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۳

سنگفرش های تق و لق

بالینی برای «اللین»
۳

یک اتفاق ساده در فیلم 
«طبقه یک و نیم»

مردم، دست به نسخه

به دنبال دارو

۳

       

چه کنیم تا بعد از 
الغر شدن دوباره 

چاق نشویم؟

مخالفت استاندار با استان شدن کاشان
۳

بادیگاردهای 
نمایشی یا 

محافظان شخصی؟
داشــتن آى کیو و ایکیوى مناســب، قد باالى 190 
ســانتیمتر، هیکل ورزشــکارى و قوى تنها تعدادى 
از خصوصیاتى اســت که بادیگاردها در تبلیغاتشان 
مى نویسند؛ با توجه به اینکه یک محافظ حتمًا باید در 
یکى از رشته هاى ورزشى به خصوص دفاع شخصى 
دوره دیده باشد.  در حال حاضر استخدام یک بادیگارد 
بین 700 هزار تومان تــا 50میلیون تومان خرج دارد. 
بسته به اینکه شهرت داشته باشد یا نه قیمت ها فرق 
مى کند و باال و پایین مى رود؛ گرچه جثه افراد و خوش 
تیپ بودن بادیگاردها هم خود مســئله دیگرى است 
که روى این قیمت ها اثر مى گذارد. شاید تا چند سال 

پیش این آدم هاى...

عبور از پل خواجو بلیطى مى شود؟عبور از پل خواجو بلیطى مى شود؟
مدیرکل میراث فرهنگى: این پیشنهاد را به عنوان یک فرضیه در ذهن دارم که بتوانیم یک روز اجرایى اش بکنیم مدیرکل میراث فرهنگى: این پیشنهاد را به عنوان یک فرضیه در ذهن دارم که بتوانیم یک روز اجرایى اش بکنیم 

۳

سیدرضا مرتضوى: طرح تشکیل استان گلساران فرعى است

برگزاری جام جهانی در قطر 
به نفع ایران استبه نفع ایران است

ملى پوش تیم سپاهان معتقد است که برگزارى جام جهانى در 
قطر به نفع ایران است و اگر بتوانیم تدارك حضور هواداران را 

ببینیم از انرژى آنها هم مى توانیم به نفع خود استفاده کنیم.
امید نورافکن با حضور در لیست نهایى «کارلوس کى روش» 

اولین جام جهانى ...
۸

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه 

اطالعیه جذب نیروی انسانی 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 برای مشاغل اپراتوری و 

کارشناسی سال ۱۴۰۱

۵

محمد علی نژاد: محمد علی نژاد: 
امیدوارم سپاهان به تیم امیدوارم سپاهان به تیم 
کامل تری تبدیل شود

معمــوال یکــى از دشــوارترین 
بخش هــاى هر رژیــم الغرى، 
افزایش مجدد وزن پس از الغر 

شــدن اســت، اما نتایج یک 
مطالعه جدید نشان...

دانشی که برای اصفهان بنیادی است 
لزوملزوم برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شرکت های دانش بنیان

۳

آمار آمار ۶۶ ماهه امسال به روایت ماهه امسال به روایت

مدیرکل پزشکی قانونی استانمدیرکل پزشکی قانونی استان

روزانه روزانه ۳۳ نفر در تصادفات  نفر در تصادفات 
اصفهان جان باخته انداصفهان جان باخته اند

۳

انتخاب زبان خارجی در مدارس اختیاری می شود ورود موتور به میدان امام (ره) ممنوع می شودجهان نما بازى هاى رایانه اى چه فایده اى براى مغز دارند؟استان ادویه های پرکاربرد که آنتى بیوتیک طبیعى هستندتکنولوژی سالمت

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از شرکت ورشکسته شبدیز پروپیلن در نظر دارد عرصه و اعیان و محل شرکت ورشکسته 
شبدیز پروپیلن با امتیازات و تأسیسات و چاه آب واقع در جاده شهرضاـ  سمیرم پاتله شهرك صنعتى تجهیزات نفت را از طریق مزایده با شرایط ذیل 

به فروش برساند: 
مشخصات: 

1) مساحت شرکت به متراژ حدود 18974 مترمربع عرصه و حدود 1600 مترمربع 
شامل موارد زیر مى باشد: 

الف) یک سوله و دو عدد بچه سوله به متراژ 1020 مترمربع 
ب) ساختمان پشت سوله به متراژ حدود 80 مترمربع 

ج) ساختمان ادارى به متراژ حدود 210 مترمربع 
د) اتاق نگهبانى و آبدارخانه به متراژ حدود 80 مترمربع 

و) اتاق برق و قطعات به متراژ حدود 30 مترمربع 
ه) پارکینگ به متراژ حدود 144 مترمربع 

ط) محوطه کارخانه (دیوارکشى و درب هاى فلزى) و کف محوطه به متراژ حدود 5880 مترمربع 
ملک داراى سند مالکیت شش دانگ با مشخصات شماره ملک 295/23، شماره دفترچه مالکیت 290719 سرى الف، شماره ثبت 33763، دفتر 124، 

صفحه 211، بخش 2 ثبتى شهرضا 
قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان به مبلغ 162,000,000,000 ریال 

2) شرکت داراى پروانه بهره بردارى 104/49677/1311271 مورخ 1386/10/11 مى باشد. 
ـ شرکت داراى انشعاب برق صنفى به ظرفیت 250 کیلووات و تجهیزات مربوطه مى باشد. 

ـ تعداد 15 عدد کاسه چراغ سقفى سالنى با المپ هاى 100 وات ال اى دى و 15 سرى المپ ها با مهتابى و 20 عدد چراغ محوطه و دو دستگاه پروژکتور 
ـ یک عدد منبع دوجداره هوایى به ظرفیت ده مترمکعب 

ـ یک دستگاه کندانسور فرسوده 
ـ یک دستگاه باسکول دیجیتال 20 تنى 

ـ لوازم آزمایشگاهى به شرح نظریه کارشناسى 
قیمت پایه مزایده امتیازات و انشعابات و امکانات و لوازم آزمایشگاهى جمعاً به مبلغ 8,500,000,000 ریال 

3) یک حلقه چاه به عمق 50 متر با منصوبات پمپ شناور و لوله به قطر دو اینچ و پروانه بهره بردارى شماره 3950ش ر مورخ 1385/9/15 با آب دهى 
مجاز 19 مترمکعب در شبانه روز و کارکرد 300 روز در سال 

قیمت پایه مزایده یک حلقه چاه: 6,040,000,000 ریال 
قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان و امتیازات و تجهیزات و یک حلقه چاه جمعاً به مبلغ 176,540,000,000,000 ریال 

ـ تاریخ مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/9/15 ساعت 11
ـ مکان مزایده: اصفهان، خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 

ـ شرایط مزایده: 
1ـ فروش نقدى و اقساطى مى باشد. مبلغ نقدى به میزان 5 درصد مبلغ کارشناسى پایه را شرکت کنندگان در مزایده و مبلغ اقساطى به میزان 95 درصد 

باقى مانده را برنده مزایده از تاریخ مزایده حداکثر ظرف مدت سه ماه باید پرداخت نماید. 
2ـ کلیــه شــرکت کنندگان در مزایــده مى بایســت 5٪ از مبلــغ مزایــده را بــه حســاب ســپرده دادگســترى اصفهــان بــه شــماره

 IR 11010000406101297670593 نزد بانک ملى شعبه دادگسترى اصفهان واریز و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا 
قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 

3ـ پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده کسى است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد دهد. 

4ـ اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
5ـ در صورتى که برنده مزایده در انقضاى مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خساراتى که از تجدید 

مزایده حاصل شود، خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 
6ـ هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند. 
تلفن: 36611086ـ  031 

آگهی مزایده

بختیارـ  مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی استان اصفهان

وارترین 
 الغرى،
الغر  از
ج یک 

ت ادی است  ستی اساد تدی تادی استی ا
۳

ورود موتواری می شود استان

 م.الف:۱۴۰۶۰۲۵

۲

محافظا
داشــتن آى کیو و ایک
ســانتیمتر، هیکل ور
از خصوصیاتى اســت
به مىنویسند؛ با توجه
یکى از رشته هاى ورز
دوره دیده باشد.  در حا
ت 0بین 700 هزار تومان
بسته به اینکه شهرت
مى کند و باال و پایین
تیپ بودن بادیگاردها
که روى این قیمت ها
پیش این آدم هاى... ۷

س
نى د درنىنى در 
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سهام عدالت متوفیان
چه زمانى اجرا مى شود؟

انتخاب زبان خارجى
در مدارس اختیارى مى شود

خبرخوان
راهکار بنزینى «همشهرى»

  روزنامه همشهرى | سئوال اینجاست 
که درصورت افزایش ناترازى بین تولید و مصرف 
بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود 
و تا چه زمان مى توانند بنزیــن را با قیمت فعلى 
حفظ کنند و با این تصمیــم آیا مى توان جلوى 
روند فزاینده مصرف را گرفت؟ تجربه نشــان 
داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت 
قابل دفاع نیســت و هم سیاست شوك قیمتى 
جواب نمى دهد. به نظر مى رسد براى برون رفت 
از معماى بنزینــى، باید از خطاهــا و نگاه هاى 
کوتاه مدت فاصله گرفت و پیش از هر تصمیمى 
مردم را در جریان ماجرا و آینــده ناترازى بین 

عرضه و مصرف قرار داد.

تقسیم عجیب و غریب!
ســهمیه فرودگاه هاى کشور    دیده بان |
براى اعزام تماشــاگران ایرانى به مســابقات 
جام جهانى در قطر به صــورت عادالنه صورت 
نگرفته اســت. بررســى ها نشــان مى دهد به 
جز تهران کــه همه روزه پروازهــاى مختلفى 
از فرودگاه امام خمینى(ره) بــه پایتخت دیگر 
کشــورها صورت مى گیرد نوع تقســیم بندى 
پروازهاى جام جهانى از مبدأ ســه شــهر دیگر 
عجیب و غریب اســت! فرودگاه شیراز که فقط 
در روزهاى چهارشــنبه و پنج شــنبه بیش از 8 
پرواز خارجى آن به کشــورهاى حاشــیه خلیج 
فارس اســت در تقســیم بندى پروازى براى 
فیفا 2022 به مقصد قطر شــامل 4 پرواز شده 
است!  بررسى ها در مورد فرودگاه الر که یکى از 
قوى ترین فرودگاه هاى کشور محسوب مى شود 
فقط شامل دو پرواز شده اما در آن سو فرودگاه 
المرد شامل 20 پرواز از مقصد این شهرستان به 

دوحه قطر شده است! 

هر ماه 200 پرستار 
مهاجرت مى کنند

معاون توســعه و مدیریت منابع    ایسنا|
سازمان نظام پرســتارى از ادامه موج مهاجرت 
پرســتاران خبر داد و گفت: پرستاران ما بیش از 
ظرفیت خود کار مى کنند و این موضوع ســبب 
فرسودگى آنها مى شــود. حمیدرضا عزیزى در 
خصوص وضعیت مهاجرت پرســتاران، اظهار 
کرد: آمار مهاجرت تقریبًا مشابه سال گذشته و 
حدود 2000 نفر ساالنه و به طور میانگین 200 
پرستار در هر ماه اســت. بخشى از مهاجرت به 
دلیل انگیزه خدمتى اســت که همکاران توقع 
دارند به نســبت خدمات ارزنده و وزینى که به 
واسطه کسب دانش و مهارت ارائه مى دهند به 

همان نسبت مورد لطف قرار گیرند.

باالترین سطح
ذخایر غذایى را داریم

وزیر جهاد کشاورزى گفت: کشور    تابناك|
ایران به لحاظ ذخایر غذایى در باالترین سطح 
قرار دارد و با شرایط حاکم بر جهان تولید غذا به 
معنى تولید قدرت است. سید جواد ساداتى نژاد 
گفت: کشــاورزان بخشــى از قدرت جمهورى 
اســالمى هســتند. وى ابراز کرد: کشاورزان با 
وجود مشــکالت اقتصادى تا به امروز با غیرت 

پاى سفره ایرانیان پایدارى و ایستادگى کردند.

14 استان درگیر
سیل و آبگرفتگى

  ایرنا |رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر گفت: امدادگران در 14 اســتان به 
2 هــزار و 276 نفر متأثر از ســیل و آبگرفتگى 
امدادرســانى کردند. مهدى ولى پور گفت: 14 
استان اصفهان، بوشــهر، تهران، چهارمحال و 
بختیارى، خراســان رضوى، خراسان شمالى، 
خوزستان، سمنان، فارس، کرمان، کهگیلویه و 
بویراحمد، گلستان، لرستان و یزد متأ ثر از بارش 

شدید باران و وقوع سیل و آبگرفتگى بودند.

پرسش «کیهان»
  روزنامه کیهان|هرگونه اقدامــى که به 
اقتدار پلیس انسان دوســت کشــورمان آسیب 
برســاند براى مردم خطرآفرین است. نگاهى به 
برخى از رویدادهاى این روزهــا و برخوردهاى 
وحشــیانه داعشــى هاى داخلى با مردم مظلوم 
کوچه و بــازار و حتى با پلیس، قلب هر انســان 
آزاده اى را بــه درد مــى آورد و از آن دردآور تــر 
مماشــات غیرقابل توجیه نیروهــاى نظامى و 
انتظامى در مقابل این وحشیگرى ها ست! نیروى 
انتظامى و بســیج بارها نشــان داده اند که مرد 
میدان هاى سخت و پایان بخش روزهاى بد حادثه 
هستند و پرسش این اســت که چرا به آنها اجازه 
برخورد پشیمان کننده با آشوبگران و متجاوزان 

به جان و مال و ناموس مردم داده نمى شود؟!

به رگبار بستن
دفتر یک امام جمعه 

جمعه شب دفتر امام جمعه شادگان    فارس|
توسط یک موتورسوار ناشناس به رگبار بسته شد. 
حاضرین در صحنه صداى شــلیک یک خشاب 
تیر را شــنیده اند همزمان جلســه اى با حضور 
امام جمعه شــادگان در دفتــر در حال برگزارى 
بود. به گفته یک شــاهد عینى تیرهاى شلیک 
شــده به درب و تجهیزات دفتــر برخورد کرده 
است. گفته مى شــود حجت االسالم منصورى، 
امام جمعه شــادگان چنــدى پیش بــه دلیل 
مبارزه و جلوگیرى از فســاد در اســتخدام هاى 
این شهرســتان پیام هاى تهدیدآمیــز دریافت 

کرده بود.

یارانه سال آینده هم 
هست؟

رئیس ســازمان برنامه وبودجه    خبرآنالین |
درباره وضعیت پرداخت یارانه 400 هزار تومانى 
در الیحه بودجه سال آینده گفت: همین میزان 
یارانه، ســال آینده نیز پرداخت مى شود. مسعود 
میرکاظمى درباره اینکه احتمال ایجاد ســامانه 
براى پرداخت یارانه غیرنقدى در ســال 1402 
وجود دارد یا نه، تصریح کرد: اگر روى ســامانه 
کار شود و این ســامانه آمادگى پیدا کند و مثًال 
به عنوان نمونه در شــهر یا اســتانى اجرا شود و 
اجراى آن موفقیت آمیز باشــد، احتمال استفاده 
از پرداخــت یارانــه غیرنقدى در ســال 1402 

وجود دارد.

