاى پرمصرف 

اندرویدى بپردازیم که فشار زیادى به باترى دستگاه شما وارد مى کنند.
اپلیکیشن هاى پایش سالمتى و برنامه هاى مربوط به 

اپراتور سیمکارت
ر اساس بررسى هاى انجام شده توســط pCloud، اپلیکیشن فیت بیت 
(Fitbit) صدرنشین لیست پرمصرف ترین اپلیکیشن هاى اندرویدى است 

و پتانسیل مصرف شارژ بسیار باالیى را دارد.
به گزارش pCloud، از میان شانزده پردازش پس زمینه اى مورد ارزیابى، 
اپلیکیشــن Fitbit قادر به اجراى همزمان چهارده مورد بود! در این بین، 
چهار مورد از این فعالیت ها بیشترین تاثیر را بر روى مصرف انرژى گوشى 

داشتند.
بر این اساس، در صورتى که قصد دارید به طور مکرر از فیت بیت استفاده 
کنید، بهتر است پیش از خروج از خانه به منظور تمرین، مطمئن شوید که 

گوشى تان به طور کامل شارژ شده است.
این مورد براى اپلیکیشن هاى از پیش نصب شده توسط اپراتور سیم کارت 
 (Bloatware) نیز صحیح است. این دسته اپلیکیشــن ها که به زائدافزار
معروفند، مى توانند تاثیر بســزایى در کاهش شــارژدهى باترى داشته 
باشند.  به طور خاص، pCloud از اپلیکیشــن اختصاصى Verizon نام 
مى برد که این اپراتور آمریکایى بر روى گوشى هاى تحت پشتیبانى خود 

نصب مى کند.
بر اساس نتایج آزمایشات، مصرف انرژى این اپلیکیشن در پس زمینه تقریبا 
هم تراز با فیت بیت است؛ چرا که هر دو اپلیکیشن به بسیارى قالیت هاى 

گوشى نظیر موقعیت دسترسى دارند.
بنابراین در صورتى که از اپلیکیشن هاى از پیش نصب شده اپراتور خود بهره 
مى برید و متوجه کاهش محسوس شارژدهى باترى گوشى اندرویدى خود 
شدید، سعى کنید امور خود را به جاى گوشــى از طریق مرورگر خود در 

دسکتاپ مدیریت کنید.

رســانه هاى اجتماعــى و 
شبکه هاى مجازى

جاى تعجب ندارد که دسته رسانه هاى 
اجتماعــى پرمصرف ترین 

گروه از اپلیکیشن هاى 
اندرویــدى را در خود 

جاى داده باشــد. به طور 
خاص، در میان بیســت 

اپلیکیشــن مختلفى 
که بیشترین مصرف 

انرژى را دارند، شــش 
اپلیکیشــن زیــر در 
دسته رســانه هاى 
اجتماعى جاى دارند:

بــوك- فیــس 
اینستاگرام-اســنپ چت-
یوتیوب-واتس اپ-لینکدین

با وجود ایــن که مصــرف انرژى 
اپلیکیشــن هاى اجتماعى به اندازه 

برنامه هاى ورزشى یا زائدافزارهاى اپراتور 
باال نیست، این دسته اپلیکیشــن ها نیز حدود یازده 

فعالیت همزمان را در پس زمینه اجرا مى کنند.
همچنین بخش بزرگى از این برنامه ها فاقد مد تاریک هستند. بد 

نیست بدانید که استفاده از مد تاریک در اپلیکیشن ها مى تواند باعث 

کاهش چشمگیر مصرف انرژى شود؛ به خصوص در دستگاه هایى که از 
صفحه نمایش اولد بهره مى برند.

عالوه بر اى، اپلیکیشــن هاى مرتبط با تماس تصویرى نظیر اسکایپ، 
واتس اپ یا زوم نیز از دیگر مواردى هســتند که در میان 50 اپلیکیشن 
پرمصرف اندرویــد جاى گرفته انــد. در این دســته همچنین مى توان 
اپلیکیشن هاى پرمصرف دیگرى مانند Amazon Music یا اسپاتیفاى 
را پیدا کرد. همچنین اپلیکیشن هاى نتفلیکس، پى پال و حتى اپلیکیشن 
آموزش زبان Duolingo نیز دیگر برنامه هاى پرمصرف اندرویدى به شمار 

مى روند که pCloud به آن ها اشاره کرده است.

گوگل و اسنپ چت؛ مظنونین همیشگى!
یوسوییچ (Uswitch)، یکى از وبسایت هاى فعال در حوزه مقایسه قیمت، 
مدتى پیش تحقیق مشــابهى را بر روى پردانلودترین اپلیکیشــن هاى 
اندرویدى در فروشــگاه هاى مختلف آنالین انجام داد و میزان 
دسترسى آن ها به منابع مختلف سیستم را بررسى کرد. 
بر اساس نتایج این گزارش، در کنار اپلیکیشن هایى 
نظیر فیس بــوك، فیس بوك مســنجر، واتس اپ 
و یوتیوب که همواره در لیســت اپلیکیشــن هاى با 
 Google بیشترین مصرف انرژى قرار دارند، اپلیکیشن
نیز حضورى پررنگ در این لیست دارد. همچنین، دیگر 
اپلیکیشن هاى گوگل مثل Gmail یا گوگل کروم نیز در 

باالى لیست حضور دارند.
با وجود این که لیســت برنامه هــاى اندرویدى قاتل 
باترى به طور ساالنه تغییر مى کند، اما برخى 
اپلیکیشــن ها همواره پاى ثابت آن بوده و در 
تمام این ســال ها در آن حضور داشته اند. به 
عنوان مثال، بر اســاس تحقیقى که در سال 
2015 توســط موسســه AVG انجام شد، 
اپلیکیشن اسنپ چت بیشترین پرمصرف ترین 

اپلیکیشن اندرویدى نام گرفت.
در تهیه این لیست، فاکتورهاى مختلفى نظیر 
الگوى مصرف از گوشــى و موارد دیگر هم 
دخیل بودند و میلیون ها دستگاه در سرتاسر 
دنیا مورد بررســى قرار گرفتند. همچنین 
اپلیکیشــن هاى وال مارت و آمازون نیز در 
جایگاه هاى باال حضور داشتند. این در حالى 
است که تمامى این اپلیکیشن ها امروز هم 
همچنان در شمار پرمصرف ترین برنامه هاى 

بازار شناخته مى شوند.

معرفى 
پاوربانکى
 با قدرت شارژ 
همزمان 4گوشى

جف پو تحلیلگر اعالم کرده اســت که اپل ممکن است 
از مودم هاى اسنپدراگون ۵G در ســرى آیفون 16/15 
استفاده کند. پو مى گوید اپل قصد دارد مودم هاى باند پایه 
QualcommSnapdragon۵G را در دو نسخه بعدى 

 ۵G آیفون خود حفظ کند. اپل در حال توسعه مودم هاى
براى استفاده در آیفون است، اما بعید است تا قبل از سال 

2025 در دسترس باشد.
 Haitong جــف پــو یــک تحلیلگــر در شــرکت
International Securities مســتقر در هنگ کنگ 

است. او این نکات را در یادداشــت تحقیقاتى اخیر خود 
بیان کرد و گفت که ســرى آیفــون 15 و آیفون 16 به 
جاى آن مودم هاى اسنپدراگون X۷۰ و X۷۵ را خواهند 
داشت. سرى آیفون 14 که اخیراً منتشر شده است داراى 
باند پایه ۵G X۶۵ است. اســنپدراگون X۷۰ در فوریه 
گذشته معرفى شد و از سرعت دانلود تا 10 گیگابیت در 
ثانیه با 60 درصد بهبود در بهره ورى نرژى پشــتیبانى 

مى کند.
X۷۰ همچنیــن قابلیت هــاى بهبــود یافته هوش 

مصنوعى، افزایش میانگین سرعت، پوشش، کیفیت 
سیگنال و کاهش تاخیر را ارائه مى دهد. X۷۰ در سرى 
آیفون 15 سال آینده اســتفاده خواهد شد در حالى که 
X۷۵ در سرى آیفون 16 2024 حضور خواهد داشت. 

اســنپدراگون X۷۵ بر اســاس فرآینــد 4 نانومترى 
TSMC ساخته خواهد شد و نسبت به نسل هاى قبلى 

خود پیشرفت هایى را ارائه خواهد کرد.
کوالکام در ال حاضر تامیــن کننده انحصارى مودم 
هاى ۵G براى آیفون ها است. پیش بینى هاى اولیه 
عرضه مودم ۵G اپل در سال 2023 ممکن است به 
سمت باال اصالح شده باشــد. غول فناورى بیش 
از یک میلیارد دالر براى خریــد بخش مودم اینتل 
هزینه کرد. اپل همچنان در پیشرفت خود در توسعه 

مودم ۵G خود ناامید است.

نشت اطالعاتى از 
آیفون آینده

اخیراً گزارش هاى بــه بیرون درز کرده اســت که 
شرکت متا که مالک پیام رســان محبوب واتساپ 
اســت، قصد دارد تا به زودى یک اشتراك پریمیوم 
براى کاربران تجارى واتساپ معرفى کند که در این 
اشتراك صاحبان کســب و کار مى توانند از مزایاى 
جدیدى که این پیام رسان براى آن ها در نظر گرفته 

است بهره ببرند.
 البته سرویس اشتراك پریمیوم واتساپ هنوز به طور 
رسمى راه اندازى نشده اســت و فقط براى کاربران 
بتا در دســترس اســت. این بدان معناســت که فقط 
اعضاى برنامه بتاى WhatsApp مى توانند به منوى 
Premium دسترســى داشته باشــند، جایى که همه 

ویژگى هاى جدید در آن قرار دارند.
به گزارش WABetainfo، این اشتراك پریمیوم براى 
کســب و کار ها طراحى شده اســت، به این معنى که 
اکثر ویژگى هــاى پولى آن براى کاربــر معمولى مفید 

نخواهد بود.
بر اساس گزارش ها، حساب پریمیوم یک لینک تماس 
قابل تنظیم به واتساپ را در اختیار شما قرار مى دهد که 
هر سه ماه یک بار قابل تغییر اســت. قرار است به جاى 
تایپ کردن شماره تلفن، این راه آسان ترى براى مشتریان 
باشد تا کسب وکار خاصى را پیدا کنند. تلگرام نیز ویژگى 
مشابهى دارد که کاربران مى توانند لینک تماس مستقیم 

را با دیگران به اشتراك بگذارند.
نسخه پولى برنامه همچنین اجازه مى دهد تا حداکثر 10 
دســتگاه به طور همزمان به یک حساب متصل شوند. به 
این ترتیب، کارمندان مى توانند حساب تجارى را متصل 
و مدیریت کنند. همچنین از طریق این اشتراك پریمیوم 
مى توانید با حداکثر 32 شرکت کننده تماس ویدیویى برقرار 
کنید.در حال حاضر هیچ اطالعاتى در خصوص تاریخ راه 
اندازى و هزینه اشتراك پریمیوم واتساپ ارائه نشده است. 
 iOS این قابلیت در حال حاضر فقط در نسخه بتاى اندروید و

این اپلیکیشن قابل دسترسى است.

واتساپ پریمیوم چیست 
و چه ویژگى هایى دارد؟

هک پسورد دستگاه ها با کمک گرماى انگشتان!42 درصد کاربران قادر به نصب ویندوز 11 نیستند

پاوربانک 40000 میلى آمپر ساعتى Ifory با شارژ سریع 100 واتى در 
کیک استارتر راه اندازى شد.

 پاوربانک 40000 میلى آمپرى Ifory در کیک اســتارتر راه اندازى 
شده است.