بهرام رادان
ممنوع الخروج شد 

  انتخاب | بهــرام رادان با انتشــار فیلمى، 
درباره ممنوع الخروجى خــود توضیحاتى داده 
است. این بازیگر ســینما و تلویزیون اعالم کرد 
که قصد سفر به یک کشــور خارجى را داشته اما 
دقایقى قبل از پرواز، دو جــوان در مقابل او قرار 
مى گیرند و به بهانه ممنوع الخروجى، پاسپورت 
او را ضبط مى کنند و از این بازیگر مى خواهند که 
به مراجع قانونى مراجعــه کند. بهرام رادان پس 
از خروج از فرودگاه به سامانه ثنا مراجعه مى کند 
که متوجه مى شود ممنوع الخروج نیست و حال 
سئوال بزرگى براى این بازیگر مطرح کشورمان 
به وجود آمده است که آن دو جوان با چه اهدافى 

این اقدام را انجام داده اند.

کاهش تعداد شهرهاى قرمز 
  میزان |مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى 
وزارت بهداشــت اعالم کرد بر اساس آخرین به 
روز رسانى ها، تعداد شــهرهاى با وضعیت قرمز 
کرونایى از 3 به 1 و تعداد شــهرهاى با وضعیت 
نارنجى نیــز از 17 به 12 شــهر کاهش یافت. 
همچنین تعداد شهرهاى با وضعیت زرد از 218 
به 211 و تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 210 

به 224 شهر رسید. 

اقدامات مربوط به تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 
در حال انجام اســت، اما زمان دقیــق اجراى آن هنوز 
مشخص نیست. عضو شــوراى عالى بورس به وجود 
موارد متعدد در زمینــه تعیین تکلیف ســهام عدالت 
متوفیان تأکید کرد و گفت: وراث باید درخواست خود را 
اعالم و برگه انحصار به وراثت را در اختیار داشته باشند.

حمیدرضا دانش کاظمى به معضــل موجود در زمینه 
ســهام عدالت متوفیان تأکید کرد و ادامــه داد: فرایند 
سهام عدالت متوفیان از سال ها قبل بالتکلیف مانده و 
مشکل اصلى این اســت که حتى شاید وراث هم فوت 
کرده باشند. وى به دیگر مشکل حاکم در مسیر سهام 

عدالت متوفیان اشاره  کرد و اظهار کرد: در ایران با ادیان 
و مذاهب مختلفى روبه رو هستیم و این گونه نیست رفتار 
وراثتى کشور درخصوص مذهب شیعه با فرد مسیحى و 
زرتشتى یکسان باشد. عضو شوراى عالى بورس ادامه 
داد: اینکه چگونه بتوان سهام عدالت و سود این سهام 
را به دست وارث اصلى برسانیم، خود داراى یک فرایند 

حقوقى است که باید آنها را طى کنیم.
حمیدرضا دانش کاظمى افزود: از ســوى دیگر طبق 
دستور رهبر معظم به قوه  قضاییه، نباید هزینه ویژه اى 
براى امور سهام عدالت از ســوى سهامداران پرداخت 

شود.

دبیر کل شــوراى عالى آموزش و پرورش در خصوص 
آخرین وضع رســیدگى به آموزش زبان هاى خارجى 
غیر انگلیسى گفت: یک توافق کلى با کانون زبان ایران 
انجام شده است تا به عنوان یک سازمانى که چارچوبش 
در ســاختار نظام آموزش و پرورش کشور تشکیل و به 
رسمیت شناخته شده اســت، در عرصه آموزش هاى 
زبان خارجى غیر انگلیســى به دانش آموزان مدارس 
هم ورود پیدا کند. محمود امانى طهرانى گفت: وزارت 
آموزش و پرورش هم موافق آموزش زبان هاى خارجى 
غیرانگلیسى بوده و تأییدیه کانون زبان در زمینه موفقیت 
تحصیلى دانش آموزان را به رســمیت بشناسد. وى با 

بیان اینکه طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
آموزش انتخاب زبان خارجى امرى داوطلبانه اســت، 
گفت: یعنى زبان خارجى جزو دروس انتخابى است. لذا 
این حق براى دانش آموزان محفوظ است که خودشان 

زبان خارجى مورد عالقه خودشان را انتخاب کنند.
دبیر کل شوراى عالى آموزش و پرورش ادامه داد: براى 
دانش آموز در مدرسه این امکان فراهم مى شود که اگر 
نمى خواهد زبان انگلیسى بخواند، مجبور به شرکت در 
کالس هاى زبان انگلیســى مدرســه نباشد. مشروط 
بر اینکه از کالس هاى زبان غیرانگلیســى کانون ملى 

زبان استفاده کند. 

دریا قدرتى پور
داشــتن آى کیو و ایکیوى مناســب، قد باالى 190 
ســانتیمتر، هیکل ورزشــکارى و قوى تنها تعدادى 
از خصوصیاتى اســت که بادیگاردها در تبلیغاتشــان 
مى نویسند؛ با توجه به اینکه یک محافظ حتمًا باید در 
یکى از رشته هاى ورزشى به خصوص دفاع شخصى 

دوره دیده باشد.
 در حال حاضر استخدام یک بادیگارد بین 700 هزار 
تومان تا 50میلیون تومان خرج دارد. بســته به اینکه 
شهرت داشته باشد یا نه قیمت ها فرق مى کند و باال 
و پایین مى رود؛ گرچه جثــه افراد و خوش تیپ بودن 
بادیگاردها هم خود مسئله دیگرى است که روى این 

قیمت ها اثر مى گذارد.
شــاید تا چند ســال پیش این آدم هاى قوى هیکل 
چهارشــانه با کت و شلوارهاى ســیاه به اندازه امروز 
شهرت نداشــتند اما آنها حاال تبدیل شــده اند به شو 
و نمایــش. بادیگاردهایــى که پیش از ایــن تنها در 
کنار افراد سیاســى و یا در مراســم خــاص حضور 
داشتند اما حاال هر شــرکت یا مؤسسه و یا فردى که 
توانایى مالى داشــته باشــد مى تواند یکى از آنها را 

داشته باشد.
فقط کافى است در سایت هاى شرکت هاى خدمات 
تشریفات یا ســایت «دیوار» کمى جستجو کنى تا با 
انواع بادیگاردهایى که با تبلیغات مختلف ســعى در 
پیدا کردن مشــترى دارند روبه رو شوى. افرادى که 
با گذاشــتن عکس و رزومه خود معموًال ســاعات و 
قیمت هایشان را توافقى اعالم کرده اند. جالب اینکه 
این بادیگاردها تنها به آقایان ختم نمى شــود و خانم 
ها هم نقشى در بادیگارد شدن دارند و بسته به رزومه 

کاریشان قیمت هایشان هم فرق مى کند. 
مطمئنًا اســتخدام چنین افرادى هزینه بردار است و 

به عوامل مختلفى هم بســتگى دارد. هزینه استخدام 
بادیگارد به صورت ساعتى، روزانه، هفتگى و ماهیانه و 

بسته به نوع پروژه مشخص و پرداخت مى شود.
به طور میانگین هزینه اســتخدام بادیگارد حرفه اى 
در ایران از حداقل 800 هزار تومان در روز شــروع و 
تا چند ده میلیون تومان در روز بابت هر یک بادیگارد 
تغییر مى کند و اگر به صورت ماهیانه باشــد از ماهى 
20 میلیون تومان شروع و بسته به نوع پروژه و توافق 
بین طرفین تا مبالغى بیــش از 50 میلیون تومان نیز 

ادامه دارد.
این مبالغ در حالى مطرح مى شود که هزینه استخدام 
یک بادیگارد معمولى در کشورهاى اروپایى و آمریکا 
به طور میانگین چیزى بین 20 تا 30 دالر در ســاعت 
و هزینه استخدام بادیگاردهاى تمام وقت حرفه اى تا 

1000 الى 1500 دالر در روز مى رسد.
«مجتبى پرهیزکار» که خودش 18 سال است سابقه 
فعالیت در نیــروى انتظامى دارد و 6 ســالى هم مى 
شــود به صورت تخصصــى در حافظت و حراســت 
از مجتمع هاى تجــارى، مســکونى و ادارى فعالیت 
دارد، درباره مشــکالت بادیگاردهاى شــخصى در 
فضاى مجازى به «ایسنا» گفته: «متأسفانه یک عده 
اراذل یا افرادى با هیکل هاى درشــت در اینستاگرام 
صفحه ساخته اند و در مراسمى که هنرپیشه ها حضور 
داشــته اند درخواســت کرده اند تا با آنان همراه شوند 
و بعد هم عکــس انداخته اند و موقعیت خودشــان را 
به عنوان بادیگارد تثبیت کرده انــد. تخصص تیم ما 
تأمین نگهبانــان محله ها و مجتمع هــاى تجارى و 
ادارى اســت؛ گرچه براى حفاظــت و برقرارى نظم 
کنسرت ها، همایش ها و مراسم  خاص در هتل ها هم از 

ما درخواست تیم حفاظتى و مراقبتى مى شود.»
به گفته پرهیزکار به این علت که عمًال کار بادیگاردى 

در ایران قانونى نیست به همین دلیل هم بیشتر تمرکز 
بادیگاردهایى که مجوز دارند، روى حفاظت از اماکن 
اســت. به این معنى که ممکن است شخصى در یک 
فروشگاه فروش باالیى داشته باشد و نیازمند افرادى 
باشــد که نظم آنجا را تأمین کنند که به همین دلیل 

سراغ بادیگاردها مى روند.
اما آنچه به عنوان پاشــنه آشیل این شــغل به شمار 
مى رود نبود مرجعى براى آموزش و تربیت این افراد 
است که باعث مى شــود آنها تنها به واسطه ظاهر و 
قد و قواره اى که دارند انتخاب شــوند. از سوى دیگر 
هیچ نهادى در این زمینه وجود ندارد که مســئولیت 

بادیگاردها را بر عهده بگیرد و بنابراین اگر مشــکلى 
از سوى آنها پیش بیاید دست کارفرماها به جایى بند 
نیست.  این در حالى است که چون حرفه بادیگاردى در 
ایران قانونى نیست آمار مشخصى هم مبنى بر اینکه 
چه تعداد در حال حاضر به عنوان بادیگارد مشغول به 
کار هســتند وجود ندارد. گرچه به واســطه شغلى که 
افراد دارند بادیگاردهایشــان هم فرق مى کند براى 
مثال بادیگاردهاى ســلبریتى ها که معموالً  نمایشى 
عمل مى کنند با بادیگارهاى افراد سیاســى و کسانى 
که حساسیت هاى شغلى دارند و مجوز این کار را هم 

دارند فرق مى کند.

50 میلیون هزینه براى شوآف

بادیگاردهاى نمایشى یا محافظان شخصى؟

الدن ایرانمنش
بعد از کمبود سرم و قطره چشمى و شیرخشک حاال نوبت 
به آنتى بیوتیک ها رسیده اســت. گرچه مسئوالن وزارت 
بهداشت همواره از تأمین داروها و طرح دارویار صحبت مى 
کنند اما خیلى ها مطمئن نیستند و این ابهام را دارند که اگر 
دچار بیمارى شدند باید نسخه به دست باشند و دنبال دارو 

بگردند. 
جالب اینکه وزیر بهداشت که ســکان حوزه امور بهداشتى 
کشور را در دست دارد، آب پاکى را روى دست همه ریخته 
و بار ناقص اجرا شدن طرح دارویار را بر دوش سازمان هاى 
دیگر انداخته و گفته: اگر طرح دارویارى شکست بخورد، من 
شکستش ندادم، بلکه سازمان هایى که باید کمک کنند و 

نکردند آن را شکست دادند.
حاال با توجه به شیوع آنفلوآنزاى جدید که کودکان را بیش 
از رده هاى ســنى دیگر درگیر مى کند مردم نگرانى بیشتر 
از همیشــه از کمبود دارو و به خصوص داروهاى مربوط به 

بیمارى هاى این فصل دارند.
مشکل کمبودهاى دارویى به ویژه در مورد آنتى بیوتیک هاى 

کودکان و همچنین سرم هاى تزریقى از اوایل مهرماه سال 
جارى مطرح شد. در عین حال با داغ شدن موضوع کمبود 
آنتى بیوتیک ها در کشــور، مجدداً بحث چند و چون اجراى 
طرح دارویار هم بر ســر زبان ها افتاد؛ هرچند که مسئوالن 
سازمان غذا و دارو، کمبود آنتى بیوتیک هاى کودکان را فارغ 
از مباحث مربوط به دارویارى عنوان کرده اند و علت کمبود 
این گروه از داروها را تجویز بى رویه و مصرف بیش از اندازه 

مى خوانند.
مســئوالن ســازمان غذا و دارو مى گوینــد  در نیمه اول 
ســال 1401 نزدیک به 30 درصد بیش از نیمه دوم 1400 
آنتى بیوتیک براى اطفال تأمین شد اما از آنجایى که مصرف 
افزایش یافت و تجویز هم بعضاً در برخى مواقع نادرست بود، 
باعث شد که این تناسب از بین برود. آنها با دادن این آمارها 
خود را تبرئه مى کنند.  البته سازمان غذا و دارو از  فعالیت سه 
شــیفت تولیدکنندگان داخلى و اقدامات انجام شده براى 
واردات، هم خبر داده و اعالم کرده که به زودى مشــکل 
آنتى بیوتیک کودکان رفع خواهد شد. موضوعى که با وارد 
شــدن محموله اى از داروها از هند در هفتم آبان ماه کمى 

مرتفع شــد اما اصل ماجرا به قوت خود باقى ماند، ماجرایى 
که به گفته کارشناسان حوزه سالمت تنها به بیش از مصرف 
آنتى بیوتیک ها ختم نمى شــود و به اجــراى ناقص طرح 

دارویار هم برمى گردد.  
حاال که بیش از سه ماه از اجراى طرح دارویارى مى گذرد نه 
تنها این طرح به تکالیفش عمل نکرده بلکه وزیر بهداشت نیز 
از تعهداتش شانه خالى کرده و گفته اگر این طرح با مشکل 
روبه رو شود ربطى به عملکرد او ندارد و باید از سازمان هاى 

دیگر پرسید که چرا در اجرا ناموفق بوده اند. 
طرح دارویار از 23 تیر ماه 1401، با اعالم وزیر بهداشت آغاز 
به کار کرده و قرار بود به عنوان مأموریت مهم دولت در حوزه 
سالمت و اقدامى در جهت حل مشــکالت بازار دارو، رفع 
کمبودهاى دارویى و جلوگیــرى از تخلفات ارزى در حوزه 
دارویى کشور باشد و با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به 
مردم، پوشش بیمه اى داروها را افزایش دهد و اقالم بیشترى 
از داروها را زیر چتر بیمه ها ببرد و در عین حال قیمت دارو را 

به سمت واقعى شدن سوق دهد. 
اما حاال با گذشت سه ماه از اجراى این طرح و با وجود اینکه 

دارویار به بخشى از تعهداتش مثل افزایش پوشش بیمه اى 
داروها، پوشــش بیمه اى اقالم بیشــترى از داروها و ثابت 
ماندن پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو موفق عمل کرده 
اما نتوانسته کمبود برخى داروها در داروخانه ها را جبران کند. 
در مجموع در چنین شرایطى و با وجود فصل پاییز و افزایش 
بیمارى هاى تنفسى، کاهش تولید داروهایى که نقش اصلى 
را در سالمت کودکان با وجودآنفلوآنزا ایفا مى کنند، مشکلى 
است که اگر حل نشود، نظام سالمت را زیر سئوال خواهد برد. 
دارایى، رئیس وقت ســازمان غذا و دارو در واکنش به این 
موضوعات چند هفته قبــل اعالم کرده بــود که «بحث 
کمبودى که در آنتى بیوتیک ها اتفاق افتاده به مشــکالتى 
در مواد اولیه، قیمتگذارى و همچنیــن قیمت مواد جانبى 
مهم در شربت هاى آنتى بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت 
شیشه براى بسته بندى و... بوده اســت که این مشکالت 
را رفع کردیــم و تولید کافى آنتى بیوتیک ها انجام شــده و  
به زودى این داروهــا وارد بازار مى شــوند و این امیدوارى 
وجود دارد که تا چند روز دیگــر کمبود آنتى بیوتیک هم در 

داروخانه ها رفع شود». 

دانشمندان قطعه هایى از فســیل گرانبهاى یک خزنده دریایى 
عظیم الجثه به نام ایکتیوســور را پیدا کردند که گمان مى رفت 
سال ها پیش طى بمباران نازى ها نابود شده باشد. در سال 2019 
نیز دیگر قطعات این فسیل توسط دیرینه شناسان در موزه تاریخ 

طبیعى برلین کشف شد.
ایکتیوســورها گروهى از خزنــدگان دریایى آبــزى بودند که 
ظاهرى شبیه ماهیان و آب بازســانان داشتند. بر اساس شواهد 
سنگواره اى، آنها تقریبًا 250 میلیون سال پیش ظاهر و حدود 90 

میلیون سال پیش نیز منقرض شدند.
هنگامى که خلبانان نازى فسیل یکى از با ارزش ترین گنج هاى 
دریایى را در جریــان حمله هوایى لنــدن در جنگ جهانى دوم 
بمباران کردند، تصویر ســیاه و ســفید دقیقى از خزنده دریایى 
درنده، معروف به ایکتیوســور، به عنوان تنهــا اثر بصرى از این 
جاندار باقى ماند. اکنون، دانشــمندان دو گچ برى از اسکلت این 
هیوالى دریایى را در موزه ها کشــف کرده اند؛ یکى در ایاالت 

متحده و دیگرى در آلمان.
این فسیل که در ســال 1818 در جنوب غربى انگلستان کشف 
شد، اولین اسکلت کامل یافت شده از یک ایکتیوسور محسوب 

مى شد.
از ســال 1820، فســیل این مورد از با ارزش تریــن گنج هاى 
دریایى در مجموعه کالج ســلطنتى جراحــان لندن نگهدارى 
مى شد ، تا زمانى که طى حمله هوایى آلمان در مى سال 1941، 
موشک هاى ارتش نازى به این کالج اصابت کردند. دانشمندان 
اعالم کردند که فســیل این هیوالى دریایى به طور قطع نابود 
شده است و هیچ ســابقه اى از مدل هاى گچى این فسیل وجود 

ندارد.
«دین لومکس»، دیرینه شــناس دانشــگاه منچستر مى گوید: 
«محققان زمانى که مطمئن بودند فســیل ایــن گنج دریایى 
ارزشــمند نابود شــده، به طور کامًال تصادفى قالبى از فســیل 
این موجــود را در خزانه   موزه اى در بریتانیا یافتند. این کشــف 
زمانى صورت گرفت که محققان در حال سفر براى جستجوى 

فسیل هاى ایکتیوسور اولیه بودند.»
لومکس گفت: «با توجه به اینکه این نمونه ابتدا در بریتانیا پیدا 
شده اســت، مى توان فرض کرد که ق الب هاى احتمالى دیگر از 
این هیوالى گمشده و سایر گنج هاى دریایى نیز در موزه  بریتانیا 

پنهان هستند.»

تلویزیون که همواره مدعى است هویت حرفه اى هنرمندان، ستاره ها و چهره هایش از 
برکت وجود آنهاست... حاال آنقدر کفگیرش ته دیگ خورده که دست به دامن افرادى 
مثل مهران رجبى و بشــیر حسینى براى اجراى مســابقه  هایى به اسم «خودمونى» 

و«رویانیوم» شده است.
 به نوشــته روزنامه «هم میهن»، وقتى عرصه را بر عادل فردوسى پور تنگ کردند تا 
او را از مدار خود خارج کنند، مى  گفتند برنامه «نود» متکى به مجرى و تهیه کننده آن 
نیست، اما شبکه 3 با اجراى میثاقى تا این لحظه نتوانسته برنامه جذاب و پرمخاطبى 
مثل «نود» تولید کند. همچنان که نتوانسته خأل عدم همکارى رضا عطاران و حسن 
فتحى با تلویزیون در سریال سازى را با کارگردان و بازیگر کاربلدى که بتوانند سریالى 

خیابان خلوت کن بسازند، پر کند!
ازآن ســو ممنوع ازکارى برخى مجریان تلویزیونى مثل فرزاد حســنى هم با حضور 
مجریان تازه وارد، جبران نشــد. همچنان که هنوز هیچ گوینــده خبرى اى به اندازه 
محمدرضا حیاتى نتوانسته ظهور کند که مخاطب پاى شنیدن اخبارش بنشیند. حاال 
مى  توان عیار تلویزیون در نسبت با چهره  ها و ستاره هایش را سنجید. قطع همکارى 
برخى از آنها با صداوسیما از یک سو و ممنوع از  کار و تصویر شدن برخى دیگر از آنها از 
سوى خود صداوسیما، کار را به جایى رسانده که تلویزیون مجبور شده کسى مثل بشیر 
حسینى را براى اجراى یک مسابقه دعوت کند؛ آن هم در کنار مهران رجبى که به قول 

خودش در همه کانال  ها هست، جز کانال کولر!

مردم، دست به نسخه به دنبال دارو 

به ته دیگ خوردن کفگیر تلویزیون!کشف بقایاى گنجى که «هیتلر» آن را نابود کرد!
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حضور پر خروش مردم در 
سیزده آبان

مردم انقالبى شهرستان هاى اســتان اصفهان در یوم 
ا... سیزده آبان فریاد اســتکبار ستیزى سردادند. در این 
مراســم پیر و جوان و نوجوانان شهرستان هاى استان 
اصفهان همراه و همصدا با سراســر کشور، با سردادن 
شعار هاى «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» از 
فعالیت هاى مزدوران آمریــکا، تجزیه طلبان، داعش 
خونخوار و جنایتکارانى که هموطنان ما را در شیراز به 
خاك و خون کشیدند و به دنبال تجزیه و تفرقه در  ایران 

هستند، اعالم انزجار کردند. 

ورود موتور به 
میدان امام (ره) ممنوع مى شود

مدیر منطقه 3 شــهردارى اصفهان در دیدار با رئیس 
پلیس راهور شهرســتان اصفهان با اشــاره به معضل 
ورود موتورســیکلت به میدان امــام (ره) و بازار بزرگ 
اصفهان، اظهــار کرد: یکى از درخواســت هاى مکرر 
شهروندان و کســبه از مدیریت شــهرى، ممانعت از 
ورود موتورســیکلت به محوطه تاریخــى میدان (ره) 
بوده و شایسته است این مطالبه شهروندان با همکارى 
پلیس راهور و ســایر نهادهاى مسئول هرچه سریع تر 
عملیاتى شود. محمدباقر کالهدوزان با بیان اینکه اعمال 
سیاست هاى محدودکننده براى کاهش استفاده از خودرو 
از اولویت هاى مدیریت شهرى در حوزه ترافیک است، 
تصریح کرد: تبدیل خیابان سپاه به پیاده راه در راستاى 
اجراى این سیاست ها بوده است که امیدواریم این طرح 
در ســایر خیابان هاى منتهى به میــدان تاریخى امام 

خمینى (ره) نیز اجرایى شود.

نسخه گیاه پزشکى هم 
الکترونیکى مى شود 

معاون مدیریت نباتات سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان گفت: نسخه نویسى الکترونیکى گیاه پزشکى 
ویژه کشــاورزان در این اســتان اجرایى مى شود. تقى 
شــیخ على اظهار کرد: با انجام این طرح نسخه هاى 
الکترونیکى براى تهیه سموم و نیازهاى کشاورزى توسط 
کارشناسان نوشته و افراد با دریافت کد به داروخانه هاى 
گیاه پزشکى و مراکز عرضه ســموم مراجعه مى کنند. 
وى یادآور شد: شبکه توزیع ســموم و بازارهاى داخلى 
و خارجى تحت نظارت شــبکه به هم پیوسته نسخه 
الکترونیک قرار مى گیرد. شــیخ على بــا بیان اینکه 
این طرح به صورت آزمایشــى براى نخســتین بار در 
تیران و کرون اجرا مى شــود، گفت: تا پایان پاییز طرح 
نسخه نویسى الکترونیکى در 13 شهرستان دیگر هم 

اجرایى مى شود.

مسموم شدن 7 نفر در مسجد
مدیر روابط عمومى اورژانس و فوریت هاى پزشــکى 
اصفهان از مسموم شدن هفت مرد به علت اشکال در 
دودکش بخارى، خبر داد. عبــاس عابدى اظهار کرد: 
ســاعت 22:19 جمعه حادثه مسمومیت با گاز CO، به 
مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. وى با بیان اینکه 
حادثه مذکور در مسجدالمهدى قاسم آباد تیران به علت 
اشکال در دودکش بخارى رخ داده بود، افزود: هفت مرد 
درپى این حادثه دچار مسمومیت شدند که مراقبت هاى 

سرپایى دریافت کردند.

چرا ایستگاه مبدأ خط 63 
تغییر کرد 

معاون بهره بردارى شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و 
حومه گفت: به علت فرونشست زمین در ایستگاه مبدا 
خط 63 در ابتداى خیابان باغ گلدسته، ایستگاه مبدا این 
خط از ابتداى خیابان باغ گلدســته به ایستگاه بعدى 
مقابل کتابخانه مرکزى شهردارى جنب پارك شهید 
رجائى انتقال یافت. ســیدمهدى کاظمى خاطرنشان 
کرد: مســیر خط 63 از میدان امام حســین (ع) آغاز 
مى شود و با گذر از خیابان هاى فردوسى، پل فردوسى، 
خیابان شــیخ صدوق شــمالى، خیابان شیخ صدوق 
جنوبى، خیابان آزادى و خیابان هزارجریب، به مقابل 

دانشگاه اصفهان مى رسد.

خبر

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان گفت: در 6 ماهه 
نخست سال جارى به طور میانگین روزانه سه نفر در حوادث 

رانندگى جان خود را از دست داده اند.
منصور فیروزبخت با اشــاره به اینکه در 6 ماه نخست سال 
جارى 558 نفر در حوادث رانندگى استان اصفهان جان خود 
را از دست دادند، اظهار داشت: این آمار در مدت مشابه سال 
گذشته 528 نفر بوده که افزایش 6 درصدى را در سال جارى 

نشان مى دهد.
وى با بیان اینکه از فوتى هاى تصادفات 6 ماه نخست امسال 
در اســتان اصفهان 345 نفر در جاده هاى برون شهرى و 
213 نفر در تصادفات درون شــهرى بوده است، ادامه داد: 

آمارها بیانگر این است که در 6 ماه نخست امسال به صورت 
میانگین روزانه سه نفر در تصادفات استان اصفهان جان خود 

را از دست داده اند.
مدیرکل پزشکى قانونى اســتان اصفهان همچنین با بیان 
اینکه تصادفات بعد از نزاع بیشترین مراجعات پزشکى قانونى 
استان اصفهان را شامل مى شود، اضافه کرد: در 6 ماه امسال 
16 هزار و 409 نفر براى تصادفات به مراکز پزشکى قانونى 

استان مراجعه کرده اند.
وى ادامه داد: تعداد مراجعات تصادفات به مراکز پزشــکى 
قانونى استان اصفهان در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 33/9 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان درخصوص جان پناه نصب شده بر دهنه هاى پل 
خواجو اظهار کرد: روى همه دهنه هاى پل خواجو جان پناه 
نصب مى شود و میله ها پشت ستون ها کار گذاشته مى شود.
علیرضا ایزدى افزود: ما نمى توانیم روى بحث ایمنى و جان 
افراد ریسک کنیم، به همین دلیل به این تصمیم رسیدیم 
با سازه اى که کمترین تغییر را در دید ایجاد کند، ایمنى پل 

را تأمین کنیم.
وى در پاســخ به اینکه قرار نیســت براى پل ها نگهبان 
بگذارید یا حتى بازدید از پل ها با خرید بلیت انجام شــود، 
گفت: با این پیشنهاد موافقم اما تغییر ایجاد کردن مقدارى 

سخت اســت و بحث اصلى ما این است که اگر این راه را 
ببندیم شاید عده اى معترض شــوند که راه ارتباطى این 
طرف پل به آن طرف که از قدیم االیام بوده، قطع شود و 

باید برایش فکرى کنیم.
ایزدى ادامه داد: اگر یک راه دسترسى دیگرى بگذاریم، 
امکان اینکه دید پل را مخدوش بکنــد، وجود دارد، اما با 
کلیاتش مخالفتى ندارم و موافقم و این پیشنهاد را به عنوان 
یک فرضیه در ذهن دارم که بتوانیم یک روز اجرایى اش 
بکنیم، این پل در حال حاضر یک پل ترددى نیســت، اما 
زمینه ســازى مى خواهد چون قاعدتًا اعتراضاتى در پى 

خواهد داشت.

عبور از پل خواجو
 بلیتى مى شود؟

روزانه 3 نفر در تصادفات 
اصفهان جان باخته اند

از مجموع حدود هفت هزار شرکت فناور و دانش بنیان در 
کشور، 700 واحد، معادل 10 درصد در استان اصفهان فعال 
است و این نشان مى دهد که اصفهان در این زمینه نقشى 
پررنگ را ایفا مى کند و توانســته جایگاه خوبى در زمینه 

دانش بنیان ها داشته باشد.
اما آنچه مى تواند این اســتان را از این لحاظ متمایز کند، 
برنامه ریزى و سیاستگذارى مناسب در این حیطه است. 
موضوعى که چندى پیش رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان هم از آن به عنوان نقطه پرتاب 

اصفهان نام برد. 
به گفته حســین کمیلى، جایگاه ویــژه اصفهان، نیازمند 
ملزوماتــى از جملــه  نیــروى انســانى متخصص، به 
کارگیرى مشوق ها، پرداخت تســهیالت و فراهم کردن 
زیرساخت هاســت تا با این حمایت ها بتوانیم دانش را به 
ثروت تبدیل کنیم و شــاهد اتفاقات خوبى در این قطب 

صنعت کشور باشیم.
همسو با این مدیر اقتصادى، باالترین مقام اجرایى استان 
و رئیس قرارگاه توسعه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان 
نیز حل مسائل و مشکالت اصفهان را در گرو شرکت هاى 
دانش بنیان دانسته است. سید رضا مرتضوى چند روز پیش 
به مشکالت اصفهان اشاره کرد و ایجاد زیرساخت ها براى 

شرکت هاى دانش بنیان را امرى ضرورى دانست.