 پاوربانک جدید Ifory از شارژ سریع PD پشتیبانى مى کند.
 همچنین مى تواند چهار دســتگاه را به طور همزمان شارژ کند. وزن 
پاوربانک جمع و جور حدود 0,78 کیلوگرم با ابعاد 5 در 2,83 در 2,44 

اینچ است.
پاوربانک 4000 میلى آمپرى 100 واتى Ifory داراى ظرفیت باترى 
154 وات ساعت است. داراى ۶۵W USB-C ،۱۰۰W PD و دو پورت 

۲۲ این دستگاه قدرت کافى براى شارژ ده بار آیفون 13  ۵W  USB-A

یا دوبار مک بوك را دارد.
 ظرفیت شــارژ ســریع پاوربانک 40000 میلى آمپرى Ifory به این 
معنى است که مى تواند آیفون را در 30 دقیقه تا 60 درصد به سرعت 

شارژ کند.
 خود پاوربانک را مى توان از طریق پریز دیوارى یا پنل هاى خورشیدى 
شــارژ کرد. داراى یک LCD داخلى اســت که اطالعات مربوط به 

ظرفیت باقیمانده و سایر موارد را نشان مى دهد.
 LED داراى یک چراغ Ifory پاوربانک 40000 میلى آمپرى 100 واتى
یکپارچه 500 لومن است که مى تواند به عنوان چراغ قوه یا حتى چراغ 

رومیزى استفاده شود.

 ســه حالت روشــنایى در چراغ LED وجــود دارد و دســتگاه نیز با 
مکانیزم خنک کننده ســریع خــود از عملکــرد بهینه پشــتیبانى 

مى کند.
 این گجــت در داخــل یــک پوســته آلومینیومى دوالیــه مقاوم 
در برابر ســقوط، با اســتاندارد IP۶۷ مقاوم در برابــر آب قرار گرفته 

است.
۱۰۰W mAh ۴۰,۰۰۰ Ifory اکنون از طریق کیک استارتر با قیمت 

HKD 777 (~99 دالر) در دسترس است که 50 درصد از قیمت اصلى 

آن HKD 1562 (~ 199 دالر) است. 
این دستگاه در ســطح جهانى در دســترس اســت و هزینه ارسال 
ممکن اســت متفــاوت باشــد. تحویــل از دســامبر 2022 آغاز 

مى شود.

احتماالً هشتگ ها در 
توییتر پولى مى شوند!

اجتماعــى و 

دسته رسانه هاى 
نرین

ى
د
طور
ـت
ى
ف

ش
ر

ك-
پ چت-
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مصــرف انرژى 
جتماعى به اندازه

یا زائدافزارهاى اپراتور 
ته اپلیکیشــن ها نیز حدود یازده 

در پس زمینه اجرا مى کنند.
رگىاز این برنامه ها فاقد مد تاریک هستند. بد 

ستفاده از مد تاریک در اپلیکیشن ها مى تواند باعث 

ى روی
م دسترسى آن ها به منابع
اساس نتایج این گز بر
فیس بــوك، فی نظیر
د و یوتیوب که همواره
بیشترین مصرف انرژى
نیز حضورى پررنگ در
اپلیکیشن هاى گوگلم
باالى لیست حضور دار
با وجود این که لیســت
به طور باترى
اپلیکیشــن ه
تمام این سـ
عنوان مثال
2015 توسـ
اپلیکیشن اس
اپلیکیشن
در تهیهاین
الگوى مص
دخیل بود
دنیا مور
اپلیکیشـ
جایگاه هاى
است که
همچنان
باز

قابل دسترسىاست. این اپلیکیشن
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استاد بیمارى هاى قلبى گفت:به طور معمول درد در زیر قفسه سینه یکى 
از سریع ترین دردهایى است که فرد در طول عمرش تجربه کرده است 
و اگر حدود 10 تا 20 دقیقه طول بکشــد و به علت سکته قلبى باشد، بر 

طرف نمى شود.
مریم مشکانى،اســتاد بیمارى هاى قلبى دانشگاه علوم پزشکى بقیۀ اهللا 
... قدر اســت؟ »،گفت: وقتى فرد دچار ســکته قلبى مى شود و عالئمى 
پیدا مى کند که موید گرفتگى عروق کرونر و ســکته حاد قلبى اســت، 
باید هرچه زودتر خود را به مراکز درمانى برســاند تا درمان باعث شــود 
گرفتگى عروقش برطرف شود و احتمال سالم ماندن عضله قلبش بیشتر 

است.

وى ادامه داد: در 90 دقیقه اول بروز ســکته قلبى خیلى مهم اســت؛ به 
خصوص برطرف شــدن انســداد گرفتگى عروق کرونر که به صورت 
آنژیوگرافى اســت و خوشــبختانه اکنون در مراکــز درمانى به صورت 

اورژانس نیز این کار انجام مى شود.
این اســتاد بیمارى هــاى قلبى متذکر شــد: در مراکزى کــه امکانات 
کمترى داشته باشــند براى فرد داروهاى تزریقى اســتفاده مى کنند تا 
باعث شود انســداد برطرف شــود، اما بیمار نیاز دارد به مراکز مجهز تر

 اعزام شود.
مشکانى درباره اینکه «تیر کشیدن قفسه سینه نشانه چیست؟»،تصریح 
کرد: به طور معمول درد در زیر قفســه سینه یکى از سریعترین دردهایى 

است که فرد در طول عمرش تجربه کرده اســت و اگر حدود 10 تا 20 
دقیقه طول بکشد و اگر به علت سکته باشد، برطرف نمى شود.

وى ابراز کرد:دردهایى که ُکشنده است و دردهایى که حالتى خنجرى و 
تیز دارند و در حد ثانیه است بیشترشان نگران کننده نیستند و ممکن است 

به خاطر استرس باشد.
ایــن اســتاد بیمارى هاى قلبى افــزود:  البته هر چه ســن فــرد باالتر 
باشــد، فاکتورهاى خطر بیشــتر اســت و ایــن دردها بایــد جدى تر 
گرفته شــود، اما تیر کشــیدن به تنهایى نشــانه گرفتن عروق کرونر 

نیست.

درد در ناحیه  
زیرقفسه سینه را 
جدى بگیرید

کارمندان مراقب بعضى بیمارى ها باشند!

تمشک: هر فنجان تمشک تنها 5 گرم قند دارد. تمشک سرشار از فیبر است و مصرف 
آن به احساس سیرى طوالنى مدت و جلوگیرى از اضافه وزن کمک مى کند.

توت فرنگى: اگرچه طعم شــیرینى دارد، ولى بسیار کم قند است. یک فنجان توت 
فرنگى خام تنها 7 گرم شکر دارد و بیش از 100 درصد میزان نیاز روزانه شما به ویتامین 

ث را تامین مى کند.

کیوى: غنى از ویتامین ث و کم قند است. هر یک کیلو کیوى تنها 6 گرم قند به بدن 
شما مى رساند. شما مى توانید کیوى را در تمام طول سال در فروشگاه هاى مواد غذایى 

یافت کنید.

گریپ فروت: یکى از میوه هاى خانواده مرکبات اســت و در هر نیمى از آن تنها 9 
گرم شکر وجود دارد. شــما مى توانید گریپ فروت را با خیال راحت در وعده صبحانه 

میل کنید.

آووکادو: یک عدد آووکادوى خام تنها یک گرم شکر دارد. چربى هاى سالم موجود در 
این میوه، به احساس سیرى طوالنى مدت کمک مى کنند.

هندوانه: این میوه تابستانه در هر فنجان 10 گرم شکر دارد. شما مى توانید با مصرف 
هندوانه، مقادیر زیادى آهن به بدن برسانید.

خربزه: سرشار از ویتامین آ است. یک فنجان خربزه خردشده حاوى کمتر از 13 گرم 
قند است. البته قند این میوه از سایر میوه ها کمى بیشتر است.

پرتقال: یک میان وعده شیرین بدون کالرى و شکر و سرشار از ویتامین ث است. یک 
پرتقال معمولى کمتر از 12 گرم قند و فقط 70 کالرى دارد.

هلو: هر یک عدد هلوى متوسط کمتر از 13 گرم شــکر دارد و یک گزینه عالى براى 
کسانى است که از دیابت رنج مى برند.

کدام میوه ها را 
مى توانیم هر روز بخوریم؟

فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت:قند اضافى خون بر ضخامت داخل رگ ها تاثیر 
مى گذارد و ضخامت آن را باال مى برد و با رسوب مواد التهابى بر این ضخامتها باعث 

سکته قلبى، سکته مغزى، درگیرى کلیه ها ،چشم ها و... مى شود.
هادى شهراد بجستانى، فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیأت علمى دانشگاه 
علوم پزشکى ایران در برنامه ضربان شبکه سالمت سیما در پاسخ به این سوال که دلیل 
ایجاد دیابت چیست،گفت: انسان وقتى به ســن بلوغ مى رسد حدود 3 میلیون سلول  
مولد انسولین در بدن دارد. به مرور زمان مانند تمام قسمت هاى دیگر بدن که به سمت 
پیرى مى روند این تعداد نیز کاهش مى یابد. در دیابت نوع یک، بدن انســان به دالیل 
ناشناخته اى تمام سلول هاى انسولین ســاز را از بین مى برد (به دلیل ابتال به بعضى از 

ویروس ها، زمینه هاى ارثى و...)

وى ادامه داد: در دیابت نوع 2 که زمینه ارثى و ژنتیک دارد،ســلول هاى انسولین ساز 
بعد از سن 35 الى40 سالگى تخریب مى شوند. در این افراد زمانى که سلول هاى مولد 
انسولین یعنى سلول هاى انسولین ساز پانکراس(ســلول هاى بتا)40 درصد کاهش 
یابند؛ یعنى به حدود 2 میلیون سلول برسد، شخص مبتال به دیابت نوع 2 شده است؛ 
به طورى که قند ناشتا این افراد باالى 100 و قند دو ساعت بعد باالى 140 الى 200 

مى شود.
بجســتانى گفت: علت اصلى این نوع دیابت را نمى دانیم اما 3 برابر شدن این بیمارى 
طى 15 سال اخیر نگران کننده است.در این بین که به مقاومت به انسولین اشاره شد به 
این معنى است که انسولین کافى در بدن وجود دارد، ولى کار خودش را انجام نمى دهد.
عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشــکى ایران گفت: عامل اصلى که باعث مى شود 

قند بتواند وارد سلول شده و سوخت و ســاز انجام شود، انسولین است؛ بنابراین چیزى 
که باعث تغذیه و رشد سلول مى شود ورود قند به سلول است. گلوکوز (قند خون) بدون 

حضور انسولین توانایى ورود به سلول را نخواهد داشت.
کارشناس برنامه در پاسخ به این سوال که آیا فرد از روى عالئم مى تواند متوجه بیمارى 
دیابت شود؟، گفت: در این صورت قند خون باید به اندازه اى برسد که باعث پرنوشى 
و پرادرارى شود؛ اگر این دوره بیمارى بگذرد و بیمار متوجه نشود، عضالت شروع به 
تحلیل رفتن مى کند و خستگى و بیحالى هم رخ مى دهد؛ بنابراین تشخیص به موقع 

دیابت از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
وى متذکر شد: زمانى بیمار خیلى تشنه مى شود و زیاد آب مى نوشد که قند خون شخص 
باالى 200 باشد؛ بنابراین در افرادى که قند خونشان به آهستگى باال مى رود ممکن 

است عوارضى نداشته باشند و تشخیص باال رفتن قند 
خون، توسط خود شخص به راحتى صورت نگیرد.

بجستانى در پاسخ به این ســوال که تشخیص باال 
بودن قند خون به چه دلیل تا این حد مهم اســت؟، 

گفت:
قند اضافى خون بر ضخامت داخل رگ ها تاثیر 

مى گذارد و ضخامت آن را بــاال مى برد و با 
رســوب مواد التهابى بر این ضخامت ها 

باعث سکته قلبى، سکته مغزى، درگیرى  
کلیه ها و چشم ها و... مى شود.

دیابت چه بالیى سر بدن مى آورد؟

اســفناج حــاوى آنتــى اکســیدان، پروتئیــن و 
چربى هاى سالم اســت که باعث کاهش کلسترول، 
فشــار خون بــاال و در نهایت بهبــود جریان خون

 مى شوند.
اگر از آن دســته افراد هســتید که نمى خواهید دارو 
و قرص براى چربى ســوزى مصرف کنید، ترکیب 
ماست و اسفناج بدون شک به شما کمک خواهد کرد.