به گفته اســتاندار اصفهان با توجه به اینکه این استان با 
مشکالت زیادى از جمله آب، آلودگى هوا و بیکارى روبه 
رو اســت، راه چاره اى جز برطرف کردن موانع از طریق 
اهرم هاى دانش بنیان ندارد. او همچنین از ارجاع مصوبات 
مربوط به دانــش بنیان به قرارگاه توســعه اقتصاد دانش 

بنیان ها خبر داده است.
این قرارگاه قرار است در زمینه تسهیل حرکت و رفع موانع 
از فعالیت ها و سیاستگذارى ها گام بردارد و همچنین صدور 
مجوزها را هم سهل تر و آسان تر کند و به صورت پروژه و 
ریز وارد طرح هاى توسعه دانش بنیان استان شود. به این 
ترتیب مکان فعالیت شرکت ها، مســائل مالى، بازار ارائه 
محصوالت، طرح هاى تولیدى و مســائل نیروى انسانى 

شرکت ها قرار است زیرمجموعه این قرارگاه قرار گیرد.
رئیس قرارگاه توسعه اقتصاد دانش بنیان استان اصفهان 
همچنین تأکید کرده که دولت در رابطه با دانش بنیان ها 
تصدیگرى نداشته باشد و در راستاى تسهیل فرایندهاى 

تولید براى این شرکت ها گام بردارد.
اشتغالزایى و عبور از موانع و مشــکالت اصفهان، همان 
موضوعى است که در سخنان رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان نیز به آن تأکید شــده است. محمد نورصالحى با 
اظهار امیدوارى از اینکه اصفهان بتواند به عنوان قطب این 
نوع تولیدات و شرکت ها قلمداد شود این موضوع را یکى 
از اولویت هاى برنامه هاى شوراى ششم اصفهان عنوان 

کرده است. 
گام برداشتن در جهت توسعه دانش بنیان ها در اصفهان 
در حالى از جانــب مقامات بلندپایــه اصفهان مطرح مى 
شــود که اکنون حــدود 70 درصد از فــارغ التحصیالن 
دانشگاهى اصفهان بیکار هســتند و این مسئله مى تواند 
نقش برجسته اى در اشتغال این استان داشته باشد؛ ضمن 
اینکه اصفهان پیشینه صنعتى نیز دارد که باعث مى شود 

ظرفیت صنعتى با ظرفیت علمى تکمیل شود. 
این در حالى اســت که قوانین مرتبط با این شرکت ها به 
گفته نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى 
زمانى مى تواند ضمانت داشته باشد که به درستى اجرا شود. 
طغیانى اعالم کرده است: حمایت از این شرکت ها در دستور 
کار قرار گرفته است. این شرکت ها مى توانند تسهیالت 
دریافت کنند، بسیارى از این شرکت ها دارایى ملموس دارند 
و از ثبت اختراع برخوردارند که مى توانند راحت تر تسهیالت 
بانکى دریافت کنند و نگرانى بابت ضمانت نداشته باشند. 
بورس نیز مى تواند شرکت هاى دانش بنیان را تأمین مالى 
کند و این شرکت ها در بورس با سهولت بیشترى پذیرش 
شوند. همچنین زمین هاى مازاد پارك ها و شهرك هاى 
علمى و تحقیقاتى را مى توان در اختیار این شــرکت ها 
گذاشت تا بتوانند فعال باشند اما همانطور که اشاره شد از 

لحاظ اجرا باید مسیر درستى طى شود.

لزوم برنامه ریزى و سیاستگذارى براى شرکت هاى دانش بنیان

دانشى که براى اصفهان 
بنیادى است 

بالینى براى«اللین»
نصف جهــان  روزنامه «زاینده رود» در شــماره 14 
آبان ماه خود در گزارشــى با عنوان الالیى عاشقانه 
براى«اللین» به وضعیت توله خرس بلوچى در معرض 
انقراض پرداخته و نوشــته: «چنــد روز قبل معاون 
طبیعى و تنوع زیستى اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان خبر داد که "اللین" توله خرس آسیایى پس از 
سه ماه تیمار در مرکز بازپرورى کاله قاضى اصفهان 
به پارك پردیسان تهران منتقل شده است. اللین که 
در خطر انقراض است، در حال حاضر با هفت ماه سن 

در شرایط خوب و مناسبى به سر مى برد. »
در این گزارش همچنین آمده است: «این نوع خرس 
از جمله حیوانات منزوى و شــبگرد است و به همین 
خاطر مى توان رنگ سیاه آن را فهمید. با آنکه خرس 
سیاه آســیایى از آرام ترین گونه هاى خرس در میان 
پستانداران است اما این گونه نسبت به انسان بسیار 
پرخاشگر است؛ با این حال، انسان نسبت به او بسیار 
مهربان بوده و تالش بسیارى شــد و مى شود تا این 

گونه ارزشمند حفظ شود.»

مریم محسنى
نبود توجه کافى به پیاده رو ها و ســنگفرش ها و نصب 
غیراستاندارد آنها باعث مى شود که در مواقع بارانى شاهد 
گرفتارى درست کردن موزاییک هاى لق شده و نشست 

کرده در شهر باشیم.
شاهد این مدعا هم ســنگفرش هاى میدان جمهورى 
اسالمى و پیاده روهاى این منطقه از اصفهان است که 
به علت نبود توجه درست به نحوه نصب و عدم استفاده 
از مالت مناسب، با آمدن باران لق شده و پى آنها دچار 
آبگرفتگى مى شــود و عابرانى که از روى آنها حرکت 

مى کنند دچار زحمت شــده و حجمى از گل و الى بر 
لباس هایشان باقى مى ماند. 

با وجود اینکــه مردم اصفهان باران را دوســت دارند و 
روزهاى بارانى شور و نشاط را به شهر مى آورد اما نبود 
زیرساخت هاى مناســب گاهى اوقات باعث آزردگى 
شــهروندان اصفهانى در روزهاى بارانى مى شود و به 
همین خاطر باید سنگفرش هاى قدیمى میدان جمهورى 
در مواقعى که باران نمى بارد و فرصت مناســبى براى 
زیرسازى آنهاست مورد توجه قرار گرفته تا کمتر عابران 

دچار مشکالت شوند.

سنگفرش هاى تق و لق 

یک اتفاق ساده در فیلم «طبقه یک و نیم»
نصف جهان   اگــر این روزها به دنبــال کمى حال 
خوب و خندیدن هســتید «طبقه یک و نیم» را از 
دست ندهید. این فیلم یک کمدى اجتماعى است 
که حسین نمازى آن را نوشته و وحید اسماعیلى هم 
آن را بازنویسى کرده است. طنز موقعیتى که به جاى 
دیالوگ هاى طنز از ظرفیت زبان بدن بازیگران براى 

ایجاد لحظات کمدى استفاده کرده است.  

این فیلم تا 16 آبان ماه بر پرده سینما سوره اصفهان 
است و عالقه مندان مى توانند از دیدن این فیلم لذت 
ببرند. فیلمى که با یک اتفاق ساده شروع مى شود 
اما رفته رفته همین یک اتفاق ساده مانند سرطانى 
بزرگ به یک فاجعه تبدیل مى شــود. در این فیلم 
مهدى هاشــمى به عنوان یک چهره شناخته شده 

و کهنه کار نقشى تازه و متفاوت را بازى مى کند. 
خورشید کیایى

نگاه روز

استاندار اصفهان با اشاره به طرح استان گلساران و استان 
شدن شهرستان کاشان گفت: این خواسته فرعى است.

طرح تشکیل استان جدید با نام «گلساران» در اواخر مجلس 
دهم مطرح شد اما به دلیل وصول نشدن در صحن علنى و 
مخالفت دولت وقت، مورد پیگیرى قرار نگرفت. طرح استان 
گلساران به مرکزیت کاشان و متشکل از شهرستان  هاى 
آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان، خوانسار، میمه، دلیجان و 
نراق از طرح هایى بود که بحث هاى زیادى را از سال هاى 

گذشته داشته است.
همچنین مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى در 
گزارشى سال 99 اعالم کرد:تشــکیل استان گلساران به 

لحاظ قانونى و کارشناسى قابل توجیه نیست.
سیدرضا مرتضوى، استاندار اصفهان در شانزدهمین سفر 
شهرستانى خود به کاشان در جمع خبرنگاران درخصوص 
طرح استان گلساران و استان شدن شهرستان کاشان، اظهار 
کرد: براى اینکه ذهن مردم شهرستان کاشان و استان در 
این خصوص روشن شود، باید بگوییم براساس قانون استان 
شدن یک شهرستان، شرایط و شاخصه هایى از جمله به حد 

نصاب رسیدن جمعیت مورد نظر قانون را دارد. مرتضوى 
بیان کرد: از طرفى شهرها و شهرستان هاى اطراف به شدت 
مخالف این تغییر و طرح هستند و بارها شاهد اعتراض مردم 
در استان اصفهان و اســتان مرکزى در واکنش به اینگونه 

مسائل هستیم.
اســتاندار اصفهان گفت: با در نظر گرفتن جوانب مختلف 
پیرامون این موضوع، تصور مى کنم این خواســته فرعى 
اســت و برخى افراد مى دانند که این ظرفیت براى کاشان 
وجود ندارد، اما مطالبه اشتباه براى مردم به وجود مى آورند؛  از 
این رو از مردم شهرستان کاشان مى خواهیم تا مراقب باشند 
و فریب وعده هاى غیرواقعى را نخورنــد و با نگاه دقیق و 

کارشناسى این موضوع را بررسى کنند.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: غرب استان به دلیل 
بارندگى وضعیت مناسب ترى نسبت به سایر مناطق دارد 
و بهترین منطقه براى توسعه کشاورزى است و شاهد این 
هستیم که در این مناطق اعتبار حوزه کشاورزى 40 تا 50 
میلیارد تومان اســت اما در شهرستان کاشــان این اعتبار 
نزدیک به 500 میلیارد تومان است، این موضوعات نشان 

مى دهد هیچ نگاه ناعادالنه  اى به شهرستان کاشان در دولت 
مردمى نیست و براى پیشرفت این شهرستان با تمام توان 

تالش خواهیم کرد.
مسعود خاتمى نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شوراى اســالمى پیش از این با بیان اینکه این طرح فقط 
یک بار مطرح و در همان موقع هم رد شد، ادامه داد: مرکز 
پژوهش هاى مجلس هم نظر تخصصى خود را داده و با این 
طرح مخالفت کرده است؛ اکثریت مردم گلپایگان و خوانسار 
با این طرح مخالف هستند و نمى خواهند از استان اصفهان 

جدا شوند.
وى با اشاره به ضررهاى جدا شدن شهرستان ها و تشکیل 
استان جدید گفت: وقتى قرار است استان جدیدى تشکیل 
شود باید بسیارى از ساختارها تغییر کند و زیرساخت هاى 
زیادى نیز ایجاد شود که براى ایجاد آن ها هزینه هاى زیادى 
را باید صرف کرد؛ اضافه بر این، تا استان جدید شکل بگیرد 
و مشــکالت احصا شــود، زمان زیادى از دست مى رود و 
کارهاى شهرستان هاى تابع استان جدید، تا مدت زیادى 

معطل خواهد ماند.

مخالفت استاندار با استان شدن کاشان

چهارراه هاى شلوغ نجف آباد هوشمند شدند
نصف جهان  رسول موسویان، معاون امور زیربنایى 
و حمل و نقل شهرى شــهردارى نجف آباد گفت: 
به تازگى براى کنترل بهتر ترافیک ســطح شهر در 
خصوص هوشمندســازى تقاطع هاى چراغدار در 
سطح منطقه یک و دو شــهرى نجف آباد اقدامات 

خوبى انجام داده شده است.
وى افــزود: نقاط پر تراکــم ترافیکى نســبت به 
تقاطع هاى دیگر حجم تــردد باالتر و متعاقباً تأخیر 
بیشــترى دارند که در حال مدیریــت ترافیک آنها 
هستیم. وى ادامه داد: با توجه به زیرساخت موجود، 
یک سرى سنســور القایى روى زمین کار گذاشته 
شــده که وظیفه آنها تخمین حجم ترافیک تقاطع 

ها است و این سنســورها اطالعات را به کامپیوتر 
و پردازنده ارسال مى کنند و آنها زمانبندى چراغ را 
تنظیم و نهایتًا تخلیه تقاطع با نظم بیشتر و سریع تر 

انجام مى شود.
وى افزود آن تقاطعى که حجــم ترافیک باالترى 
دارد زمان سبز باالترى دارد و آن تقاطعى که حجم 
ترافیک کمترى دارد زمانبندى قرمز بیشترى دارد تا 
بتوانیم تخلیه تقاطع را با کمترین تأخیر انجام دهیم.

 معاون امور زیربنایى شهردارى نجف آباد بیان کرد: 
تاکنون چهارراه امیرالمؤمنین(ع)، مولوى، فردوسى، 
باغ ملى، چهارراه شــهردارى، چهــارراه مجاهد و 

چهارراه امام(ره) تجهیز شده اند.

ضرورت تسریع در راه اندازى 
پست 63 کیلوولت برق ویگل 

نصف جهان  فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: 
وضعیت پســت فوق توزیع برق شهرستان آران و 

بیدگل مطلوب نیست.
على اکبر رضایى افزود: توسعه شتاب  زاى مناطق 
صنعتــى آران و بیدگل، نیاز این صنایــع به برق را 

بیشتر مى کند.
بــه گفتــه وى، بــا وجــود برخــى حمایت ها از 

تولیدکننــدگان و صنعتگران شهرســتان آران و 
بیدگل، تقویت زیرساخت هایى نظیر تأمین انرژى 

صنایع ضرورى است.
فرمانــدار شهرســتان آران و بیدگل تســریع در 
راه اندازى پست 63 کیلوولت برق ویگل را خواستار 
شد و ادامه داد: صنعتگران زیادى در این شهرستان 

نیاز به زیرساخت هاى توسعه دارند.

محور برزك کاشان تا پایان امسال 
چهار خطه مى شود 

نصف جهان  معاون مهندســى و ســاخت اداره  کل 
راه و شهرســازى اســتان اصفهان از تکمیل و بهره 
بردارى هشــت کیلومتر از این محور تا پایان ســال 

جارى خبر داد.
بهزاد شاهســوندى اظهار کرد: باند دوم محور برزك 
کاشان به طول 65 کیلومتر بوده که در سنوات گذشته 
20 کیلومتر آن به بهره بردارى رسیده است.  وى افزود: 
35 کیلومتر از این پروژه در حدفاصل پل سعدآباد تا سه 

راهى موته نیاز به مطالعه دارد که مکاتبات الزم جهت 
اخذ مجوز مربوطه انجام شده است.  

معاون مهندسى و ساخت اداره  کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان بیان کرد: پیش بینى مى شــود در 
صورت تأمین اعتبار الزم بقیه پــروژه به همراه پنج 
دهانه پل بزرگ 8/5 مترى در روســتاهاى سادین، 
اسحاق آباد و سعدآباد تا پایان ســال 1402 به بهره 

بردارى برسد.  
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ایالن ماسک حاال مالک توییتر است و در یکى از اولین اقدامات خود ضرب االجل 
مهمى به کارمندان این شرکت داده اســت. او مى خواهد کاربران توییتر در ازاى 
پرداخت مبلغى به صورت ماهانه هویت خود را احراز کنند و اگر این قابلیت تا تاریخ 

مشخصى آماده نشود، نیروها اخراج خواهند شد.
به گزارش خبرگزارى ورج، منابع آگاه به امور داخلى توییتر مى گویند این تصمیم، 
سرویس توییتر بلو را که سرویس حق اشــتراك ماهانه 4,99 دالرى این شرکت 

است، تغییر مى دهد.
 این سرویس مى خواهد امکان احراز هویت کاربران را فراهم کند و به همین خاطر 

هزینه خود را به 19,99 دالر ماهانه مى رساند.
بر اســاس این طرح، کاربران تاییدشــده فعلى تا 90 روز فرصت پیدا مى کنند که 
اشتراك توییتر بلو را بخرند، در غیر این صورت تیک آبى خود را از دست خواهند داد. 
از کارمندانى که روى این پروژه کار مى کنند هم خواسته شده تا این قابلیت را تا تاریخ 

16 آبان آماده کنند یا آماده خروج از شرکت باشند.