از خواص اســفناج و ماســت براى الغرى مى توان 
به خاصیت ســیرکنندگى بدون احساس گرسنگى 

اشاره کرد.
 یعنى شــما در طــول رژیم الغرى خود احســاس 
گرســنگى نخواهید کرد. با مصرف این بورانى مواد 
زائد روده شما تخلیه شــده و روده کامال پاکسازى 
مى شود. همچنین شما انرژى الزم براى فعالیت هاى 

روزانه خود را دریافت خواهید کرد.
چاقى همیشــه از بین برنده اعتماد به نفس اســت. 
چاقى و اضافــه وزن عامل بســیارى از بیمارى ها 
مثل چربى خــون، دیابت و انواع مشــکالت قلبى 
است. مى خواهید الغر شــوید؟ اطالعاتتان درباره 
انواع میوه و ســبزیجات را باال ببرید و سعى کنید از 

سبزیجات چربى سوز بیشــتر در برنامه غذایى خود
بگنجانید.

یکى از این ســبزیجات کم هزینه و مناسب اسفناج 
است.

 اسفناج یک سبزى ساده و پرخاصیت است. البته این 
نکته را در خاطر داشته باشید که هیچ کدام از این مواد 
غذایى قرار نیست براى شما یک شبه معجزه کنند! 
ولى خب مى تواند مکمل خوبى باشــد و به الغرى 

شما کمک کند.
الزم اســت بدانید اگر مى خواهید الغر شــوید باید 
مقدار فراوانى فیبر مصرف کنید. فیبر باعث الغرى 

شما خواهد شد.
 این ماده شما را سیر نگه مى دارد و روده هاى شما را 

کامال پاکسازى مى کند.
نکته بعدى این است که اسفناج حاوى میزان 

قابــل توجهى 
نتــى  آ

اکســیدان، پروتئین و چربى هاى سالم است که این 
مواد باعث کاهش کلسترول، فشــار خون باال و در 

نهایت بهبود جریان خون مى شوند.
شایان ذکر است که این ســبزى پرخاصیت حاوى 
93 تا 95 درصد آب است که باعث تامین آب بدن و 

پاکسازى کامل آن مى شود. 
در واقــع با مصرف این ســبزى مى توانیــد به دفع 
توکســین ها از بدن کمک کرده و بــا فعال کردن 
متابولیســم به چربى ســوزى در بدن خود کمک 

کنید.

به گفته متخصصان، مصرف غذاهــاى خاص و حذف 
برخى دیگــر مى تواند به بهبود پوســت از هر نوعى که 

باشد، کمک کند.
 متخصصان اعالم مى کنند که مصرف غذاها با 
توجه به نوع پوست، مى تواند منجر به بهبود آن 
شود و در این زمینه توصیه هایى را ارائه کرده اند.

به گفته آن ها، قبل از اینکه شروع به پر کردن سبد 
مواد غذایى خود کنید، باید نوع پوست خود را مشخص 

کنید. در همین راســتا و به منظــور تعیین نوع 
پوســت، پس از تمیز کردن پوست خود از هیچ 
محصولى اســتفاده نکنید و پس از چند ساعت 

به ظاهــر آن توجه کنید. چند ســرنخ وجود دارد 
که مى تواند به شــما کمک کند تا نوع پوست خود را 

تعیین کنید.
اگر پوست شما براق به نظر مى رسد، شما پوست 

چرب دارید.
اگر پوست شما پوسته پوســته، قرمز یا تحریک  

شده، پوست خشکى دارید.
اگر پوست در برخى نواحى چرب و در برخى دیگر خشک 

است، پوست مختلط دارید.
در هر حال، اگر پوست شــما خشک است، ممکن است 

تشنه باشد. در این حالت، نوشــیدن دو لیتر آب در روز 
مى تواند کمک کننده باشد اما مى توانید آب را از طریق 

میوه هایى مانند هندوانه نیز دریافت کنید. همچنین 
مى توانید به پوست خود از طریق آووکادو، 
روغن زیتون و ماهى سالمون آبرسانى 

کنید.
فراموش نکنید که کافئین مى تواند پوست 

 C و A را خشــک کند. همچنین کمبود ویتامین هاى
مى تواند به خشکى پوست کمک کند.

اگر پوســت چرب دارید، حذف روغن از 
رژیم غذایى شــاید به نظر شما تنها راه 

چاره باشد؛ اما فراموش نکنید که شما هنوز 
هم به چربى هاى سالم و ضد التهاب مانند آووکادو، 

روغن زیتون، ماهى و آجیل نیاز دارید. با این  
حال غذاهاى روغنى و فوق فرآورى شده 
مانند ســیب زمینى سرخ شده را محدود 
کنید و مصرف شکر را به حداقل برسانید.

افرادى که پوســت مختلط دارند نیازى به حذف 
کامــل کربوهیدرات ندارنــد؛ اما توجه بــه نوع غالت 
و گندمى که مى خوریــد مهم اســت. کربوهیدرات ها 
مى تواننــد باعــث التهــاب شــوند. هنــگام انتخاب 

کربوهیــدرات، نوع پیچیده آن مثل برنــج قهوه اى و یا 
کینوآ را انتخاب کنید.

همچنین اگر دچار آکنه مى شوید، ویتامین C زیادى 
را از طریق انواع توت ها و میوه ها دریافت کنید. 
همچنین زینک مى تواند واقعا براى آکنه مفید 
باشــد و مى توانید آن را در صدف ها و پروتئین 
حیوانى بدون چربى مانند مرغ، غالت غنى شده 
و دانه کدو تنبل پیدا کنید. شما باید لبنیات پرچرب و 
غذاهاى شیرین یا چرب را هم کنار بگذارید. این 
غذاها باعــث التهاب در پوســت و ایجاد آکنه 

مى شوند.
به گزارش هلث الین، پوست کدر اغلب به دلیل 
استرس اکســیداتیو محیط ما، مانند قرار گرفتن در 
معرض آالینده ها و آفت کش ها، ایجاد مى شود. 
یکى از راه ها براى مبارزه با استرس اکسیداتیو، 
مصــرف آنتى اکسیدان هاســت. لیکوپــن 
آنتى اکسیدانى مفید براى پوست است. میوه ها و 
سبزیجات صورتى یا قرمز سرشار از لیکوپن هستند. 
کاکائو نیز منبع طبیعى آنتى اکسیدان هاست. پس براى 
داشتن پوستى شفاف شکالت تلخ حداقل 75 درصد را 

از یاد نبرید.

مواد غذایى مناسب براى انواع پوست ترکیب ماست با اسفناج چربى ها را مثل کوره مى سوزاند

تخمین زده مى شود افرادى که با رایانه کار مى کنند حدود 80 
درصد از روز کارى خود را پشت میز و جلوى صفحه نمایش 

مى گذرانند.
 این روز ها فناورى به بخشــى جدایى ناپذیــر از زندگى ما 
تبدیل شده است و تقریباً وجود آن در هر زمینه کارى الزم و 
ضرورى است. با تغییرات و پیشرفت هاى تکنولوژى، حتى 
برخى از مشاغل آزاد بر اســتفاده از فناورى نکته کرده اند؛ 
البته این کار اگرچه از برخى جهات زندگى ما را آســان تر 
مى کند و حتى ممکن است هزینه کمترى داشته باشد، اما 
مى تواند خطرات زیادى را براى کاربران آن در پى داشــته 
باشد. بنابراین، کسانى که شغلشان مستلزم این است که 
مدت زمان زیادى (بیش از 3 ســاعت در روز) را در مقابل 
رایانه بگذرانند، ممکن است در معرض خطر ابتال به برخى 

از مشکالت سالمتى قرار گیرند.

مشکالت اسکلتى- عضالنى شایع ترین 
مشکل کار با کامپیوتر

اسکلت و عضالت شامل نواحى از بدن مانند کمر، گردن، 
سینه، بازوها، شانه ها و پا ها مى شــود. غالبًا درد عضالنى، 
خستگى، بى حسى در بازو ها و دســت ها در افرادى که با 
کامپیوتر زیاد کار مى کنند، شــایع اســت. این مشکالت 
ممکن اســت به دلیل وضعیت نامناسب نشستن در پشت 

میز کار رخ دهد.
نکاتى که باید در نظر بگیرید:ارتفاع مناسبى هم براى میز 
و هم براى صندلى خود پیــدا کنید تا صفحه نمایش رایانه 
شما هم سطح چشم یا کمى پایین تر باشد.هنگام نشستن 
کمرتان را صاف کنید و پا ها را با زاویه 90 درجه صاف روى 
زمین قرار دهید.همیشه در حین کار، استراحت کوتاهى کنید 

و ماهیچه ها را بکشید تا خون در بدن شما جریان پیدا کند.

افتادگى پوست با ساعت ها خیره شدن به 
صفحه نمایش کامپیوتر

تابه حال هنگام کار با کامپیوتر به حالت ظاهرى خود توجه 
کرده اید؟ اغلب اوقات، صورت ما کامًال بى احساس است. 
بااین حال، عدم اســتفاده از ماهیچه هاى صورت، سرعت 

افتادگى و چین وچروك صورت را تسریع مى کند.
بسیارى از افراد مجبورند روزانه براى کار از کامپیوتر استفاده 
کنند، بنابراین براى پیشــگیرى از افتادگى پوست در اثر 
استفاده مداوم از این وسیله کافى است تمرینات ساده مانند 

تلفظ حروف صدادار انگلیسى، باز و بسته کردن دهان،5 الى 
10 ثانیه لبخند زدن را انجام دهید. این تمرینات به سفت 
شــدن ماهیچه هاى صورت کمک مى کنــد و انجام این 

تمرینات 10 بار در روز توصیه مى شود.

نور کامپیوتر به چشم فشار مى آورد
نور ساطع شده از کامپیوتر مى تواند باعث فشار بر چشمان 
شما شوند. همچنین خیره شدن به صفحه نمایش و پلک 
نزدن طوالنى مدت در حین کار، مى تواند منجر به خشکى 
چشم ها شود. پس دقت کنید که روشنایى صفحه نمایش 
کامپیوترتان را طورى تنظیم کنید که چشــمانتان خسته 
نشود. به عنوان مثال، اگر شما در یک اتاق تاریک هستید، 
صفحه نمایش کامپیوتر شــما به احتمال زیاد بسیار روشن 
خواهد بود و چشمان شــمارا خسته مى کند، بنابراین براى 
حفظ چشمان خود باید روشنایى صفحه نمایش را کاهش 

دهید.

ابتال به سندرم تونل کارپال هنگام استفاده 
از کامپیوتر

هنگام استفاده از کامپیوتر حتماً تجربه درد در گردن، شانه ها 
یا انگشتان دست را داشته اید؛ این درد به دلیل استفاده مکرر 
از عضالت ایجاد مى شود و ممکن اســت باعث افزایش 

سفتى، درد یا تورم در هر یک از آن نواحى شود.
یکى از شایع ترین مشکالت مربوط به اســتفاده مکرر از 
عضالت هنگام استفاده از کامپیوتر، سندرم تونل کارپال 
(فشردگى عصب میانى دست) است. به منظور پیشگیرى از 

این بیمارى الزم است:
موس را در کنار صفحه کلید قرار دهید تا مجبور شوید تمام 
بازوى خود را حرکت دهید، نه اینکه فقط مچ خود را به سمت 

بیرون بچرخانید.

آرام تایپ کنید تا فشــار وارد بر هر یک از 
انگشتانتان را کاهش دهید

مچ دســتان خود را هنگام تایپ انعطاف پذیر نگه دارید و از 
ثابت نگه داشــتن آن ها در یک موقعیت خاص خوددارى 

کنید.
بازو هاى خود را شــل کنید و ســعى کنید زمانى که تایپ 
نمى کنید یا از موس خود استفاده نمى کنید، حرکات کششى 

انجام دهید.

پشت میزنشینى شما را چاق مى کند
اســتفاده طوالنى مدت از کامپیوتر یا به طورکلى وســایل 
الکترونیکى، عامل اصلى چاقى است. بنابراین، اگر مجبورید 
در طول روز 8 ساعت را صرف استفاده از کامپیوتر نمایید، 

پس از بازگشــت به خانه هرگز دوباره از کامپیوتر استفاده 
نکنید. استراحت کنید و سعى کنید تمام یا قسمتى از مسیر 

سرکار تا خانه را ورزش و پیاده روى کنید.