فرآیند احراز هویت در توییتر در حال تغییر است
ایالن ماسک بارها گفته بود که شــیوه احراز هویت اکانت ها و مقابله با بات ها باید 
تغییر کند. او دیروز در توییتى اعالم کرد که کل فرآیند احراز هویت در حال حاضر در 
دست تغییر قرار گرفته است. نمایندگان توییتر هنوز واکنشى به این گزارش نشان

 نداده اند.
ماسک با کمک مهندسانى که به عنوان مشــاور با خود از تسال آورده، قصد دارد 
بسیارى از مدیران میانه و مهندسانى را که در چند وقت اخیر مشارکتى در کد توییتر 

نداشته اند، اخراج کند. 
خروج این نیروها احتماال از همین هفته آغاز خواهد شد، چرا که مدیران در حال تهیه 
فهرست نیروهاى مربوطه هستند. افزون بر این، کارمندان این شبکه اجتماعى از 

زمان ورود ماسک به شرکت با پروژه هاى جدیدى روبرو شده اند.
سرویس توییتر بلو حدود یک سال پیش راه اندازى شد. ماسک در نظر دارد که در 

آینده حدود نیمى از درآمدهاى شرکت را از همین سرویس تامین کند.

گوگل اعالم کرده بود از اول نوامبر پیام رسان Hangouts به کار خود رسما پایان مى دهد 
و کاربران به گوگل چت هدایت مى شوند. با وجودى که در زمان نوشتن این خبر، نسخه 
وب گوگل هنگ اوت کماکان در دسترس است، اما به نظر مى رسد طبق نقشه راه اعالم 
شده از سوى گوگل، این برنامه براى همیشه تعطیل شود. گوگل پیشتر اعالم کرده بود 
که کاربران از اول نوامبر دیگر نمى توانند با نسخه وب این پیام رسان کار کنند و این برنامه 
به کار خود در تاریخ مشخص شده پایان مى دهد. حاال زمان اعالم شده فرا رسیده و انتظار 

مى رود کاربران برنامه وب گوگل هنگ اوت به گوگل چت هدایت شوند.

پیام رسان گوگل هنگ اوت و سرنوشت آن
پیام رســان گوگل Hangouts در سال 2011 معرفى شــد و یکى از دو سرویس پیام 
رسانى بود که توسط گوگل در آن سال راه اندازى شد. سرویس دیگرى که در سال 2011 
در دسترس کاربران قرار گرفت، سرویس پیام متنى Huddle بود. در سال 2017، این 
شرکت با تمرکز بر کاربران سازمانى، نام این برنامه را به Hangouts Chat تغییر داد. 

در سال Hangouts Chat ،2020 به گوگل چت تغییر نام داد و گوگل 
اعالم کرد که سرویس پیام رسان کالسیک Hangouts را تعطیل مى کند.در نهایت، 
نسخه اپلیکیشن گوگل هنگ اوت به کار خود پایان داد و گوگل نیز اعالم کرد که آبان ماه 
امسال، نسخه تحت وب را نیز از دسترس خارج مى کند. حاال با فرا رسیدن موعد مقرر، 
کاربران منتظر هستند که این شرکت طبق برنامه پیش رفته و نسخه وب گوگل هنگ 

اوت نیز براى همیشه تعطیل و کاربران را به گوگل چت هدایت کند.
این سرویس چت تصویرى، طبق آنچه گوگل در ماه ژوئیه برنامه ریزى کرده بود، باید 
اول نوامبر 2022 به کار خود پایان مــى داد. البته کاربران مى توانند تا اول ژانویه 2023 
داده هاى خود را از طریق گوگل Takeout دانلــود کنند ولى از گوگل هنگ اوت دیگر 
 Google نمى توانند اســتفاده کنند. گفتنى اســت از خیلى جهات، تفاوت زیادى بین
Hangouts و Google Chat وجود ندارد. هر دو پیام رســان هاى گوگل هســتند و 

مى توانند نیازهاى کاربران را مرتفع ســازند. هرچند برخى کاربران ترجیح مى دهند با 
گوگل هنگ اوت کار کنند.

یک کارآزمایى بالینى نشان داد، بازى جدول کلمات متقاطع در کاهش زوال 
شناختى مرتبط با افزایش سن موثرتر از بازى هاى ویدیویى مدرن است.

 کارآزمایى توسط تیمى از محققان دانشگاه کلمبیا و دانشگاه دوك برگزار 
شد که بیش از 100 شرکت کننده حدودا 70 ساله با اختالل شناختى خفیف 

را انتخاب کردند.
شرکت کنندگان به دو گروه مســاوى تقسیم شــدند، یک گروه به بازى 
ویدیویى شناختى پرداختند و گروه دیگر مشــغول به بازى جدول کلمات 

متقاطع شدند.
در 12 هفته اول کارآزمایى، داوطلبان چهار جلسه بازى 30 دقیقه اى در 

هفته داشتند. سپس جلسات به صورت هفته اى یکبار در ماه ادامه 
داشت و این روند براى یک سال و نیم دنبال شد.

پس از 78 هفته، محققین از نتایج به دســت آمده شگفت زده 
شدند.

نمرات شناختى براى افرادى که در گروه جدول کلمات 
متقاطع قرار داشتند، اندکى بهبود یافته بود، در حالى 
که نمرات مشابه براى افراد گروه بازى هاى ویدیویى 

کمى بدتر شده بود و پسرفت داشت.
محقق دوانند گفت: این اولین مطالعــه اى بود که مزایاى 

کوتاه مدت و بلندمدت بازى با جدول کلمات متقاطع خانگى 
را در مقایسه با بازى دیگر بررسى کرده است.

محققان با تجزیه و تحلیل جزییات یافته ها، به تفاوت در نتایج 

شــناختى بین گروه هاى جدول کلمات متقاطع و بازى هاى ویدیویى اشاره 
کردند و به نظر مى رسد نتایج به میزان پیشرفت اختالل شناختى هر داوطلب 

در ابتداى کارآزمایى بستگى دارد.
بــه نظــر مى رســد افــراد مســن تر بــا اختــالالت شــناختى 
پیشــرفته تر در مقایســه بــا افــراد جوان تــر در مراحــل اولیــه 
زوال، پیشــرفت هاى بیشــترى را از جــدول کلمــات متقاطــع 

مى گیرند.

محققان بیان کردند : شــرکت کنندگانى که MCI(اختالل شناختى خفیف) 
دارند، ممکن اســت درك و اجراى رضایت بخش بازى ها را بســیار دشوار 
بدانند؛ و بسته به سن و عادات ســرگرمى افراد مى تواند احساسات متفاوتى 
برایشــان بوجود آید؛ بنابراین بازى هاى ویدیویى تقویت کننده شــناختى 
همچنان مى توانند در آینده براى نســلى که با این بازى ها آشــناتر هستند 

مفید باشند.

بازى جدول کلمات براى چه کسایى خوبه؟
با این حال، جدول کلمات متقاطع ممکن است گزینه برتر آموزش مغز براى 

آن دسته از افراد مسن باشد که هرگز با بازى هاى رایانه اى درگیر نشده اند.
محققان در نظر دارند کارآزمایى هایى را در یک گروه بزرگ تر با گروه 
کنترلى که هیچ آموزش شــناختى خاصى دریافت نمى کنند، تکرار 

کنند.
این مسئله مى تواند به تأیید این که آیا بازى هاى جدول کلمات 
متقاطع، ابزارى موثر براى تقویت شناختى افراد مسن 

است یا خیر مرتبط باشد.
محققان برایــن باورند که بهبود شــناخت، عملکرد و 
محافظت از آن ها، در فرآینــد تأثیرگذارى بازى ها بر مغز 

حائز اهمیت است.
تحقیقات بیشتر جهت مقیاس بندى آموزش مغز، براى به تأخیر 

انداختن آلزایمر باید در اولویت قرار بگیرد.

 در صورتى که هریک از این پنج اپلیکیشــن اندرویدى 
بر روى گوشى شــما نصب هســتند، پیش از این که 

حساب بانکى شما را خالى کنند، آن ها را حذف 
کنید!

اپلیکیشن هاى مخرب گونه هاى مختلفى 
دارند. برخى از این اپلیکیشــن ها به محض 
نصب، سیستم شما را آلوده مى کنند؛ برخى 
دیگر فایل هاى اضافــى و غیرضرورى را به 
گوشى شما انتقال مى دهند و گروهى دیگر 
هم با نصب برخى ابزارهاى مخرب ثانویه به 
اطالعات کاربرى و شخصى شما دسترسى 

پیدا مى کنند.
این دسته اپلیکیشــن ها معموال اعالن هاى 
مختلفى مبنى بر انتشار نسخه جدید برنامه 
یا آپدیت هاى گوناگــون را به کاربر نمایش 
مى دهند. با این وجود، چیــزى که به جاى 
آپدیت بر روى دســتگاهتان نصب مى کنید، 
بدافزارهایى خطرناك هستند که در پس زمینه 
گوشى شــما فعال بوده و اطالعات بانکى و 

سایر داده هاى شخصى شما را مى دزدند.

تروجان هاى بانکــى؛ از رگ گردن به ما 
نزدیک تر!

موسسه کامپیوترى ThreatFabric هلند به تازگى در 
مقاله اى به کاربران اندروید در خصوص تروجان جدیدى 
هشدار داده که اطالعات ورود به سیستم، شماره اکانت 
کاربر و دیگر اطالعات اقتصادى او که منجر به دسترسى 
به حساب بانکى و سرقت دارایى ها مى شود را استخراج 

مى کند.
عملکرد این اپلیکیشن اندرویدى در خالى کردن حساب 
بانکى کاربران دقیقا مشابه با اسب تروآ (تروجان) است 
که در ظاهر هدیه اى از سمت یونانى ها به تروآ بود؛ اما 
در درون آن سربازان یونانى به کمین نشسته و در اولین 
فرصت با نفوذ بــه درون دروازه هاى تروآ، زمینه ســاز 

شکست این سرزمین شدند!
به طور مشابه این اپلیکیشن ها نیز ظاهر کامال موجهى 
دارند؛ امــا به خوبى قادرنــد کاربــران را فریب داده و 

اطالعات حیات را سرقت کنند.
بر اساس گزارش ThreatFabric، این تروجان جدید 
Sharkbot نام دارد و توســط برنامــه اى که در ظاهر 

قرار بوده اپلیکیشنى براى محاســبه میزان مالیات در 
ایتالیا باشد به گوشــى هاى اندرویدى انتقال مى یابد. 
 Codice این اپلیکیشــن
Fiscale نــام دارد که 

بیش از ده هــزار بار از 
فروشــگاه گوگل پلى 
دانلود شــده و در ظاهر 

اپلیکیشنى معقول و بى خطر به نظر مى رسد.
این اپلیکیشــن به محض اجرا شــدن بــر روى یک 
گوشى، کد کشــورى که ســیم کارت در آن رجیستر 
شده را بررســى کرده و در صورتى که مربوط به کشور 
ایتالیا نباشــد، هیچ گونه تروجانى را به گوشــى انتقال

 نمى دهد.
با این وجود در صورتى که این اپلیکیشــن را در داخل 
کشــور ایتالیا بر روى گوشــى خود نصب کنید، پس از 
اجرا به یک صفحه تقلبى گوگل پلى هدایت مى شوید 
که خبــر از انتشــار یک آپدیــت جدید بــراى برنامه

 مى دهد.
 اکثر افراد معموال گزینه نصب آپدیت را انتخاب مى کنند 
و علیرغم اینکه مرورگر در خصوص احتماالت و خطرات 
امنیتى در نصب این آپدیت اخطــار مى دهد، کاربران 
عموما با توجه به اینکه برنامه مورد نظر را از فروشــگاه 
گوگل پلى دانلود کرده اند، اقدام به نصب به روز رسانى

 مى کنند.
با این حال، همان طور که اشــاره شد، به جاى آپدیت، 
تروجان بانکى شارك بات بر روى گوشى شما نصب شده 

و مشکالتتان آغاز مى شوند!
البته اگر گمان کرده اید که در خارج از کشــور ایتالیا از 
خطر این تروجان در امان هستید، سخت در اشتباهید؛ 
 File Manager چرا که اپلیکیشــن دیگرى به نــام

Small, Lite هم این تروجان را در کشــورهایى نظیر 

آمریکا، انگلســتان، اتریش، اســترالیا، ایتالیا، آلمان، 
اســپانیا و هلند به دســتگاه هاى اندرویــدى منتقل

 مى کند.
یکى دیگر از تروجان هاى شناخته شده بانکى اخیر هم 
 ThreatFabric است که بر اســاس گزارش Vultur

توســط ســه اپلیکیشــن پلى اســتور تحت نام هاى 
 Recover Audio, Images & Videos، Zetter

Authentication و My Finances Tracker بــه 

دســتگاه هاى اندرویدى انتقال مى یابند. در میان این 
برنامه ها، مورد اول بیش از صد هزار بار از فروشــگاه 

گوگل پلى دانلود شده است!
Vultur بــه تمامــى اطالعــات مربوط بــه لمس، 

ژســت هاى حرکتى و احراز هویت کاربران دسترسى
 مى یابد.

دقیقــا مشــابه بــا Sharkbot، اپلیکیشــن هاى 
انتقال دهنــده Vultur هم از طریق اعــالن تقلبى به 
روز رســانى، بدافزارهاى مربوطه را به دستگاه انتقال

 مى دهند.

به منظور دچار نشدن به مشکالت عدیده ناشى از نصب 
بدافزارها، توصیه مى کنیم بخش کامنت هاى گوگل پلى 
 (Red flags) را مطالعه کرده و از نبود پرچم هاى قرمز
اطمینان حاصل کنید. البته هکرها معموال با استفاده از 
روش هایى قادرند صفحه نظرات را با کامنت هاى مثبت 

تقلبى پر کنند!
همچنین در صورتــى که این اپلیکیشــن ها را بر 
روى دســتگاه خود نصب کردید و متوجه اجراى 
صفحه اى با نقدهاى مثبــت و دعوت به آپدیت 
برنامه شــدید، به ماهیت آن شک کنید! چرا که 
در صورت بى احتیاطى، مســئولیت آسیب دیدن 
اطالعات و خالى شــدن حســاب بانکى تان با خود

 شماست.
ThreatFabric اعــالم کــرده که تمامــى موارد 

مشــکوك به بدافزار را به گوگل گــزارش مى دهد تا 
 Google شاید شــاهد حذف آن ها از فروشگاه

Play باشیم. 

با این وجود، حــذف یک برنامه از اپ اســتور 
به هیچ وجه بــه معناى حذف آن از گوشــى 
شــما نیســت. بنابراین به منظور محافظت از 
حساب بانکى خود در صورتى که هریک از این 
اپلیکیشــن هاى اندرویدى را دارید، به سرعت اقدام به 

حذف آن ها نمایید:
Recover Audio, Images & Videos؛ بیش از صد هزار دانلود

Codice Fiscale2022؛ بیش از ده هزار دانلود
Zetter Authentication؛ بیش از ده هزار دانلود

File Manager Small, Lite؛ بیش از هزار دانلود

My Finances Tracker؛ بیش از هزار دانلود

ThreatFabric همچنان خطرات تروجان هاى بانکى 

را بســیار جدى توصیف مى کند؛ چرا که ممکن است 
این اپلیکیشــن ها ماه ها در پس زمینه دســتگاه فعال 
بــوده و به غارت اطالعــات بانکى کاربران مشــغول

 باشند.
 همچنین بانک نیز ممکن اســت متوجه تراکنش هاى 
مشکوك حساب کاربر نشــود و از این طریق، اموال و 

حساب بانکى به طور کامل غارت شوند.
بــه همیــن جهــت، در صورتى کــه بــه هریک از 
اپلیکیشــن هاى اندرویدى و امنیت آن ها کوچک ترین 
شکى داشتید، توصیه مى کنیم بدون هیچ اغماضى آن 

را حذف کنید.

برنامه عجیب ایالن ماسک؛ 
تیک آبى ماهى 20 دالر

پیام رسان مشهور گوگل
 براى همیشه تعطیــــل شد!

5 اپلیکیشن را قبل از اینکه 
حساب بانکى شما را خالى کنند، حذف کنید

بازى هاى رایانه اى چه فایده اى براى مغز دارند؟
ایالن ماسک اعالم کرد حساب هاى مسدود شده در توییتر تا زمانى که این پلتفرم فرآیند شفافى براى بازگرداندن 

آنها نداشته باشد، اجازه بازگشت به این شبکه اجتماعى را نخواهند یافت.
این اظهارات ایالن ماسک، شفافیت بیشترى درباره بازگشت احتمالى دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 

که معروفترین کاربر تعلیق شده در توییتر است، فراهم مى کند.
ماسک در توییتى نوشت: ایجاد چنین فرآیندى، چند هفته طول 
مى کشد. این مدت زمان به معناى آن است که دونالد ترامپ در 
زمان انتخابات میان دوره اى هشتم نوامبر، به توییتر بازنخواهد 

گشت.
کاربران، آگهى دهنــدگان و خود کارمنــدان توییتر به دقت به 
نظاره نشانه هایى از اقداماتى که ایالن ماسک در نخستین هفته 
حضورش به عنوان مالک توییتر انجام خواهد داد، نشسته اند. او 
که مدیرعامل شرکت خودروسازى تسال هم است، پیش از این گفته بود: توییتر نباید فعالیت کاربران را به صورت 
دائمى ممنوع کند و او ممنوعیت علیه ترامپ را که به دلیل ریسک تحریک به خشونت بیشتر پس از حمله سال 

گذشته به ساختمان کنگره اعالم شده بود، رفع خواهد کرد.
این توییت ماسک پس از تماس با سازمانهاى حقوق مدنى متعدد، ارسال شد. رشاد رابینسون، رئیس سازمان 
"رنگ تغییر"، در مصاحبه اى گفت: در این تماس، ماســک متعهد شد سیاستهاى نظارت بر محتواى توییتر را 

حفظ کند.
ماسک در این توییت مجددا تاکید کرد: توییتر، شوراى نظارت بر محتوا متشکل از نمایندگانى که دیدگاههاى 

کامال متنوعى دارند را ایجاد خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، به گفته رابینسون، این میلیاردر در جریان این تماس، ابراز تمایل کرد گروههاى جامعه 

مدنى به این شورا ملحق شوند. مذاکرات در این خصوص در مراحل اولیه قرار دارد.

نسخه 128 گیگ A۳۲ تقریبا دو سال بعد از رونمایى 
6.7 میلیون فروخته مى شود. سامسونگ مدل جدید 
آن را روانه بازار کــرده و در همین بازه قیمت امکان 
خرید ردمى نوت 11 پرو شــیائومى وجــود دارد که 
انتخاب بهترى نسبت به محصول کره اى محسوب 

مى شود
 گلکسى A۳۲ تقریبا دو سال قبل عرضه شد و از آن 
موقع پاى ثابت فهرست پرفروش ترین گوشى ها در 
ایران بوده اســت. تا همین چند ماه پیش گلکســى 
A۳۲ بین گوشــى هاى پنج، شــش میلیونى رقیب 
درست وحسابى نداشــت و خرید آن منطقى بود اما 
االن که سامسونگ گلکسى A۳۳ را روانه بازار کرده 
اوضاع تاحدودى متفاوت است. فروشنده هاى موبایل 
گلکسى A۳۳ را نهایتا نیم میلیون گران تر مى فروشند 
و از طرفى دیگر شــیائومى در ماه هاى گذشته سراغ 
عرضه ردمى نوت 11 پرو رفتــه که انتخاب بهترى 
نسبت به محصول سامســونگ محسوب مى شود و 

از نظر اقتصادى در همان بازه A۳۲ قرار مى گیرد.

A۳۳ یا A۳۲ گلکسى
 گلکسى A۳۳ نسخه جدید A۳۲ است. سامسونگ 
اواخر سال 99 گلکســى A۳۲ را عرضه کرد و االن 
تقریبا دو سال از حضورش در بازار مى گذرد درحالى 
که کمتر از شــش ماه پیش گلکسى A۳۳ روانه بازار 
شده است. از نظر قیمت شــاهد اختالف نیم میلیون 
تومانى این دو مدل هســتیم. نسخه 128 گیگابایت 
گلکســى A۳۲ را تقریبا شــش میلیون و 700 هزار 
تومان مى فروشــند و براى خرید گلکســى A۳۳ با 
فضاى ذخیره سازى 128 گیگابایت باید االن حداقل 

هفت میلیون و 300 هزار تومان کنار گذاشت.
مقایسه گلکسى A۳۲ و A۳۳ نشــان مى دهد مدل 
جدید در بخش پردازنده جــاى هیچ حرف و حدیثى 
را باقى نمى گذارد، در آیتم باترى دوئل را به شــکل 
میلیمترى مى برد و در بخش نمایشگر رقابت پایاپایى 
با A۳۲ دارد. تراشه پنج نانومترى اگزینوس 1280 

مهمترین برترى گلکســى A۳۳ سامسونگ 
درقیاس با تراشه 12 نانومترى مدیاتک 
G۸۰ است. همین تراشه عالوه بر اینکه 
باعث مى شــود پردازنده A۳۳ نسبت به 

A۳۲ عملکرد بهترى داشته باشد، به اجراى بهتر 
بازى ها و دوام بیشتر باترى کمک مى کند.

از طرفــى ظرفیت باترى هــر دو مدل پنــج هزار 
میلى آمپرساعت اســت، اما چیزى که باعث مى شود 

A۳۳ را در این آیتم برنده بدانیم، شــارژر ســریع 
15 وات اســت. از نظر صفحه نمایش، هر دو 
مدل به نمایشــگر هاى 6.4 اینچى ســوپر 
AMOLED مجهــز شــده اند و نمى توانیم 

برنده اى در این بخش معرفى کنیم. ناگفته نماند که 

A۳۲ در آیتم دوربین هنوز انتخاب بهترى درمقایسه 
با A۳۲ محسوب مى شود. چون به حسگر اصلى 64 
مگاپیکسل مجهز شده و این عدد براى دوربین اصلى 

A۳۳ سامسونگ 48 مگاپیکسل است.

گلکسى A۳۲ یا ردمى نوت 11 پرو
ردمى نوت 11 پــرو شــیائومى را مى توانیم یکى از 
رقباى اقتصادى گلکســى A۳۲ سامسونگ بدانیم. 
فروشــنده هاى موبایل که نســخه 128 گیگابایت 
گلکسى A۳۲ را نزدیک 6.7 میلیون مى فروشند، بابت 
فروش همین نسخه از ردمى نوت 11 پرو شیائومى 
200، 300 هزار تومان بیشــتر دریافــت مى کنند. 
اختالف 200، 300 هزار تومانى باعث مى شود به مدل 
دسترسى داشته باشید که عالوه بر پردازنده، دوربین، 
باترى و نمایشــگر بهترى دارد. شیائومى در طراحى 
ردمى نوت 11 از تراشه مدیاتک G۹۶ استفاده کرده 
که اگر سختگیرانه مقایســه کنیم و به قول معروف 
خط کش بگذاریم، عملکرد آن نهایتا بهتر از تراشــه 
G۸۰ گلکسى A۳۲ اســت. در بخش دوربین، ردمى 
نوت 11 پرو به حسگر اصلى 108 مگاپیکسل مجهز 
شده درحالى که این عدد براى حسگر اصلى گلکسى 
A۳۲ سامسونگ 64 مگاپیکسل است و حداقل روى 
کاغذ برترى با نماینده شیائومى است. جذابیت ردمى 
نوت 11 پرو در بخش باترى مى تواند شــارژر هاى 
سریع 67 وات آن باشد که ظرف نیم ساعت ظرفیت 
باترى را از صفر به 100 درصد مى رســاند. از طرفى 
همان تراشــه G۹۶ به دوام بیشتر باترى ردمى نوت 
11 کمک مى کند و به عنوان جمع بندى باید دســت 
ردمى نوت 11 را در آیتم باتــرى به عنوان برنده باال 
ببریم. در بخش صفحه نمایش هم با اینکه هر دو به 
نمایشگر هاى سوپر AMOLED مجهز شده اند، اما 
نرخ بروزرســانى 120 هرتزى ردمى نوت 11 نسبت 
به نرخ بروزرسانى 90 هرتزى، کفه ترازو را تاحدودى 

به سمت نماینده شیائومى پایین مى آورد.

شروط بازگرداندن حساب هاى مسدود شده توییتر

چرا خرید گوشى A32 منطقى نیست؟

و

Hangouts Chat به گوگل چت تغییر نام داد و گوگل  ،t 0در سال 2020
sاعالم کرد که سرویسپیام رسان کالسیک Hangouts را تعطیل مى کند.در نهایت، 

استجل حالتغ د ت توی ازهویتد آینداح ف

ب هســتند، پیش از این که 
 کنند، آن ها را حذف 

ونه هاى مختلفى
ــن ها به محض

ه مى کنند؛ برخى 
و غیرضرورى را به 
ند و گروهى دیگر 
ى مخرب ثانویه به 
صى شما دسترسى 

عموال اعالن هاى 
سخه جدید برنامه 
 را به کاربر نمایش 
ــزى که به جاى 
ان نصب مى کنید، 
ند که در پس زمینه 
 اطالعات بانکى و

ما را مى دزدند.

ا گگ ا ؛ ک

ایتالیا باشد به گوشــى هاى اندرویدى انتقال مى یابد. 
Codice این اپلیکیشــنe

Fiscale نــام دارد که 

بیش از ده هــزار بار از
پلى فروشــگاه گوگل

دانلود شــده و در ظاهر 

ظ خط ل ق ک ل ا

البته اگر گمان کرده اید که در خارج از کشــور ایتالیا از 
خطر این تروجان در امان هستید، سخت در اشتباهید؛ 
File Manager چرا که اپلیکیشــن دیگرى به نــامr

ظ ا ک ا ا ا S ll Lit

بدافزارها، توص
را مطالعه کرد
اطمینان حاص
روش هایى قاد
تقلبىپر کنن
همچنین
روى دسـ
صفحه ا

ش برنامه
در صورت
اطالعات و

 شماست.
eatFabric

مشــکوك
ش شاید
Play

با این
به هیچ
شــما
حساب

ک ل ا

ر رقابت پایاپایى
زینوس 1280

مسونگ
کککتک
نکه 
ت به 

جراى بهتر 
ى کند.

مدل پنــج هزار
ه باعث مى شود 

ـارژر ســریع 
ووو دو ش، هر
 ســوپر 
ى توانیم

اگفته نماند که 

به سمت نماینده شیائومى پایین مى آورد.

زى ب ب رو یک  د
ول به بازى جدول کلمات 

0ه بازى 30 دقیقه اى در 
یکبار در ماه ادامه 

ده شگفت زده 

 کلمات 
 حالى

یویى 

که مزایاى 
قاطع خانگى 

فاوت در نتایج 

ع م ول ج از را رى بی ى ر پی زوال
مى گیرند.

ب ی

بازى جدول کلم
با این حال، جدول کلمات
آن دسته از افراد مسن باش
محققان در نظر دارن
کنترلى که هیچ آم

کنند.
نننننیننینناینینیینینایینیناینیییایایناییینایناینایناینینیناین مسئله مى
متقاط
است
محقق

محافظت
حائز اهمیت
تحقیقات بیش
انداختن آلزای
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اختالل خواب، اگزما، بیمارى پوســتى، درد مفاصل و اختالل خلــق با آغاز پاییز 
افزایش مى یابد، مصرف برخى مواد غذایــى مى تواند در درمان برخــى این موارد مفید

 باشد. 
«الهام اخترى» با اشــاره به غذاهاى مضر فصل پاییز، گفت: مصرف فســت فودهــا، ادویه تند و تیز، 

ترشى ها، بادمجان، عدس، پنیر شور، رب و سس ها، چاى پررنگ، شورى ها، قهوه، نسکافه، کاکائو غلیظ در 
پاییز مناسب نیست.

وى افــزود: مصرف غذاهایى مانند تخم مرغ عســلى، شــیرینى هاى طبیعى از شــکر 
و بــادام و پســته، مغزهــا، انجیر، کشــمش و مویز، شــیره انگــور، زیتون، 

به، ســیب، انار، انگــور، گالبى، ســبزى خــوردن، شــلغم، خاکشــیر، پرهیز از 
نوشــیدن آب ســرد، و دورى جســتن از ســرماى ابتداى صبــح و آخر 

شــب، پوشــاندن ســر در زمان خواب و پرهیز از خواب روز توصیه
 مى شود.

این متخصص طب ســنتى بــا تاکید بر پرهیــز از خواب بــا معده پر و 
خوابیدن در مکان هاى ســرد، گفت: دورى جســتن از خشــم، اضطراب، 

پرهیز از انواع خون گیرى از جمله فصد و حجامت مگر به تشــخیص پزشــک، 
حمام آب نیمه گــرم و ورزش روزانه در فصل پاییز توصیه مى شــود و معاشــرت 

اجتماعى و غذاى مناســب جان و تــن را ایمن مى کنــد و از تهاجم باد پاییــزى در امان
 نگه مى دارد.

معموال یکى از دشوارترین بخش هاى هر رژیم الغرى، 
افزایش مجدد وزن پس از الغر شدن است، اما نتایج یک 
مطالعه جدید نشان مى دهد که افراد مى توانند با موفقیت 
وزن خود را پس از افزایش ناشــى از پایان رژیم الغرى، 

کنترل کنند.
مطالعات انجام شده روى 2500 عضو یک مرکز پایش 
وزن بــا عنــوان Weight Watchers، منجــر به ارائه 
راهکارى براى کنتــرل وزن در پى چاقــى بعد از پایان 

رژیم شد.