رایانه بر رفتار و احساسات تأثیر مى گذارد
استفاده طوالنى مدت از رایانه ممکن است با افزایش فشار 
در محیط کار همراه باشد که هر دو مى تواند منجر به استرس 
شود. هر چه استرس شما طوالنى باشــد و درمان نشود، 
شانس بیشترى براى ابتال به مشکالت سالمتى جدى ترى 
خواهید داشت چراکه استرس مى تواند منجر به کاهش دامنه 
توجه، عدم تمرکز، سرگیجه، کاهش میل جنسى، بدخلقى 

و سوءهاضمه شود. 

هرگز براى کار از لپ تاپ استفاده نکنید
امروزه افراد به دلیل راحتى بیشــتر ترجیــح مى دهند از 
لپ تاپ اســتفاده کنند، اما دقت کنید هرگــز نباید براى 
اســتفاده طوالنى مدت از لپ تاپ استفاده کرد. در لپ تاپ، 
صفحه نمایش و کیبورد بســیار نزدیک به هم هستند و به 
همین خاطر هیچ راهى براى استفاده درست از لپ تاپ وجود 
ندارد، زیرا اگر آن را براى حفظ سالمتى گردن و کمر خود در 
ارتفاع مناسب قرار دهید، مجبور مى شوید دست هاى خود را 
بلند کنید و بالعکس؛ بنابراین تا جایى که ممکن است به جاى 

لپ تاپ از کامپیوتر استفاده کنید.

افزایش خطر لخته شدن خون
بى حرکت بودن بدن براى ســاعات طوالنى ممکن است 
باعث جمع شــدن خون و ایجاد سلول هاى خونى شود که 
در نهایت به دلیل عدم امکان گردش خون در اطراف لخته 
مى شوند یا به هم مى چسبند. اگر لخته هاى خون از جایى 
که قرارگرفته اند جدا شوند و به ناحیه دیگرى مانند ریه ها 

بروند، مى توانند منجر به مرگ شوند.
نشســتن در یک وضعیت براى مدت طوالنى (مخصوصًا 
اگر پا هاى شما روى هم قرارگرفته باشند)، معموًال در مدت 
بیش از 4 ساعت، مى تواند خطر ابتال به این موضوع را تا حد 

زیادى افزایش دهد.
 پس هنگام اســتفاده طوالنى مدت از رایانــه از روى هم 
گذاشتن پا ها خوددارى کنید. همچنین حتماً در بین کار چند 
دقیقه راه بروید و پا هاى خود را دراز کنید تا خون جریان یابد 

تا احتمال تجمع آن در اندام هایتان کاهش یابد.

ص باال رفتن قند 
صورت نگیرد.

ه تشخیص باال 
اســت؟،  مهم

گ ها تاثیر
ى برد و با 
مت ها
رى  

مکمل خوبى باشــد و به الغرى 

 اگر مى خواهید الغر شــوید باید 
 مصرف کنید. فیبر باعث الغرى 

یر نگه مى دارد و روده هاى شما را

توکســین ها از بدن کمک کرده و بــا فعال کردن
متابولیســم به چربى ســوزى در بدن خود کمک

کنید.

ه شما را سیر
کسازى مى
عدى این است

ل توجهى 
نتــى 

یر نگه مى د
ى کند.

ت که اسفناج حاوى میزان 

در رژیم هاى الغرى برخى از افراد، میوه ها نقش پررنگى دارند. درســت است که میوه براى بدن ضرورى و 
الزم است و داراى فیبر و آنتى اکسیدان است، ولى اگر ندانیم هر میوه اى تا چه حد قند دارد و آن را بدون اندازه 

مصرف کنیم نه تنها وزنمان کم نمى شود بلکه اضافه وزن هم پیدا مى کنیم.
 خوردن میوه به علت وجود فیبر، آنتى اکســیدان و دیگر خواص طبیعى آن همیشه مفید است، اما دقت کنید 
که تنها انواع خاصى از میوه ها را بدون نگرانى از میزان قند آن ها مى توانید مصرف کنید، بخصوص اگر مبتال 
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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 140160302026003847 مورخ 1401/03/11 هیات دو مالکیت آقاى على استاد على 
به شناسنامه شماره 37 کدملى 1091994196 صادره نجف آباد فرزند تقى در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 102,96 مترمربع پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره 29793 مورخ 80/11/02 دفترخانه 89 اصفهان به 

متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 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: 1401/07/09 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/07/24 - م الف: 1385877 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – موسوى/7/120 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006004657 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/29 - برابر راى شماره 4657 
مورخ 1401/06/29 به شماره کالسه 0331 مالکیت آقاى/ خانم حسین چرخى ابى به شناسنامه شماره 
601 کدملى 1287601723 صادره فرزند على در ششدانگ گلخانه و باغ به مساحت 3131/79 مترمربع 
پالك شماره 2 فرعى از 89 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل قولنامه 
عادى از حاج شیرعلى روانخواه و محمد ابراهیمى درچه به متقاضى انتقال یافته که حاج شیرعلى از حسین 
میر شمش شهشهانى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 2418 خریدارى نموده است و مالحظه نقشه 
ملک شامل قول نامه عادى از حاج شیرعلى روانخواه و محمد ابراهیمى درچه به متقاضى انتقال یافته که 
حاج شیرعلى از حسین میرشمس شهشهانى فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 2418 خریدارى نموده 

است و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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: 1401/07/09- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24- م الف: 1385148 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/122 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006004572 – تاریخ ارسال نامه: 1401/06/26 - برابر راى شماره 4571 
مورخ 1401/06/26 به شماره کالســه 0091 مالکیت آقاى/ خانم عباس رحمتى اندانى به شناسنامه 
شماره 2458 کدملى 1141160366 صادره فرزند محمد تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 146/30 مترمربع پالك شــماره 714 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شــماره 38383 مورخ 91/3/7 دفتر 139 و 
سند قطعى شماره 1228 مورخ 89/7/7 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4572 مورخ 1401/06/26 به شماره کالسه 0092 مالکیت آقاى/ خانم اکرم تیمورى 
جروکانى به شناسنامه شماره 1271055430 کدملى 1271055430 صادره خمینى شهر فرزند ولى اله 
تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 146/30 مترمربع پالك شماره 
714 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى 
شماره 38383 مورخ 91/3/7 دفتر 139 و سند قطعى شماره 1228 مورخ 89/7/7 دفتر 388 و مالحظه 

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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: 1401/07/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24- 
م الف: 1384606 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن 

زاده/7/124 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره نامه: 140160302006003220 – 1401/05/04 - برابر راى شماره 3220 مورخ 1401/05/04 
به شــماره کالســه 1817 مالکیت آقاى/ خانم احمد محمدى به شناســنامه شــماره 846 کدملى 
1290746389 صادره فرزند رضا در شش دانگ یکباب خانه به مساحت 181/77 مترمربع پالك شماره 
696 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل وکالت شماره 
5010 مورخ 92/11/26 دفتر 388 و وکالت شــماره 3476 مورخ 91/8/1 دفتر 38 و سند الکترونیک 
شماره 3729 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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 ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/07/09- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/07/24- م الف: 1384488 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/126 

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

 برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 3335 مورخ 1401/05/12 خانم صدیقه کاظمى فرزند عبداله ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
102/33 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3 فرعى از 532 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/09 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 1401/07/24 – م الف:1384620 - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/7/128

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره140160302035000131 – 1401/06/09 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم خاتون کهیانى کرى فرزعبدالحسین بشماره 
شناسنامه 2007 صادره از اردل در یک باب خانه مسکونى به مساحت 125 متر مربع قسمتى از پالك 
301 واقع در بخش 16 خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى على ابدالى حاجى بادى محرز گردیده 

است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 10 / 07/ 1401 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم 1401/07/24  - م الف: 1386590 – مجتبى سلطانیان – قائم مقام رئیس واحد ثبتى

 شاهین شهر/7/133

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 3568 - تاریخ : 1401/05/18- برابر راى شماره 3568 مورخ 1401/05/18 به شماره کالسه 
0212  آقاى / خانم فتح اله امیر یوسفى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1364 کدملى 1141113236 
صادره فرزند قدیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك شماره 487 و 488 
و 497 و 498 فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 
158 صفحه 169 و دفتر 151 صفحه 493 و دفتر 150 صفحه هات 115 و 118 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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:1401/07/24 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09 - م الف: 

1392894 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهرـ  امیرحسین حسن زاده/7/182

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004841- مــورخ: 1401/07/09 - برابــر راى شــماره 4841 مورخ 
1401/07/09 به شماره کالسه 1804 مالکیت آقاى/ خانم جالل خوش رفتار به شناسنامه شماره 15903 
کدملى 1142373762 صادره فرزند جمشید در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 192/94 مترمربع 
پالك شماره 292 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
سند شماره 31694 مورخ 55/1/22 دفتر خانه 61 و سند شماره 28461 مورخ 52/3/19 دفترخانه 61 و 
سند شماره 45511 مورخ 1401/6/24 دفترخانه 322 و وکالت نامه شماره 38075 مورخ 99/11/14 
دفترخانه 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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: 1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/08/09- م الف: 1392928 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطوفى/7/190

آگهى فقدان سندمالکیت
شماره نامه: 140185602035007302 – تاریخ ارسال نامه: 1401/07/19 - خانم مهین سلیم پور با 
تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سندهاى مالکیت به شماره 644492 صفحه 26 دفتر 
263 به میزان چهاردانگ و 885856 صفحه 149 دفتر 288 به میزان دو دانگ از پالك ثبتى 27455 
/301 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان (شاهین شهر) اظهارداشته که سند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى 
از بین رفته چون درخواست صدور سندالمثنى گردیده، فاقد رهنى و بازداشتى مى باشد. طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 

درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/07/24 – م الف:1392272 - سید امیرحسین حسن زاده - سرپرست حوزه ثبت ملک 

شاهین شهر/7/177

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

شماره نامه: 140160302035000151 – تاریخ نامه: 1401/07/20 - آگهى موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى 
شماره 140160302035000132 – 09 / 6 / 1401 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل رضائى فرزند محمد بشماره شناسنامه 2666 صادره از تهران 
در یک باب ساختمان نیمه ساز  به مســاحت 156/60 متر مربع به پالك 43 فرعى از 301 اصلى واقع 
دربخش 16 مالک رسمى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار  نوبت اول:24/ 07/ 1401 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08– م الف:1393016 - سید 

امیرحسین حسن زاده  رییس ثبت اسناد و امالك شاهین شهر/7/184

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003977- مــورخ: 1401/06/01 - برابــر راى شــماره 3977 مورخ 
1401/06/01 به شماره کالسه 0028 آقاى/ خانم مریم جعفریان به شناسنامه شماره 1130046958 
کدملى 1130046958 صادره فرزند عبدالخالق در شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 45,72 مترمربع 
پالك شماره 1116 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
صفحه 404 دفتر 204 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09- م الف: 1392976 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطوفى/7/186

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003530- مــورخ: 1401/05/15 - برابــر راى شــماره 3530 مورخ 
1401/05/15 به شماره کالسه 1725 آقاى/ خانم فرزانه تقیان پور به شناسنامه شماره 1130186261 
کدملى 1130186261 صادره مرکزى فرزند قربانعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 151,21 
مترمربع پالك شماره 580 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
سند 53161 مورخ 95/10/09 دفتر 139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 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 شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09- م الف: 1392965 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطوفى/7/188

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت: در 6 ماه نخست 
سال جارى انواع فرآورده هاى خام دامى به ارزش 20 میلیون 

دالر از این استان به خارج از کشور صادر شد.
شــهرام موحدى با بیان اینکه هرگونه فرآورده خام دامى 
بر اســاس قانون تجارت جهانى براى انتقال از یک کشور 
به کشور دیگر باید گواهى دامپزشکى داشته باشد، اظهار 
داشت: 2 هزار و 945 گواهى صادرات به ارزش 34 میلیون 
دالر و مقصد 33 کشور از مهر ماه سال گذشته تاکنون صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 15 درصدى 

نشان مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: پیش بینى مى شود ارزش صادرات 

محصوالت خام دامى به خارج تا پایان سال دو برابر افزایش 
یابد.

مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان افزود: کشورهایى 
چون روسیه، گرجستان، سوریه، بنگالدش، ویتنام، هند، 
هنگ کنگ و کشورهاى حاشیه خلیج فارس … از جمله 
مقاصد صادرات محصوالت خام دامى ایران بشمار مى روند.
موحدى محصوالتى چون عسل، خامه استریل، شیرخشک، 
پودر آب پنیر، پودر گوشت، پَر شترمرغ، پنجه مرغ، ماهى، 
تخم مرغ و … را از جمله فرآورده هاى صادراتى اســتان 
برشمرد و اضافه کرد: ارزآورترین محصوالت صادراتى ما 

شیر خشک، خامه استریل، پودر گوشت و کره بوده است .

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان 
گفت: امسال بین 2/5 تا ســه میلیون اصله نهال ُمثمر 
اصالح شــده در 26 واحد تولیدى استان تولید و بخش 

قابل توجهى از آن در سایر مناطق کشور توزیع مى شود.
احمدرضا رییس زاده اظهار داشت: کیفى سازى نهال هاى 
اصالح شده از جمله دیگر طرح هایى است که در سال 
جارى دنبال خواهد شد که به دنبال آن محصوالت بهتر و 

با کیفیت بیشتر تولید شود.
وى با اشــاره به اهمیت توجه به مقوله هاى دانش بنیان 
اضافه کرد: تولید بذر هیبرید(تولید شــده توسط گرده 
افشــانى مصنوعى) از جمله مباحث این بخش است و 

توسط مراکز و شرکت هاى علمى پژوهشى کشاورزى 
مورد توجه قرار دارد. رییس زاده خاطرنشان کرد: از آنجا 
که بیشتر بذر هیبرید مورد استفاده وارداتى است توجه و 
فعالیت در این بخش وابستگى به خارج را کاهش مى دهد 
و سبب ارزآورى خواهد شــد. وى اظهارداشت: افزایش 
فعالیت هاى پژوهشى و تحقیقاتى در تمام بخش هاى 
کشــاورزى بهبود تولیدات و صــادرات را در پى خواهد 
داشت بنابراین ســرمایه گذارى و حمایت از این بخش 
ضروریست. اســتان اصفهان با 568 هزار هکتار اراضى 
باقابلیت کشاورزى که معادل پنج درصد از مساحت استان 

و سه درصد از اراضى کشاورزى کشور است.

صادرات 20 میلیون دالر 
فرآورده دامى از اصفهان

3 میلیون اصله نهال اصالح
شده در اصفهان تولید مى شود

رقابت دانش آموزان اصفهان 
با 63 کشور جهان 

نهمین المپیاد هندسـه ایران در دبیرسـتان فرزانگان 
امین 3 اصفهان به صورت جهانى برگزار شد. مسئول 
دبیرخانه نهمین المپیاد هندسه ایران استان اصفهان با 
اشاره به نهمین المپیاد هندسه ایران همراه با کارسوق 
ملـى فراگیر هندسـه گفـت: این مسـابقات یـادواره 
دانشمند مومن و جهادگر دکتر سعید کاظمى آشتیانى 
است. احسان صنعتکار با اشاره به اینکه این المپیاد در 
سه سـطح مقدماتى شـامل پایه هاى هفتم و هشتم، 
متوسـطه در پایه هاى نهم و دهم و پیشـرفته شامل 
یازدهم و دوازدهم برگزار شد افزود: شرکت کنندگان 
این المپیاد از 31 استان کشور با 44 حوزه و 63 کشور 
جهان با هم به رقابت پرداختند. صنعتکار با اشـاره به 
ثبت نام 2 هزار داوطلب در ایران افزود: در 63 کشور 
جهان نزدیک به 10 هـزار دانش آموز ثبت نام کردند 

که به صورت هماهنگ با هم رقابت کردند. 

معرفى 12 واحد صنعتى 
نمونه استاندارد    

به مناسـبت هفته اسـتاندارد 12 واحد صنعتى نمونه 
اسـتاندارد دراستان اصفهان معرفى شـدند. مدیرکل 
اسـتاندارد اسـتان اصفهـان گفـت: ایـن واحد هـاى 
صنعتى اسـتان امسـال محصولى با کیفیـت مطابق 
با اسـتاندارد هاى کیفیت در زمینه تولید محصوالتى 
همچـون شـیمیایى، لـوازم خانگـى، مـواد غذایى و 
خودرویى و برق والکترونیک تولیدکـرده اند و نمونه 
شـناخته شـده اند. محمود فرمانـى افـزود: 3 هزار و 
600 واحد صنعتى در اسـتان اصفهـان تحت نظارت 
استاندارد هسـتند که امسـال 11 هزار بازرسى از این 

واحد ها انجام شده است.

خبر

دریا قدرتى پور
آنها از صفر شــروع کرده اند. همه آنچــه در خیابان 
مى فروخته اند، حاال در گوشــه غرفه شان خودنمایى 
مــى کنــد. بــه غیــر از محســن و خواهرانــش 
خیلى هاى دیگرى هم هســتند که یــاد گرفته اند از 

دست سازه هایشان پول دربیاورند.
خواهران محسن کلى عروسک پارچه اى ساخته اند؛ 
عروسک ها از تکه هاى پارچه جان گرفته اند و از پیوند 
پارچه و خز و چوب قرار است بچه هاى همسن و سال 
آنها را خوشحال کنند. آنها دیگر نه داغِى خیابان را و نه 
گزش و سرماى زمستان را مثل قبل نمى بینند. آنها به 

قول خودشان حاال خیلى خوشبختند.
عفت، خواهر 10 ساله محسن است و در همین مدت 
کم توانســته خیلى کارها را یاد بگیــرد. کوچک تر از 
سنش مى زند. تازه قالب بافى یاد گرفته و کیف هاى 
کوچک قالب بافى شــده اش را به فروش گذاشــته 
است. در کنار غرفه آنها ســتاره با چند تا از دوستانش 
کیف و کوله و ســاك مى فروشــد. همه کاِر دســت 
هســتند. دوختن کوله ها دست هایشــان را بعضى 
وقت ها زخمى مى کند. پارچــه اى که براى دوخت 
این کوله ها به کار مى رود زمخت اســت و با جنس 
لطیف دســتان آنها همخوانى ندارد امــا حداقل آنها 
در خیابان نیســتند و مــى توانند در گوشــه کارگاه، 
کیف ها را بدوزند و بفروشــند. بچه ها خوشــحالند. 
خیلى وقت است که از گزند آســیب هاى خیابان رها 
شده اند و حاال مى توانند در ســایه آرامشى که دارند 

دست سازه هایشان را عرضه کنند.
نمایشگاه پر شده از انگیزه بچه هایى که تعداد زیادى از 
آنها بدسرپرستند؛ نمایشگاهى که براى عالقه مندان 
به دست ســازه ها مزین شده و بیشــتر از 700 مربى 

داوطلب را در خود جاى داده تا به این بچه ها حرفه و 
مهارت بیاموزند. نه پولى رد و بدل مى شود و نه از وقتى 
که مى گذارند محاسبه مى شــود اما از پرتو این کار 
معنوى صدها کودك کار و بى سرپرست و بدسرپرست 

بى رحمى خیابان را نمى بینند.
آنها مثل فرشته ســه روز در هفته مى آیند و برحسب 
عالقه بچه ها به آنها یاد مى دهند که از خودشــان در 
برابر جامعه دفاع کننــد و مهارتى یاد بگیرند که براى 

آینده شان نقش مهمى تعیین مى کند.
هنوز به نیمه نمایشــگاه نرســیده اى که مى بینى پر 
شده از گوشــواره هاى مینا و دستبندهاى رنگى. الهه 
تا قبل از ایــن، آدامس و جوراب مــى فروخته و حاال 
این دستبندهاى رنگین کمانى را مى سازد. دستبندها 
چشــم نوازند و رنگى رنگــى توى نــور غرفه برق 
مى زنند. مسئوالن غرفه ها هم خود بچه ها هستند و 
با خوشرویى دعوتت مى کنند به دیدن دستبندهایى 
که به قول خودشان روزانه دو تا از آنها را مى سازند و 

دانه اى 15 تا 20 هزار تومان هم مى فروشند. 
غرفــه بعــدى بــه زیبایــى ایــران اســت. تابلو
 فرش هایى که به دســت امینــه و خواهرانش بافته 
شده و گوشــه نمایشــگاه را به خود اختصاص داده 
اســت. غرفه هاى پســران کمى متفاوت تر اســت. 
دست سازه هایشــان مى رســد به معرق و منبت و 
دســت ســازهاى چوبى و قاب هاى فلزى و مسى. 
گوشه اى دیگر از نمایشگاه پر شــده از ترشى و غذا، 
از آش گرفته تــا کالجوش و غذاهاى ســنتى که در 
کاسه هاى یکبارمصرف دانه اى 25 تا 30 هزار تومان

 فروخته مى شوند. 
ناصر و فائزه از وقتى آمده اند اینجا به قول خودشــان 
زندگیشان عوض شــده. آنها دیگر مجبور نیستند سر 

چهارراه ها بروند؛ ناصر دســتمال به دســت بگیرد و 
شیشه ماشین ها را پاك کند و فائزه هم فال بفروشد. 
چنین فرصتى برایشان غنیمت است که مى توانند حاال 

با دست خودشان پول دربیاورند. 
اســتفاده از مواد بازیافتى و تغییر کاربرى آنها هنرى 
است که در گوشه دیگرى از نمایشــگاه روى میزها 

جلوه گرى مى کند.  
صدیقه و چند نفر دیگر از بچه ها از کاغذهاى بازیافتى 
جعبه مى سازند، بعد آنها را رنگ مى کنند و نقاشى هاى 
ظریف که روى جعبه ها نقش مى بندد، مى شود صنایع 

دستى که دیگر رنگى از زباله و بازیافت ندارد.
به قول خودشان فروششان تا کنون خیلى خوب بوده 
و شور و هیجان مردم به وجدشان مى آورده، حاال تند 

تند عصرها کار مى کنند و صبح ها مدرسه مى روند. 
شاید خیلى ها پتینه کارى را نشناسند؛ غرفه مریم اما پر 
شده از پتینه هایى که نقش هاى مدرن را با سنتى درمى 

آمیزد. مریم با این هنر اجناس قدیمى آینه،کنسول و 
دیوارها را تزیین مى کند. او دلش مى خواهد کارگاهى 
داشته باشد و فعالیتش را گسترش دهد اما توان مالى 

ندارد. مى گوید: با این کار آرامش دارم.  
در کنار غرفه او، مجید با کاشى هاى رنگى، قاب عکس 
مى سازد، قاب ها به ردیف چیده شده اند روى میزى که 
با رومیزى آبى که قاب هاى سرخ و صورتى روى آنها 

نقش بسته است.
کمى آن ســو تر پــدرى آمده بــا دخترانــش. هر 
کدام غرفه هاى جداگانــه اى را تماشــا مى کنند و 
به نظرشــان بهترین شغلى که مى شــده براى این 
بچه ها برپا شــود همین نمایشگاهى است که به آنها 
انگیزه مى دهد و از آســیب هاى خیابان دورشــان 
مى کند. بازدیدکنندگان نمایشــگاه حــاال نه از روى 
ترحم، بلکه بخاطر زیبایى هنر دستان بچه هاى کار، از 

آنها خرید مى کنند...

صفر و صدهاى کودکان کار در یک نمایشگاه 

آنها دیگر بى رحمِى خیابان را نمى بینند
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از متناسب سازى 
مجازات و کیفــر در ارتباط با متهمان اغتشاشــات خبر 
داد و گفت: اغتشاشــگران به هر انــدازه اى که مرتکب 
اعمال مجرمانه شــدند طبق مقــررات و قانون به کیفر 

خود مى رسند.
به گزارش خبرگزارى تســنیم، حجت االســالم اسدا...

جعفرى گفت: یکى از موضوعاتى که در جلســه شوراى 
مدیران قضایى مطرح شــد، موضوع متناسب ســازى 
مجازات و کیفر در رابطه با متهمان اغتشاشات اخیر بود.

جعفرى تصریح کرد: همه مدیران قضایى توجیه شدند 
هرچند توجیه بودند و بنا شد با سرعت، با دقت و با عدالت 
این پرونده ها رسیدگى شــود و افراد به هر اندازه اى که 
مرتکب اعمال مجرمانه شدند طبق مقررات و قانون به 

کیفر خود برسند.
رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
کسانى از باب هیجانات آنى وارد شدند، ابراز کرد: راجع 
آنها نیز تصمیماتى گرفته شده و همین طور در مجازات 
تکمیلى که اعمال خواهد شد محرومیت هاى اجتماعى، 
محرومیت هاى صنفى و شغلى بر اساس قانون و پرداخت 

خسارات مادى و بدنى (دیه) در نظر گرفته شده است.
وى افزود: کســانى که اقدام به ایراد خسارت به اموال 
عمومى و مردمى کردند و یا با سنگ پرانى و اعمال دیگر 
با استفاده از سالح ســرد و گرم موجب خسارت بدنى به 
مردم شدند، قطعًا با تشکیل کمیته شناسایى با مجموعه 
ظرفیت ها و مســتندات و فیلم ها، این افراد شناســایى 

مى شوند.
جعفرى خاطرنشان کرد: کنار این مجازات اصلى که براى 
اغتشاشگران یا برهم زنندگان امنیت ملى اعمال مى شود 
این مجازات ه ا هم به عنوان یک عامل بازدارنده در بحث 

خسارات و محرومیت ها اعمال مى شود.

چه مجازات هایى
 براى اغتشاشگران

در نظر گرفته مى شود؟
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سیامک نعمتى قبل از شروع فصل جدید با پیشنهاد خوبى 
از لیگ امارات مواجه شــد. او در حالى که مى توانســت 
پرسپولیس را ترك کند ماند تا به قهرمانى تیمش کمک کند 
غافل از آن که به یک نیمکت نشین مطلق در تیمش تبدیل 
خواهد شد. حاال دوباره شــنیده مى شود سیامک نعمتى با 
پیشنهاد جدیدى از امارات روبرو شــده است. پیشنهادى 
که گرچه مثل نقل و انتقاالت تابســتانى چشمگیر نیست 
اما به یک دلیل خاص مى تواند، این بازیکن را ترغیب کند. 
شنیدیم خانواده همسر سیامک نعمتى ساکن کشور امارات 
هســتند و خود این بازیکن هم با وجود داشــتن قرارداد با 
پرسپولیس بدش نمى آید با بازى کردن در لیگ این کشور 

بتواند به فامیل هایش نزدیک تر باشد.

نعمتى نیم فصل
 به امارات مى رود؟

02

محمد قریشــى، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن که با گل به 
خودى اش باعث شکســت لحظه  آخرى گاندوها مقابل 
استقالل شــد، در پایان این بازى گفت: از همه مجموعه 
ذوب آهن، بازیکنان و کادر فنى براى این اشتباه عذرخواهى 
مى کنم. بازى خوبى بود و مستحق باخت نبودیم. امیدوارم 
بتوانم در بازى هاى بعدى جبــران کنم. وى درباره صحنه 
مشکوکى که براى پنالتى وجود داشت، گفت: وقتى روى 
هوا برخورد مى شود، فکر نمى کنم پنالتى باشد. داور در این 

صحنه نزدیک بود.

از ذوب آهنى ها 
عذر خواهى مى کنم

رکورد شکســت ناپذیرى گاندوها باالخره شکست؛ آن هم 
در لحظات پایانى بازى با اســتقالل و نکتــه تلخ ماجرا هم 
آنجا بود که اشــتباه یار خــودى ُمهر پایانى بر این طلســم 

ذوب آهنى ها زد. 
ایستگاه نهم قطار شماره 22 لیگ برتر براى سربازان مهدى 
تارتار خوش یمن نبود. فقط 2 دقیقه مانده بود تا ذوبى ها از این 
ایستگاه هم به سالمت به مقصد برسند که اشتباه مدافع این 
تیم در محاسباتش در دقیقه 91 بازى منجر به گشودن دروازه 
تیم حبیب فرعباسى شد و گاندوها با پذیرش نخستین شکست 
خود در لیگ با 10 امتیاز با دو رتبه نزول از واگن شــماره 9 به 

یازدهمین واگن نقل مکان کردند. 
طلسم شکست ناپذیرى سرنشــینان سبزوسفیدپوش قطار 
بیست و دوم در حالى در نهمین ایستگاه باطل شد که مسافران 
نارنجى پوش این قطار هم در همین ایستگاِه نامیمون براى 
اولین بار طعم تلخ شکست را چشیدند. جالب آنجاست که مس 
رفسنجان هم روى اشــتباه مهلک مدافع خود و خطاى هند 
این بازیکن در محوطه جریمه، قافیه را به حریف تهرانى اش 
باخت. شاگردان محمد ربیعى پس از شکست یک بر صفر برابر 

پرسپولیس از رده پنجم جدول به رده هشتم سقوط کردند.

اما هرچقدر ایســتگاه نهم براى این دو نماینــده اصفهان و 
رفســنجان در لیگ برتر بدشــگون بود براى رقباى تهرانى 
آنها خوش یمن بود. پرسپولیس و اســتقالل به لطف پیش 
کش هاى 3 امتیازى مدافعان مس و ذوب آهن و همچنین با 
درخشش گلر نساجى چى ها موفق شدند صدر جدول را پس 
از یک هفته از سربازان ژنرال پس بگیرند. البته این در حالى 
است که سرخپوشان پایتخت موفق شدند با برترى در رقابت 
میلیمترى خود با رقیب سنتى شان و بخاطر تفاضل گل بهتر 

نخستین واگن قطار را دوباره از آن خود کنند. 
پرسپولیسى ها این اتفاق را مدیون شاگردان مربى سابق خود 
حمید مطهرى هستند. نساجى مازندران با غلبه یک بر صفر 
بر گل گهرى ها در سیرجان، هم موفق شد با دو پله صعود در 
ششمین رده جدول بایستد و هم اینکه راه را براى بازپسگیرى 
صدرجدول براى شاگردان یحیى هموارتر کرد. البته از نقش 
ویژه علیرضا حقیقى دراین ماجرا هم نمى توان به سادگى عبور 
کرد. گلر پیشین سرخ ها با ســوپرواکنش هاى خود موفق به 
بسته نگه داشتن سنگرش در برابر گل گهرى ها شد و عنوان 

بهترین دروازه بان هفته نهم را نیز از آن خود کرد.
همه اینها در حالى اســت که پیروزى ببرهاى مازندران برابر 
سربازان قلعه نویى هدیه ارزشمندى براى سپاهانى ها هم بود. 

طالیى پوشان اصفهان با توجه به باخت حریف سیرجانى شان 
و با پیروزى 2 برصفر خود برابر برزیلى هاى ایران موفق شدند 
جایگاه خود را در جدول بهبود بخشند. شاگردان ژوزه مورایس 
در پایان ایستگاه نهم با ســوغات 3 امتیازى که از آبادان به 

اصفهان آوردند با 16 امتیاز در واگن سوم مستقر شدند.
ســپاهانى ها حاال 2 امتیــاز براى بازپس گیرى نخســتین 
واگن قطــار 22 از پرسپولیســى ها کم دارنــد. آنها مترصد 
کوچک ترین لغزش ســرخ هاى تهران هســتند تا همچون 
هفته هاى ابتدایى لیــگ، صدر جدول را بــه رنگ طالیى 
درآورند. شاگردان مورایس براى رســیدن به این هدف باید 
در ایســتگاه دهم ابتدا در نقش جهان در برابر تراکتورى ها 
به برترى برســند و پس از غلبه بر این حریِف چغر باید منتظر 
نتیجه بازى دو تیم پرســپولیس و اســتقالل بمانند. این در 
حالى است که شاگردان یحیى در ایستگاه دهم باید در برابر 
ملوانانى صف آرایى کنند که با 5 امتیاز در رده پانزدهم جدول 
دســت و پا مى زنند و سربازان ریکاردو ســاپینتو هم باید به 
مصاف آلومینیوم اراك برونــد، تیمى که با 12 امتیاز در واگن 
نهم جاخوش کرده اما با ثبت 6 کلین شــیت در 9 بازى نشان 
داده به این راحتى ها اجازه گشودن دروازه خود را به رقبایش 

نمى دهد.

هفته نهم لیگ برتر زیر ذره بین

از شکستن طلسم شکست ناپذیرى 
گاندوها تا صدرنشینى دوباره سرخ ها

مرضیه غفاریان

مربى تیم فوتبــال ذوب آهن به حمایت از 
مدافع این تیم پرداخت و گفت: قریشــى 
براى ما خیلى خوب کار کرده و او بازیکن 

تأثیرگذار و مورد اعتماد همه است.
قاسم حدادى فر پس از شکست ذوب آهن 
مقابل استقالل اظهار داشت: بازى را خوب 
شروع کردیم و خوب هم ادامه دادیم. همه 
چیز طبق پیش بینى مان طى مى شد ولى در 
لحظه آخر عدم هماهنگى بین خط دفاع و 
دروازه بان باعث شد گل بخوریم ولى بچه ها 
نشان دادند تیم خوبى هستند و ان شاءا... در 

بازى هاى بعدى جبران مى کنند.
وى در مورد اینکه محمد قریشــى اعالم 
کرد جبران مى کند، گفت: محمد براى ما 
خیلى خوب کار کرده و ان شاءا... در ادامه راه 
هم حضور دارد. او بازیکن تأثیرگذار و مورد 

اعتماد همه است.
حدادى فر در مورد روند ذوب آهن در آینده 
عنوان کرد: خیلى امیدوار بودیم در این بازى 
نتیجه بگیریم ولى نشــد. ان شاءا... جبران 

کنیم و از اینجاى جدول جدا شویم.
وى در مورد نبود تماشاگران گفت: فوتبال 
در این روزها به پایین تر سطح توجه از سوى 

مردم رسیده. مردم توجه خاصى ندارند چه 
به برسد به مســائل فنى، مى بینیم که چه 
اتفاقاتى مى افتد. تماشاگر نیست و حتى در 
روند فنى بازیکنان هم تأثیر گذاشته است. 
امیدوارم این مسائل حل شوند و تماشاگران 
دوباره به ورزشگاه بیایند تا بتوانند حداقل 
براى لحظاتى شاد باشند و یکى دو ساعت 

لذت ببرند.

حدادى فر: قریشى تأثیرگذار و 
مورد اطمینان همه است

وینگر ریزنقش تیم فوتبال سپاهان مقابل 
نفت آبادان بهترین نمایش خود را در ترکیب 
طالیى پوشان اصفهانى به معرض نمایش 

گذاشت.
ژوزه مورایس، سرمربى تیم فوتبال سپاهان 
دیدار برابر شــاگردان فیــروز کریمى را با 
تغییراتى در ترکیب تیم نسبت به دو بازى 
گذشــته و همینطور تغییراتــى در آرایش 

بازیکنان در مستطیل سبز آغاز کرد.
حضور الویس کامسوبا و فرشاد احمدزاده در 
ترکیب اصلى به جاى محمدرضا حسینى و 
محمد على نژاد که در دو دیدار اخیر سپاهان 
مقابل هوادار و پرسپولیس نفرات ثابت تیم 
بودند، دو تغییر قابل توجه کادر فنى پرتغالى 
طالیى پوشــان اصفهانى در آبادان بود و 
نکته دیگر عوض کردن جاى احمدزاده و 
کامسوبا در پست وینگر چپ و راست بود. 
به این ترتیب احمدزاده برخالف بازى هاى 
گذشته این فصل در پست وینگر چپ بازى 
کرد و الویس کامســوبا هم کار را در پست 
وینگر راست آغاز کرد که براى این بازیکن 
استرالیایى و بوروندى هم این تغییر منطقه 

براى اولین مرتبه رخ داد.
این تغییرات اما در زمین مسابقه خیلى زود 
با اتفاقات مثبت همراه شد و کامسوبا که در 
پست وینگر چپ به ندرت مى توانست به 
دروازه حریفان نزدیک شود، خیلى زود در 

محوطه شــش قدم اولین موقعیت جدى 
بازى را با شوتى ســرکش از باالى دروازه 
به بیرون زد. در ادامه سرعت و تکنیک این 
بازیکن بارها سمت چپ خط دفاعى نفت 
آبادان را به هم ریخت و یکبار هم در دقایق 
پایانى نیمه اول روى پاس محمد قربانى در 
موقعیت تک به تک قــرار گرفت که البته 
ضربه پاى راست او با واکنش گروسیان گلر 

نفت به جایى نرسید.
در نیمه دوم هم کامسوبا خطرى همیشگى 
براى مدافعین نفت بود و نفوذهایش ادامه 
داشــت. در ادامه و بــا تعویض هایى که 
مورایس انجام داد شاهد بازگشت کامسوبا 
به پســت وینگر چپ بودیم؛ جایى که او با 
پاس خوبى که در زمین خودى براى یاسین 
سلمانى ارســال کرد، زمینه ساز گل دوم 
سپاهان شد که با بغل پاى یاسین سلمانى 
دیگر بازیکن ســپاهان یعنى عیلنژاد را در 

موقعیت تک به تک قرار داد.
دیدار برابر نفت آبادان بــا تغییراتى همراه 
بود که پیش  تر از مورایــس ندیده بودیم 
و حاال بــا توجه به گلزنــى على نژاد دیگر 
وینگر تیم و ارســال پاس گل اول توسط 
احمــدزاده، کار کادر فنى ســپاهان براى 
انتخاب ترکیب اصلى و انتخاب دو وینگر 
از میان بازیکنان توانمندى که وجود دارند، 

سخت تر از گذشته شده است.