طى این مطالعات، پژوهشگران استراتژى  هایى که موفق 
 ترین مشتریان این مرکز براى جلوگیرى از افزایش وزن 
پس از تکمیل یک برنامه طوالنى  مــدت کاهش وزن 
استفاده مى  کردند، مورد بررسى قرار گرفت. همه این 
اعضا به طور متوسط 26 کیلوگرم از وزن خود را طى 
یک برنامه بلند مدت از دست داده و این وزن را براى 

بیش از سه سال حفظ کردند.
این تیم با استفاده از پرسشنامه  هاى گسترده، رفتارها، 
اهداف، موفقیت  ها و شکســت  هاى هر فــرد را بین 

سال هاى 2019 و 2020 بررسى کردند.
پروفسور ســوزان فیالن، مدیر مرکز تحقیقات سالمت 
Cal Poly و اســتاد رشــته حرکت شناســى و سالمت 

عمومى، در این رابطه مى  گوید: این دقیقًا سؤال بسیارى 
از مردم جهان است و ما مى خواهیم بدانیم افرادى که در 
طوالنى  مدت کاهش وزن را بــا موفقیت حفظ کرده اند، 
چگونه ایــن کار را انجــام مى  دهند؟ ما چــه چیزهایى 
مى توانیــم از آنها بیاموزیــم تا به دیگــران که رژیمى 
مشابه را پشت ســر مى گذارند کمک کنیم تا موفق تر

 شوند؟
سؤاالت نظرسنجى شامل این موارد بود: بیشترین وزنى 
که قبل از شروع مجدد تالش هاى کاهش وزن دوباره به 
دست آورده  اید چقدر بوده است؟ وقتى سعى کردید دوباره 

این مقدار وزن را کم کنید، استراتژى اصلى شما چه بود؟ 
بهترین راه براى مقابله با کاهش وزن مجدد چیست؟

براى دستیابى به پاسخ این ســواالت، پژوهشگران این 
افراد را به ســه گروه تقســیم کردند. نزدیــک به نیمى 
(۴۸٪) کاهــش وزن خود را حفظ کرده و شــرایط پایدار 
داشــتند. در حالى که 29 درصد افزایش و کاهش وزن را 
تجربه کرده و 23 درصد به تدریج وزن از دست داده خود 

را به دست آوردند.
نویسندگان مطالعه خاطرنشان کردند: تقریبًا 95 درصد از 
شرکت کنندگان زن بوده و میانگین سنى 60 سال داشتند. 
نتایج این مطالعات نشــان داد موفق ترین راهبردهاى 
کاهش وزن شامل ثبت کالرى، تعیین هدف کالرى؛ چک 

کردن وزن و تمرین ردیابى بود.
گفتنى اســت این افراد عالوه بر کنتــرل رژیم غذایى و 
سبک زندگى خود، از مکانیسم  هاى مقابله روان  شناختى 
بیشترى مانند تقویت ذهنى، حل مسئله و بازسازى افکار 

منفى استفاده کردند.
محققان مى گویند در حالى که عقب افتادن از برنامه در 
طول رژیم کاهش وزن، طبیعى است، اما فکر کردن به آن 
به روش صحیح باعث ایجاد تفاوت مى شود. شرح کامل 
 Obesity این مطالعه در آخرین شماره مجله تخصصى

منتشر شده است.

خطوط خنده یا خطوط لبخند به واســطه حرکات مکرر 
صورت به وجود مى آیند. پس کســانى که زیاد مى خندند 
 U یا زیاد لبخند مى زنند، ممکن اســت با خطوط شبیه به
در اطراف دهان و همچنین چین وچروك هاى خاصى در 

گوشه بیرونى چشم ها مواجه شوند.
 براى بعضى افــراد، خطــوط خنده فقــط زمانى قابل 
مشاهده مى شوند که لبخند مى زنند، مى خندند یا اینکه 
چشم هایشــان را جمع مى کنند. اما خطوط خنده براى 
بعضى افراد جــزو ویژگى هاى ثابــت و دائمى صورت 

هستند، حتى وقتى که صورتشان کامال در حالت عادى و 
بدون حرکت قرار دارد.

این مشــکل معموال به خاطر عواملى مانند آسیب هاى 
پوستى ناشــى از تماس با نور خورشــید، پیرى طبیعى 
پوست و همچنین حرکات مکرر صورت مثل لبخند زدن 

شکل مى گیرد.
هرچقدر که اجزاى صورت براى بیان حاالت و عواطف 
شما بیشتر حرکت کنند، به مرور زمان چین خوردگى ها و 

خطوط پوستى هم عمیق تر و واضح تر نمایان مى شوند.
خطوط خنده دور دهان به  دلیل تاخوردگى یا چین خوردگى 
مکرر پوست در اثر خندیدن به وجود مى آیند. همراه شدن 
این روند مکرر با کاهش حجم صورت که به خاطر پیرى 
طبیعى اتفاق مى افتد، مى تواند باعث شکل گیرى خطوط 
خنده شــود.عالوه بر این، هر بار که اجزاى صورت براى 
بیان حاالت و عواطف مختلف به حرکت درمى آیند، یک 
شیار خاص زیر سطح پوســت ایجاد مى شود. با گذشت 
زمان و از دست دادن انعطاف پذیرى طبیعى پوست، این 
شیارها به سختى ترمیم مى شوند و درنهایت حالتى دائمى 

به خود مى گیرند.

 ترفندهایى براى مقابله با خطوط خنده
اگر متوجه شدید که خطوط خنده حتى در مواقع بى حرکت 

بودن صورت همچنان نمایان هستند، وقتش رسیده است 
که از ترفندهاى مختلفى بــراى مقابله با خطوط خنده یا 

کاهش جلوه ظاهرى آنها کمک بگیرید.
مقابله با جلــوه ظاهرى خطوط خنده نهایتا با آبرســانى 
منظم به پوســت و تالش براى افزایش حجم پوست به 
نتیجه مى رســد. بنابراین در درجه اول باید از آن دسته از 
ماسک هاى مخصوص صورت اســتفاده کنید که براى 

مبارزه با خطوط خنده طراحى شده اند.
بســیارى از این ماســک هاى صورت حاوى ترکیبات 
آبرســان براى پوســت صورت هســتند که هم حجم 
بیشــترى به پوســت مى بخشــند و هم جلوه ظاهرى 
پوســت را تقویت مى کنند. البته به یاد داشته باشید که 
اگرچه این ماســک هاى صورت موقتا جلــوه ظاهرى 
بهترى به خطــوط خنده مى دهنــد، امــا نمى توانند از 
شکل گیرى چین وچروك هاى پوستى بیشتر جلوگیرى

 کنند.
توجه ویژه به اســتفاده منظم و دقیق از ضدآفتاب هاى 
باکیفیت هم نقش مهمــى در مبارزه بــا خطوط خنده 
دارد. متخصصان پوست ومو بارها تاکید کرده اند که اگر 
محافظت از پوست در برابر نور خورشید را جدى نگیرید، 
احتمال شکل گیرى چین وچروك هاى پوستى و خطوط 

ریز دائمى هم بیشتر مى شود.

ادویه هاى پرکاربرد که آنتى بیوتیک طبیعى هستند
زنجبیل یکى از اولین چیزهایى اســت که مردم هنگام مواجهه 
با گلودرد آن را مصــرف مى کنند و نیز ریشــه زردچوبه، که هم 
خانواده زنجبیل و بومى آســیا اســت مى تواند التهاب را کاهش

 دهد.
 عســل، زردچوبه و زنجبیل؛ این موقع از سال فصل سرفه هاى 
غیرقابل کنترل و شــهرت این خوردنى هاســت. گرفتگى بینى، 
سرفه و حالت هاى ســرماخوردگى که بعد از پشت سر گذاشتن 

دوران سخت کرونا و افزایش 
نواع بیمارى هاى  ا

به  تنفســى 

سراغ ما آمده، کار را پیچیده کرده است.
بهترین اقــدام احتیاطى در برابر عفونت آنفلوانزا، واکســن زدن 
است زیرا زمانى که بیمار مى شوید، کارى جز مدیریت عالئم خود 

نمى توانید انجام دهید. 
آنفلوانزا، ســرماخوردگى و ســایر بیمارى هاى دستگاه تنفسى 
فوقانى توسط ویروس ها ایجاد مى شوند، بنابراین شما نمى توانید 
آن ها را بــا آنتى بیوتیک هایى کــه براى درمــان عفونت هاى 

باکتریایى استفاده مى شود، درمان کنید.
داروهاى ضد ویروســى آنفلوانزا، مانند تامیفلو هم معموال براى 
افرادى که در معرض خطر ابتال به عوارض شدید هستند، مانند 
افراد باردار، مســن یا داراى نقص ایمنى، در نظر گرفته مى شود. 
در شرایط عادى، پزشکان توصیه به اســتراحت و کنترل عالئم 

مى کنند.
 دکتر آویوا روم، پزشــک متخصص در طب یکپارچه، 
گفــت: «ضــرب المثلى هســت که مى گویــد اگر 

سرماخوردگى را درمان کنید، در عرض هفت روز از بین مى رود، 
اگر آن را بــه حال خود رهــا کنید، در عرض یــک هفته از بین 

مى رود.»
در خانواده ها، داروهاى خانگى بى شــمارى براى سرماخوردگى 
وجود دارد؛ انواع دمنوش گرم یا ســوپ هاى ســبزیجاتى که به 
مدیریت عالئم سرماخوردگى و آنفلوانزا، مانند گلودرد یا احتقان 
کمک مى کنند؛ این روش ها بعضا توجه دانشمندان را هم به خود 

جلب کرده است.
متخصصان اذعان مى کننــد که اتخــاذ روش هایى که ممکن 
است باعث شود هنگام بیمارى احســاس بهترى داشته باشید، 

ضررى ندارد.
 البته اگر عالئم شما شدید است، اگر مشکل تنفسى دارید، یا اگر 
بعد از بیش از یک هفته هیچ بهبودى مشــاهده نکردید، باید به 

پزشک متخصص مراجعه کنید.
دکتــر روم گفت: «گاهــى ما شــواهدى براى 
اثرگذارى بســیارى از شــیوه هاى سنتى 
رایــج نداریم، زیــرا مطالعــه آنها 
ارزش اقتصــادى نــدارد، امــا 
هزاران ســال داده هاى مردمى 
و شــواهد کافــى بــراى اثبات 
بى خطــر بــودن آنها در دســت 

است.» 

این پزشک متخصص درباره برخى از محبوب ترین درمان هاى 
خانگى توضیح داد:

مصرف مایعات و تسکین گلودرد
گلودرد اغلب نتیجه طبیعى التهاب است. وقتى سیستم ایمنى بدن 
شما در حال مبارزه با ویروسى است که در مجارى تنفسى فوقانى 
جا خوش کرده، تورم و درد مى تواند بلــع غذا و هیدراته ماندن را 

دشوارتر کند. 
این خشکى سرفه را تشدید مى کند. هیدراته ماندن با نوشیدن آب 
ساده، چاى و دمنوش یا سوپ مى تواند به شما کمک کند احساس 

راحتى بیشترى داشته باشید.
در بسیارى از فرهنگ ها، زنجبیل یکى از اولین چیزهایى است که 
مردم هنگام مواجهه با گلودرد آن را مصرف مى کنند؛ چه به عنوان 
دمنوش و چه به عنوان ادویه در سوپ. شمارى از مطالعات نشان 
داده که زنجبیل ممکن است داراى خواص ضد التهابى باشد که 

مى تواند به کاهش تورم کمک کند.
ریشه زردچوبه، که هم خانواده زنجبیل و بومى آسیا است و براى 
مدتى طوالنى در هند مورد اســتفاده درمانى قرار مى گرفت، هم 
مى تواند التهاب را کاهش دهد. اما اثبات اثرات آن چالش برانگیز 
اســت زیرا ترکیب اصلى موجود در آن، به راحتى در بدن جذب 

نمى شود. 
خوردن زردچوبه با یک ماده چــرب، مانند روغن 
پخت و پز یا شــیر گرم، ممکن اســت به شما 
در جذب بیشــتر فواید کورکومین (جزو 
فعال ادویــه زردچوبه اســت و 
خــواص ضــد التهابى 

دارد. کورکومین یک آنتى اکسیدان قوى است.) کمک کند. 
دکتــر روم گفت افزودن فلفل ســیاه نیز مى توانــد به جذب آن 

کمک کند.
دکتر روم گفت: «زنجبیل و زردچوبه با هم واقعا ترکیب بســیار 

خوبى است.»

کنترل سرفه با آب نمک و عسل
اگر گلودرد شما همراه با سرفه باشد، غرغره کردن آب نمک مفید 
است. حدود نصف قاشق چایخورى نمک را در یک لیوان پر آب 
گرم مخلوط کنید و قبل از تف کــردن، چند ثانیه آن را در اطراف 
دهان و پشــت گلو بچرخانید. هر نوع نمکى که در خانه داشــته 
باشید مى تواند موثر باشــد. این کار به بهبود سالمت کلى دهان 

هم کمک مى کند.
این کار به شــل شــدن مخاط غلیظ کمک مى کند و مى تواند 
محرك هایى مانند باکترى ها، ویروس ها و آلرژن ها را از گلو شما 
پاك کند. دکتر اچ کیپ تالبوت، دانشیار پزشکى در مرکز پزشکى 
دانشگاه واندربیلت، گفت: اســتفاده از محلول نمک مزایایى از 
کشیدن مایع اضافى از بافت هاى ملتهب و پوشاندن آن ها با آب 

گرم را نیز به همراه دارد.
افزودن عســل به محلول غرغره یا هر چاى یا نوشــیدنى گرم 
نیز بسیار آرام بخش است. عســل به عنوان یک نرم کننده عمل 
مى کند، به این معنى که با پوشاندن بافت هاى تحریک شده، آنها 

را آرام مى کند. 
بسیارى از فرهنگ ها تنوع خاصى از  نوشیدنى عسل دارند. برخى 
تحقیقات نشان مى دهد که این نوشیدنى در کاهش دفعات سرفه 

شبانه و بهبود کیفیت خواب مؤثر است.

یک فوق تخصص روماتولوژى گفت: ورزش هاى رقابتى شایع ترین علت زانو درد 
در کودکان است که شکستگى، دررفتگى و رگ به رگ شدن و پارگى بافت هاى نرم 

همچون رباط  و تاندون ها را به دنبال دارد.
دکتر نوید رحیمى در مورد درد زانو در کودکان اظهار کرد: ســفت شــدن عضالت 
چهار سر ران در کودکان طى دوران رشد بسیار شایع است. به طورى که استخوان  
کودکان سریع تر از ماهیچه ها رشــد مى کند و این فشار بیش از حد بر کشکک زانو 

وارد و منجر به درد مى شود.
وى افزود: اگر کاسه زانوى کودکانى که مســتعد زانوهاى ناهموار و باسن پهن تر 
هستند، به طور کامل از شیار استخوان ران عبور نکند، فشار زیادى بر کشکک زانو 

وارد مى شود.
ین فــوق تخصــص روماتولوژى صافــى پاى کــودکان را که موجــب کمانک 
شــدن زانو به ســمت داخل مى شــود را از دیگر علل زانودرد در کودکان عنوان 

کرد.

رحیمى به عالئم زانودرد در کودکان اشــاره کرد و گفت: درد در داخل یا خارج زانو 
تورم در اطراف زانو، تورم در اطــراف زانو، ضعف زانو، حرکت محــدود زانو، قفل 
شدن زانو، درد موضعى و برآمدگى در زانو از شایع ترین عالئم درد زانو در کودکان 

است.

درمان آسیب هاى زانو در کودکان
وى درمورد درمان آسیب هاى زانو در کودکان، اظهارکرد: درمان درد زانو نسبت به 
نوع و شدت آسیب و از جهت استراحت و فیزیوتراپى ورزشى تا جراحى متفاوت است 
که علت و درمان آن در کودکان باید با متخصص طب ورزشى کودکان بررسى شود.
این فوق تخصــص روماتولوژى در ادامــه تصریح کرد: درمان ها ممکن اســت از 
استراحت و فیزیوتراپى ورزشى تا جراحى متفاوت باشد، اما هر نوع تورم زانو در کودك 
یا نوجوان، طبیعى نیست و اگر کودك با ورم زانو، درد زانو یا سفتى زانو مواجه باشد، 

در اسرع وقت باید به متخصص طب ورزشى کودکان مراجعه کند.

درمان هاى خانگى زانو درد در کودکان
رحیمى در مورد درمان خانگى زانو در کودکان اظهارکرد: در دورانى که کودکان از 
درد زانو رنج مى برند مى توان از باندهاى فشارى براى کمک به بهبود سطح راحتى 

آنها استفاده شود.
وى قــراردادن زانوى کودکان روى یک بالشــت نرم را موجب تســکین ناراحتى 
کودکان و کمک به بهبودى آن ها عنوان کرد و گفت: تمرینات تقویتى، کششــى 
و مشاوره در مورد شرکت در ورزش از دیگر درمان مناســب زانود درد در کودکان 

است.
این فوق تخصص روماتولوژى در پایان یادآور شــد: امکان زانو درد در همه سنین 
کودکان با درد التهابى همراه با تورم و ســفتى مفاصل وجود دارد و اغلب به خودى 

خود بهبود پیدا مى کند.
 امــا طوالنــى شــدن درد مــى توانــد نشــان دهنــده یــک بیمــارى 

زمینه اى است که نیاز به بررسى متخصص دارد.

زانو درد در کودکان را جدى بگیرید

کبد چرب مى تواند بر اثر تغذیه  نامناسب گریبان گیر هر 
فرد یا گروهى در جامعه باشد؛ با این حال، بعضى از افراد به 
 علت شرایط خاص بدنى ممکن است بیش از سایرین در 

خطر ابتال به کبد چرب قرار داشته باشند.
کبد چرب مى تواند بر اثر تغذیه  نامناسب گریبان گیر هر 
فرد یا گروهى در جامعه باشد؛ با این حال، بعضى از افراد به 
 علت شرایط خاص بدنى ممکن است بیش از سایرین در 

خطر ابتال به کبد چرب قرار داشته باشند.
براى مثال این افراد بیش از ســارین در معرض ابتال به 

بیمارى کبد چرب هستند:
زنان مبتال به تخمدان پلى کیستیک-زنان باردار-افرادى 
که سابقه ابتال به هپاتیت C داشته اند.-افراد بسیار چاق 

- افراد مقاوم به انســولین - مبتالیان به دیابت 
نوع 2  - افرادى که داروهایى مانند متوترکسات، 
تاموکسیفن و آمیودارون مصرف مى کنند.- افرادى 

که کلسترول، ترى گلیسیرید و فشار خون باال دارند.- 
افراد مبتال به سندروم متابولیک.

از طرفى نتایج تحقیقات نشان داده است که کبد چرب 
در زنان بین 40 تا 60 سال، شایع تر از مردان است. در این 
میان، کودکان هم در معرض بیمارى کبد چرب هستند. 
برخالف باور عموم که بعضى بیمارى ها را مختص دوران 
بزرگســالى مى داند، کودکان هم به دالیلى مانند تغذیه  
ناسالم و تحرك کم ممکن اســت به بیمارى کبد چرب 

مبتال شوند. 

شــوره مو و بلند شــدن پوســت هاى ریز از کف سر، به 
شکل واضحى نشان مى دهد که پوســت سر رطوبت و 
ویتامین هاى مورد نیاز خود را نداشته و به این شکل دچار 

تغییر شده است.
 شوره ســر (Dandruff) یکى از مشــکالت رایج موها 
است که در سنین مختلف رخ مى دهد. این 
شوره ها معموال ضررى ندارند 
و عارضه اى براى شما 
ایجاد نمى کنند. اما 
ممکن است از نظر 

نظافت یا زیبایى مشــکالتى را براى شما ایجاد کنند. به 
همین دلیل بسیارى از افراد به دنبال یافتن راه چاره اى براى 

برطرف کردن این پوسته هاى سفید مزاحم هستند. 
شــوره مو و بلند شــدن پوســت هاى ریز از کف سر، به 
شکل واضحى نشان مى دهد که پوســت سر رطوبت و 
ویتامین هاى مورد نیاز خود را نداشته و به این شکل دچار 
تغییر شده است. براى درمان شوره سر و جلوگیرى از این 
وضعیت بهتر است ویتامین هاى مورد نیاز بدنتان را شناسایى 
کنید. ویتامین هایى که کمبودشان موجب بروز شوره سر 

مى شود سلنیوم، ویتامین ب 5 و ویتامین آ است.

کدام افراد در معرض ابتال به 
کبد چرب قرار دارند

شوره سر نشانه رایج کمبود
کدام ویتامین در بدن است؟

ترفندهایى ساده براى مقابله با ایجاد خط خندهچه کنیم تا بعد از الغر شدن دوباره چاق نشویم؟

معموال یکى از دشوارترین بخش هاى هر رژیم الغرى، 

طى این
 ترین م
پس از
استف
اع

یییییک
بی
ت این
اهداف
سال ها
پروفسو
l Poly

عمومى
از مردم

چه کنیییییییییییم تا بعد از

یه مى شــود
پ ز تهاجم باد

کرد: در دورانى که کودکان از 
ى کمک به بهبود سطح راحتى 

م را موجب تســکین ناراحتى 
ت: تمرینات تقویتى، کششــى

ناســب زانود درد در کودکان 

 امکان زانو درد در همه سنین 
دارد و اغلب به خودى ل وجود

ن دهنــده یــک بیمــارى 

ایجادخطخنده با براىمقابله ساده ی

تون، 
ر، پرهیز از 

آخر

ر و
طراب، 

 پزشــک، 
ت اش د و معاشــرت د

پاییــزى در امان

رض
ـن یا داراى نقص ایمنى، در نظر گر

، پزشکان توصیه به اســتراحت و کنترل عالئم

ویوا روم، پزشــک متخصص در طب یکپارچه، 
ت: «ضــرب المثلى هســت که مى گویــد اگر

عالئم اگر  البته
ر بعد از بیش از یک هفته هیچ بهبودى مشــاهد

پزشک متخصص مراجعه کنید.
دکتــر روم گفت: «گاهــى ما شــواهد
اثرگذارى بســیارى از شــیوه ه
رایــج نداریم، زیــرا مط
ارزش اقتصــادى نــ
ان ســال داده ه هز

و
بى ننننلین - مبتالیان به دیابت

وهایى مانند متوترکسات، 
ن مصرف مى کنند.- افرادى 

دارند.-  باال خون فشا

 بــراى اثبات
ها در دســت 

ت.»
نمى شوود.

خوردن زردچوب
پپپخت و پز یا شــیر گرم، ممکن

جذب بیشــتر فواید کورکومین (جزو در
ادویــه زردچوبه اســت و  فعال
خــواص ضــد التهابى 

ش
هزاران ســال داد
شــواهد کافــى ب و
ى خطــر بــودن آنه
است

پز پشت سر گذاشتن  پز پز پز پز پز پز پز پز پزز پزز پپز بکه بعد ا ىدگى سرفه و حالت هاى ســرماخور
شششششایش دوران سخت کرونا و افز

نواع بیمارى هاى ا
به تنفســى

آن ها را بــا آنتى
باکتریایى استفاده
داروهاى ضد ویر
افرادى که در معر

افراد باردار، م
در شرایط عا

مى کنند.

ر معر
 مســ
عادى،

 دکتر آ
گفــت

مصرف بعضى 
موادغذایى در پاییز 

ممنوع است

پاییز مناسب نیست.
افــزود: مصرف ووى
بــاد و
سـ سبه،
نوش
شـ
 مى
این
خو
پر
حم
اجتما
 نگه مى دارد.

است که در سنین مختلف رخ
شوره ها معموال
و عارض
ایج
ممک
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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

راى شماره 1400603020260 مورخ 1400/03/06 هیات یک خانم پروین هارونى 
به شناسنامه شماره 1362 کدملى 4621161423 صادره شهرکرد فرزند عبدالمحمد 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى 
از 14039 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع دفتر امالك الکترونیکى 140020302026003451 

تایید گردید.
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 تســلیم 
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: 
1401/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 1396491 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/216

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

راى شــماره 140160302026009090 مورخ 1401/07/05 مالکیت آقاى/خانم 
اصغر زارعى شــمس آبادى به شناسنامه شــماره 10 کدملى 1291253807 صادره 
اصفهان فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 187,36 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مالکیت خانم بیگم جان زارعى شمس آبادى به موجب سند 30850 
– 52/04/13 دفتر 90 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه 

به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند.
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 تســلیم 
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: 
1401/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 1397312 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /7/218

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

1. راى شــماره 1401603026009087 مورخ 1401/07/05 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا حیدرى دســتجردى به شناسنامه شــماره 2720 کدملى 1287194850 
صادره اصفهان فرزند فرهاد نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 195,99 
مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالک رســمى آقاى محمد صدرى به موجب سند 2338ـ  24/08/29 دفتر 
67 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار 
شده و تعدادى از شهود آن را تایید نموده اند. اقرارنامه 161617ـ  1401/06/08 دفتر 

82 اصفهان نیز تنظیم شده 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 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 تســلیم 
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: 
1401/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 1397162 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/221 

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

1. راى شــماره 1401603026005634 مــورخ 1401/04/16 مالکیت آقاى بهزاد 
حقیقى به شناســنامه شــماره 16 کدملى 1291136924 صــادره اصفهان فرزند 
غالمحسین نسبت در قسمتى از/ ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان متقاضى طبق سند مشاعى 119534 مورخ 99/08/1 دفتر 9 اصفهان به نامش 

در جریان ثبت مى باشد.
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 تســلیم 
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: 
1401/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15 - م الف: 1397217 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/223  

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

1. راى شــماره 140160302026007415 مورخ 1401/5/30 مالکیت آقاى/ خانم 
سید مهدى مالباشى به شناسنامه شماره 1980 کدملى 1288050313 صادره فرزند 
سیداسداله/ ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 198,00 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 13940 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواســت در دفتر امالك الکترونیک 139720302026038982 امالك به 

متقاضى سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد  
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 تســلیم 
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: 
1401/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/30 - م الف: 1405414 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/194   

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005145- مورخ: 1401/7/18- برابر راى شماره 5145 
مورخ 1401/07/18 به شــماره کالســه 0161 مالکیت آقاى/ خانــم لیال ندرى به 
شناسنامه شــماره 160 کدملى 4189069620 صادره فرزند محمدتقى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 255,57 مترمربع پالك شماره 9 فرعى 

از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
قطعى شماره 43312 مورخ 1401/1/18 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5146 مورخ 1401/07/18 به شماره کالسه 0162 مالکیت آقاى/ 
خانم ایرج نظرى عالم به شناسنامه شماره 275 کدملى 4189152846 صادره سلسله 
فرزند عباسعلى در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 255,57 
مترمربع پالك شــماره 9 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شماره 43312 مورخ 1401/1/18 دفتر 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405227 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/196 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006008985- مورخ: 1400/12/26- برابر راى شماره 8985 
مورخ 1400/12/26 به شماره کالسه 0539 مالکیت آقاى/ خانم عزت صفارى خوزانى 
به شناسنامه شماره 17 کدملى 1141536587 صادره فرزند حیدرعلى در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت 325,10 مترمربع پالك شماره 464 فرعى از 113 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب شماره 82717 
مورخ 1399/12/27 دفترخانه 172 خمینى شــهر و مالحظه نقشــه 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404950 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/201 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006007365 تاریخ ارســال نامه: 1401/08/04 آقاى 
محمود خانى خوزانى فرزند مصطفى با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى مفقود 
شدن ســندمالکیت تحریرى دفترچه اى هفت حبه و سه دهم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششــدانگ پالك 114/382 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
مالکیت نامبرده در صفحه 324 دفتر 547 به شــماره ثبت 117741 و شــماره چاپى 
سند 0205646 ثبت و تســلیم گردیده و متقاضى اظهار نموده که سند مالکیت در اثر 
جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى نموده است؛ لذا طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس 
مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضى تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار:1401/08/15 -  م الف: 1405290- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/8/203

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003875- مورخ: 1401/05/30- برابر راى شماره 3875 
مورخ 1401/05/30 به شماره کالســه 2175 مالکیت آقاى/ خانم على شجاعى به 
شناسنامه شــماره 26 کدملى 0385110502 صادره فرزند احمد در شش دانگ یک 
قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مســاحت 834,30 مترمربع پالك شماره 426 
فرعى از 119 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به 
موجب سند شماره 242937 مورخ 99/3/31 دفترخانه 73 خمینى شهر و سند شماره 
242938 مورخ 99/3/31 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 3873 مورخ 1401/05/30 به شماره کالسه 2176 مالکیت آقاى/ 
خانم على شجاعى به شناسنامه شماره 26 کدملى 0385110502 صادره فرزند احمد 
در شــش دانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى (یکباب مغازه میوه فروشى و 
انبارى ضایعات) به مساحت 823,66 مترمربع پالك شماره 426 فرعى از 119 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند شماره 217374 
مورخ 92/3/7 دفتر 73 و مالحظه نقشــه 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405086 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/204 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005587- مورخ: 1401/7/30- برابر راى شماره 5587 
مورخ 1401/07/30 به شــماره کالســه 0252 مالکیت آقاى/ خانم فاطمه صرامى 
فروشانى به شناسنامه شماره 413 کدملى 1141275546 صادره فرزند حیدرعلى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 218,19 مترمربع پالك 
شماره 1921 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند قطعى شــماره 149793 مورخ 82/12/28 و قولنامه عادى و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5586 مورخ 1401/07/30 به شماره کالسه 0251 مالکیت آقاى/ 
خانم غالمعباس پیمانى به شناســنامه شــماره 918 کدملى 1141722852 صادره 
فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
218,19 مترمربع پالك شماره 1921 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شماره 149793 مورخ 82/12/28 
و قولنامه عادى 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404475 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/206/ 8

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 140160302026009241 مورخ 1401/07/09 مالکیت آقاى/ خانم 
قربانعلى درخشان هورهء به شناسنامه شماره 16 کدملى 4622951525 صادره فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 220 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مبایعه نامه 
عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى شهردارى اصفهان موضوع سند انتقال 69347ـ  

1372/12/08 دفتر 9 اصفهان دفتر 225 صفحه 251 امالك 
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 تســلیم 
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: 
1401/08/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/30 - م الف: 1405479 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/208  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005793- مورخ: 1401/8/3- برابر راى شماره 5793 
مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2218 مالکیت آقاى/ خانم منصور حسن پور به 
شناسنامه شــماره 20996 کدملى 1140209515 صادره فرزند اسداهللا در یک و نیم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع پالك 
شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 5794 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2219 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا مشیرى به شناسنامه شماره 2538 کدملى 1142253570 صادره فرزند احمد 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع 
پالك شــماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5791 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2217 مالکیت آقاى/ 
خانم احسان مشیرى به شناسنامه شماره 2248 کدملى 1141158264 صادره فرزند 
احمد در یک دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب منزل مســکونى به مساحت 125,38 
مترمربع پالك شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5795 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2220 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه زمانى زاده به شناسنامه شماره 487 کدملى 1829320416 صادره فرزند 
عبدالخالق در یک  و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
125,38 مترمربع پالك شماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب صفحه 557 دفتر جلــد 643 به موجب دفتر 
الکترونیک 139620302006000547 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5797 مورخ 1401/08/03 به شماره کالسه 2222 مالکیت آقاى/ 
خانم جواد مشیرى به شناسنامه شماره 679 کدملى 1141710145 صادره فرزند احمد 
در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 125,38 مترمربع 
پالك شــماره 5536 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیک 139620302006000547 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1405196 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/210 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004511- مورخ: 1401/06/22- برابر راى شماره 4511 
مورخ 1401/06/22 به شماره کالســه 0576 مالکیت آقاى/ خانم بهمن رحیمى به 
شناسنامه شماره 15093 کدملى 1142365662 صادره فرزند ابراهیم تمامت شش 
دانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 177,30 مترمربع پالك شماره 9 و 14,2 فرعى 
از اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 16 صفحه 
108 و قرارداد واگذارى به شماراه 97,21635 مورخ 97/12/15 و سند قطعى شماره 
29619 مورخ 1397/12