بهترین نمایش «کامسوبا» در ترکیب
 طالیى پوشان اصفهان

03

کارلوس کى روش ســرمربى تیم ملى کشــورمان هفته 
گذشــته راهى دوحه شــد تا از کمپ تیم ملى در ایام جام 
جهانى 2022 دیدار کند. باشگاه االهلى قطر با انتشار بیانیه 
اى اعالم کرد در چند روزى که کارلوس کى روش در دوحه 
بوده میهمان این باشــگاه بوده اســت. طبق گزارش این 
باشگاه قطرى شــجاع خلیل زاده و حسین کنعانى زادگان 
زوج خط دفاع تیم ملى ایران و عضو این باشــگاه میزبان 
کارلوس کى روش بودند. رئیس باشگاه االهلى در این دیدار 
به کارلوس کى روش قول داد که به موقع دو بازیکن ملى 
پوش ایرانى را راهى اردوى تیم ملى کند تا خودشان را براى 
جام جهانى 2022 آماده کنند. شاگردان کارلوس کى روش 
در مرحله گروهى جام جهانى 2022 با تیم هاى ملى آمریکا، 

انگلیس و ولز رقابت مى کند.

زوج خط دفاع تیم ملى
 میزبان کى روش

04

تیم فوتبال پورتو هفته گذشــته در دور چهارم رقابت هاى 
لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرلورکوزن رفت و با نتیجه 
3 بر صفر به پیروزى رسید. در همین رابطه نشریه مادریدى 
«آس» به بازتاب عملکرد ژابى آلونسو سرمربى اسپانیایى 
و جدید بایرلورکوزن پرداخت کــه در اولین حضورش در 
لیگ قهرمانان اروپا در قامت مربى ضربه سختى خورد. در 
بخشى از گزارش رسانه اسپانیایى دلیل اصلى باخت سنگین 
لورکوزن و ژابى آلونســو در لیگ قهرمانان اروپا را مهدى 
طارمى ستاره ایرانى پورتو معرفى کرد. این رسانه نوشت: 
مهدى طارمى ستاره ایرانى پورتو در این بازى موفق شد با 
زدن 2 گل از 3گل اژدها ضربه مهلکى را به ژابى آلونسو و 
تیمش وارد کند و در اولین حضور ژابى در لیگ قهرمانان 

او را ناکام کند.

ضربه مهلک طارمى به 
ژابى آلونسو

ستاره 20 ساله سپاهان با حضور در نیمه دوم مسابقه برابر 
صنعت نفت نقش اول نمایش فاتحانه تیمش را ایفا کرد.

دو بازى نیمکت نشینى مقابل هوادار و پرسپولیس 
تا دقیقه 80، حســابى یاسین ســلمانى را براى 
درخشــش در ترکیب ســپاهانى ها مشتاق کرده 
بود. گره خوردن بازى در 45 دقیقه نخست، ژوزه 
مورایس پرتغالى را به فکر تغییر روند بازى انداخت 
و روى نیمکت تیمش یک انتخاب ویژه دســتش 
را براى هرگونه تغییرى باز مى گذاشــت: یاسین 

سلمانى!
ســتاره 20 ســاله تیم ملى فوتبال امید ایران که 
برخالف سن کمش تجربه باالیى در لیگ ایران 
پیدا کــرده و حضــورش در اردوهــاى تیم ملى 
بزرگســاالن هم اعتماد بنفــس مضاعفى به او 

بخشیده، با ورود به زمین مسابقه ورق را برگرداند و با وجود 
مناسب  نبودن چمن مسابقه توانست انتظارات مورایس را 

برآورده کند.
هرچند پاس گل دوم سپاهان که به سبک اسطوره این تیم، 

محرم نویدکیا توسط سلمانى به عمق دفاع نفت ارسال شد 
توانست کار برزیلى ها را یک سره کند، اما نکته ویژه بازى  

یاسین، حرکتش روى گل اول سپاهان بود.
در شرایطى که فرشــاد احمدزاده این بازیکن را براى پاس 
دادن انتخاب کرده بود، یاسین با یک حرکت دامى به سمت 
خط عرضى زمین، مدافع صنعت نفت را کامال با خودش از 

جریان بازى خارج کرد تا فضا براى مسعود ریگى روى نقطه 
پنالتى آزاد شــده و این بازیکن، گل فشار شکن بازى را به 

ثمر برساند.
سلمانى که در حدفاصل گل هاى اول و دوم تیمش 
یک فرصت مناسب گلزنى را هم با بدبیارى از دست 
داد، به واسطه عملکرد فوق العاده اش، مورایس را در 
نشست خبرى به تمجید وا داشت تا جایى که این 
سرمربى پرتغالى در مورد او گفت: یاسین سلمانى 
هفته قبل بازى نکرد، اما در این مسابقه عملکرد 
بسیار خوبى داشت و هر روز پیشرفت مى کند. به او 

تبریک مى گویم.
ســتاره تنها بیســت ســاله ســپاهانى ها که در 
مینى کمــپ دو روزه اول تیم ملى بــا کارلوس 
کى روش هم در اردو حاضر بود، به واسطه شرایط 
سنى مناسبش کماکان بخت زیادى براى حضور در لیست 
نهایــى تیم ملى در جــام جهانى دارد و چه بســا نمایش 
فوق العاده اش در بازى با نفتى ها، سى کیو را هم به تجدید 

نظر در خصوص او وا دارد.

نقش اول یاسین در نمایش فاتحانه سپاهان

دروازه بان سپاهان در دومین بازى متوالى براى این تیم در برابر 
صنعت نفت موفق به بسته نگه داشتن دروازه اش شد.

ســپاهانى ها که در اولین هفته لیگ مقابل اســتقالل با رشید 
مظاهرى کلین شیت کردند، در ادامه لیگ در چهار هفته متوالى 
دروازه خود را باز شده دیدند تا اینکه در هفته ششم، پیام نیازمند 
اولین بار موفق به بسته نگه داشــتن دروازه خود شد. اما در هفته 
هفتم بار دیگر مظاهرى درون دروازه قــرار گرفت و خیلى زود 
هوادار موفق به گلزنى شــد تا ثبت سومین کلین شیت فصل، به 

بازى پرسپولیس و پیام نیازمند برسد.
بعد از اینکه نیازمند در بازى با پرسپولیس با یک مهار فوق العاده 
روى ضربه سر پورعلى گنجى دروازه را نجات داد، بازى با صنعت 

نفت بهترین فرصت بود تا این گلــر ملى پوش براى اولین بار در 
فصل جارى موفق به بسته نگه داشتن دروازه براى دو هفته پیاپى 
شود. نیازمند با سه مهار روى شوت هایى که اغلب به مرکز دروازه 
زده شد، توانست سومین کلین شیت فصل خودش را ثبت کند. 
هرچند زمین بازى به گونه اى بود که مهار همان توپ ها هم هر 

دروازه بانى را به زحمت مى انداخت.
بعد از ثبت این آمار، حاال پیام نیازمند که رکورددار بسته نگه داشتن 
متوالى دروازه اش در فوتبال ایران به شــمار مى رود، براى دیدار 
هفته بعد مقابل تراکتور انگیزه هاى بیشترى خواهد داشت و البته 
که به همان اندازه مقابل تیم زهردار قربان بردیف، کار سخت ترى 

نیز پیش رو دارد.

نیازمند و دومین کلین شیت متوالى در 2 بازى

مهدى تارتار در نشســت خبرى پس از 
دیدار ذوب آهن مقابل اســتقالل اظهار 
داشت: خیلى سخت بود که به کنفرانس 
بیایم چون بد موقعــى گل خوردیم. گل 
بدى هم خوردیم. به احترام اصحاب رسانه 
آمدم. بازى سنگینى براى هر دو تیم بود. 
همه راه ها را بســته بودیم ولى متأسفانه 
گل خوردیم. خیلى دلم ســوخت. یکى از 
بازیکنــان ما که تا آن لحظــه خیلى هم 
خوب بازى کرده بود محمد قریشــى به 
اشــتباه دروازه خودمان را باز کرد. به هر 
حال زیبایى هاى فوتبال به همین اتقافات 
است.  همانطور که قریشى توانسته بارها 
ما را به موفقیت برساند در این بازى باعث 

باخت مان شد.
ســرمربى ذوب آهن افزود:  البته ارسال 
خوبى را مهدى مهدى پــور انجام داد. 
زدن آن واقعًا سخت بود ولى در مجموع 

به خصــوص در نیمــه دوم 
موقیعت هــاى ما 
بهتر از استقالل 
بود. فضاهــا را از 
بازیکنان سرعتى 
گرفته  حریــف 
بودیم و راهکارى 

بــراى گل زدن بــه مــا 
نداشتند به غیر از ضربات 
ایستگاهى که این اتفاق 
افتاد. سعى کردیم اواخر 

بازى تیم را از نظــر میانگین قدى باالتر 
ببریم ولى متأســفانه یکى از بازیکنان 
خودمان به ما گل زد و باعث باخت تیمى 
شد. همه با هم باختیم. همانطور که وقتى 
مى بریم همه با هم مى بریم. به هر دو تیم 

خسته نباشید مى گویم.
تارتار در مورد اینکه اولین شکســت این 
تیم در لیــگ برتر رقم خــورد و آیا روى 
بازى هاى آینده تأثیــر مى گذارد، عنوان 
کرد: ما براى تساوى نجنگیدیم. اشتباه 
نکنید. در نیمه اول سعى کردیم استقالل 
را از جلــو پــرس کنیم و عقب نشــینى 
نکردیم ولى برخى تیم ها خیلى بیشــتر 
هزینــه کرده انــد و بازیکنان 
گرانقیمتى دارنــد و براى 
قهرمانى بســته  شده اند. با 
توجه به پتانسیل مان نتیجه 
مى گیریم. بــازى با تیم هاى 
مدعى به یک شکل 
اســت. بــازى 
تیم هــاى  بــا 
متوسط به یک 
شکل و تیم هاى 
پایین تــر هــم به 
شکل دیگرى است. 
سعى مى کنیم براى 
هر بازى اســتراتژى 
خاصـــى داشـــته

 باشیم.

تارتار: از گلى که خوردیم دلم سوخت
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جلســه پیگیرى مصوبات کارگروه توســعه صادرات 
استان با حضور رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در 
اصفهان، رئیس اداره بازرگانى خارجى اداره کل صمت 
استان و روسا و نمایندگان تشکل هاى اقتصادى ذیل 

اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
علیرضا ساالریان رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه 
در اصفهان در این جلسه ضمن اعالم آمادگى برگزارى 
جلسات مســتمر با روســا و نمایندگان تشکل هاى 
اقتصادى ذیل اتاق بازرگانى اصفهان به منظور آگاهى 
از مشکالت و کمک به رفع موانع حوزه بین المللى این 
واحدها گفت: معرفى ظرفیت هاى اقتصادى اســتان، 
ارایه گزارش هــاى توجیهى و محورهــاى مذاکرات 
ســفر هیئت هاى خارجى به اصفهان بــراى مدیران 
، همکارى در برگزارى ســمینارها یا نمایشــگاه هاى 
اقتصادى، اطالع رســانى و هماهنگى براى مشارکت 
فعال شــرکت هاى اصفهانى در نمایشگاه هاى خارج 
از کشــور، تالش براى تبادل هیئت هــاى اقتصادى 
و بازرگانى خارجى و تنظیم مالقات، تعامل مســتمر 

با دســتگاه هاى دولتى و خصوصى اقتصادى استان، 
اقداماتى جهت جذب سرمایه گذارى خارجى، معرفى 
پتانســیل هاى گردشــگرى و صنایع دستى اصفهان 
و تســهیل ورود گردشــگران خارجى به اصفهان از 
جمله وظایف نمایندگــى وزارت امور خارجه در بخش 

اقتصادى مى باشد.
وى در ادامه به معرفى اهم محورهاى اجرایى توسعه 
اقتصادى و گردشــگرى دفتر نمایندگى وزارت امور 

خارجه پرداخت و افزود: یکــى از ظرفیت هاى خوب 
نمایندگى، پتانسیل مشــورتى آن در حوزه اقتصادى 
است که صاحبان کسب و کار مى توانند مشکالت برون 

مرزى خود را از این طریق رفع کنند.
رئیس نمایندگى وزارت امور خارجه در اصفهان تهیه 
بروشور به زبان انگلیســى براى معرفى یک صنف به 

هیئت هاى خارجى را ضرورى دانست.
در ادامه پویا رجایى رئیس امورتشکل هاى اقتصادى 

اتاق بازرگانى اصفهان برگزارى جلسات راه حل محور 
با حضور مدیران کل و روساى دستگاه هاى دولتى را در 
ترغیب فعاالن اقتصادى بخش خصوصى براى حضور 
در این جلسات و طرح مسایل آنها حایز اهمیت دانست 
و افزود: الزم است دستگاه هاى حاکمیتى از الگوهاى 
موفق کشــورهاى مختلف به ویژه در زمینه تسهیل 

قوانین اقتصادى استفاده نماید.
در ادامه جلسه روسا و نمایندگان تشکل هاى اقتصادى 
عضو اتاق بازرگانى اصفهان به بیان مسایل و مشکالت 
خود پرداختند که در این راســتا همکارى و همراهى 
بیشتر از جانب نمایندگى وزارت امور خارجه به احیاى 
صادرات مصنوعــات طال و جواهر اســتان اصفهان، 
دعوت از کنسرسیوم هاى موفق صنایع دستى، کمک 
به افزایش اطالعات رایزنان در حل مشــکالت برون 
مرزى بخش خصوصى،  توجه بیشــتر به اســتمرار 
صــادرات محصوالت دامى و کشــاورزى بــا تعامل 
وزارتخانه هاى صمت و جهاد کشاورزى و معرفى هر 
چه بهتر و بیشتر بازارهاى هدف صادراتى در حوزه هاى 

مختلف مطرح شد.

تعامل فعاالن اقتصادى 
با نمایندگى وزارت خارجه در اصفهان 

طبق اعالم بانک آینده و لندو، امکان دریافت وام خرید کاالى این بانک از 
طریق سایت لندو فراهم شده است. این وام اولین وام تماما آنالین در ایران 
اســت که بدون نیاز به چک و ضامن و فقط با سفته از طریق لندو (سامانه 

خرید اقساطى) ارائه مى شود.
تمام مراحل دریافت وام خریــد کاالى بانک آینده و لندو به صورت کامال 
آنالین و در کمتر از 10 روز کارى انجام مى شود. همچنین در سامانه لندو 
محدودیتى براى هیچ کدام از شــهرهاى و روستاهاى ایران وجود ندارد و 
شما مى توانید از تمام نقاط ایران از این سامانه وام بگیرید. سقف این وام 

فورى 20 میلیون تومان اســت و از آن مى توان بــراى خرید انواع کاال و 
خدمات استفاده کرد.

لندو بزرگ ترین سامانه خرید اقساطى کاال از فروشگاه هاى آنالین است 
که بیش از 7 سال سابقه در زمینه ارائه خدمات اعتبارى دارد. دریافت وام 

فورى بانک آینده از این سامانه بسیار راحت است و مزایاى زیادى دارد. 
همان طور که گفته شد در تمام مراحل دریافت وام خرید کاالى بانک آینده 
و لندو، نیاز به هیچ گونه مراجعه حضورى نیست. براى دریافت این وام فقط 
کافى است ثبت نام خود را از طریق سایت لندو انجام دهید و بقیه مراحل را 

هم طبق آموزش هاى ارائه شده در این سایت، به صورت آنالین طى کنید.
بعد از طى مراحل الزم و تأیید درخواست شما توسط لندو و بانک آینده، این 
وام به شکل شــارژ کیف پول یا یک کد تخفیف صددرصدى در اختیارتان 

قرار مى گیرد تا با آن خرید اقساطى خود را تکمیل کنید.
الزم به ذکر اســت که لنــدو در حال حاضر بــا بیش از هزار فروشــگاه 
آنالین همکارى مى کند که این فروشــگاه ها، کاالها و خدمات متنوعى 
از جمله لوازم دیجیتــال، لوازم خانگى، بلیط ســفر، بیمــه و … را ارائه

 مى دهند.

ثبت نام وام آنالین بانک آینده، فقط با سفته در لندو

بازدید مدیرعامل آبفاى اصفهان 
از تأسیسات آبى فریدونشهر 

200 مدیر موفق در 
شرکت پاالیش نفت معرفى مى کنیم 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در جریان سفر دو روزه به شهرستان فریدونشهر از 

تاسیسات آبى این شهرستان بازدید کرد.
حســین اکبریان در نخســتین روز حضور خود در 
شهرستان فریدونشهر، به اتفاق استاندار و جمعى 
از مدیران اســتانى با حضور در منطقه پشــتکوه 
فریدونشهر در جریان اقدامات در حال اجرا و نحوه 
آبرسانى به روستاهاى این منطقه محروم در استان 

اصفهان قرار گرفت.
وى در روز دوم حضور در شهرســتان فریدونشهر 
از منبع 2700 متر مکعبى این شهرستان، ایستگاه 
پمپاژ شــماره دو چشــمه لنگان، پروژه جابجایى

 لوله ها در محل کنار گذر شمالى و ساختمان هاى 
ادارى امور آبفاى فریدونشــهر بازدید و در جریان 

نحوه آبرسانى به مردم این شهرستان قرار گرفت.
مالقات بــا مــردم فریدونشــهر در فرماندارى 
این شهرســتان، دیــدار صمیمانه بــا کارکنان 
آبفــاى فریدونشــهر و شــرکت در شــوراى 
ادارى ایــن شهرســتان ســایر برنامــه هــاى 
مدیر عامــل آبفــاى اســتان اصفهــان در این 

سفر بود. 

در مهرماه سال جارى، در دو مناسبت مهم امامت 
حضرت ولى عصر امام زمان(عج) و 17 ربیع االول 
والدت حضرت رســول و امام جعفــر صادق(ع) 
مراسم جشــن هایى با شکوه در شــهرك شهید 
محمد منتظرى با حضور مدیــران و همکاران به 
همراه خانواده بزرگ شرکت پاالیش نفت اصفهان 

برگزار شد.
در این مراســم که حدود 5000 نفر از همکاران با 
خانواده حضور داشــتند، برنامه هایى شاد و مفرح 

از جمله اســتندآپ کمدى، آواز پاپ، مســابقه و  
انجام شد.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در 
این مراسم با بیان اینکه تمام مجموعه شرکت در 
جهت رفاه حال همکاران و خانواده هاى عزیز آنها 
حرکت مى کند، اظهار داشت: هدف ما در آینده و 
تا رسیدن به چشم انداز شرکت مبنى بر هلدینگ 
موفق پاالیشى کشور، تقدیم 200 مدیر موفق در 
پاالیشــگاه اصفهان اســت؛ ما در نظر داریم یک 
کلکسیون از مدیران موفق ایجاد کنیم، تا آینده اى 

موفق براى شرکت و کشور رقم بزنیم.
دکتر محسن قدیرى افزود: به خاطر ایران عزیزمان 
باید دست به دست هم بدهیم، تا تفکر و مدیریت 
اســتراتژیکى که آغاز کــرده ایم را به ســرانجام 

برسانیم.

همزمان با فرا رسیدن ایام نورانى والدت فرخنده پیامبر اکرم (ص) ، میالد با سعادت 
حضرت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشــت هفته وحدت مراسم جشن با شکوهى به 

همت ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه قیام زرین شهر برگزار گردید.    
در این مراسم که با حضور جمعى از مسئوالن شهرستان ، ذوب آهن اصفهان و جمعى از 
خانواده هاى ذوب آهنى برگزار شد، برنامه هاى متنوع فرهنگى و هنرى به اجرا در آمد.

حمید سرال مدیر روابط عمومى ذوب آهن اصفهان ضمن قدردانى از حضور گسترده 
اقشــار مختلف مردم در این مراسم جشن باشــکوه، از طرف مهندس ایرج رخصتى 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، این ایام فرخنده را به حضار تبریک گفت.
اجراى سرودهاى سالم فرمانده ، رفیق شهیدم و رجز خوانى یا حیدر توسط حاج ابوذر 

روحى و همچنین مداحى جواد حیدر از جمله برنامه هاى این مراسم جشن بود.

 رئیس دانشکده مهندسى کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از کسب مقام سوم مسابقات برنامه نویسى توسط 
تیم این واحد دانشگاهى خبر داد.بهرنگ برکتین اظهار کرد:  
تیم برنامه نویسى تلفن همراه دانشکده مهندسى کامپیوتر 
در مسابقات برنامه نویسى دانشگاه صنعتى شریف شرکت و 
بین 45 تیم شرکت کننده در این مسابقه رتبه سوم را کسب 
کرد.وى افزود: دفتر مسابقات دانشکده مهندسى کامپیوتر از 
اواسط تیر 1401 به برنامه ریزى فشرده و منظم براى شرکت 
در مسابقات برنامه نویسى مختلف و ایجاد بستر مناسب در 

راستاى راه اندازى و برگزارى چندین مسابقه اى اقدام کرد. در 
همین راستا با همکارى شرکت تصمیم سازان اسپانه (دمیس) 
در قالب تفاهم نامه همکارى فى مابین این شرکت و دانشکده، 
کمک در هدایت و آموزش تیم برنامه نویســى متشــکل از 
دانشجویان این دانشکده بر عهده متخصصان این شرکت 
قرار گرفت و شرکت دمیس حامى مالى تیم براى شرکت در 
مسابقات شد. اعضاى تیم در مدت زمانى بیش از یک ماه به 
ساخت یک برنامه اولیه اقدام کرد تا با کسب تجربه همکارى 

تیمى با چالش هاى روز مسابقه بیشتر آشنا شوند.

برگزارى جشن میالد  در زرین شهر

عنوان سوم مسابقات برنامه نویسى به دانشگاه آزاد نجف آباد رسید

تعاونى مسکن پاالیشگاه اصفهان در نظر دارد کلیه مراحل اجراى عملیات سفت کارى واحدهاى 
در دســت احداث خود، واقع در شاهین شهرـ  شــهرك گرگابـ  شهرك بوســتانـ  خیابان 
شــهداى منا در 2 بلوك هر کدام به متراژ تقریبى 2300 مترمربع را برابر نقشــه هاى فنى موجود 
به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید. شــرکت هایى که داراى رتبه  5 ابنیه و یا 3 انبوه سازى 
باشند مى توانند از روز یک شنبه مورخ 1401/7/24 با واریز مبلغ سه میلیون ریال به حساب کارت 
5264ـ0040ـ7370ـ6063 نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران به نام تعاونى مسکن کارمندان 
پاالیشگاه اصفهان و ارائه رسید مربوطه نسبت به دریافت اسناد اقدام کنند. همچنین مى بایست 
پاکت قیمت هاى پیشنهادى حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 1401/7/30 با مراجعه به دفتر 
این تعاونى واقع در شاهین شــهرـ  خیابان رازى، فرعى 7 شرقىـ  پالك 81ـ  طبقه اولـ  واحد 2 
تحویل داده شود. ضمناً جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند با شماره تلفن هاى 03145274922 

و 03145242630 و 09139148161 تماس حاصل نمایند. 
هر شرکت مى تواند براى یک بلوك اعالم قیمت نماید. 

آگهی مناقصه سفتکاری پروژه گرگاب

وحیدرضا مشکوه روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهانوحیدرضا مشکوه روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان


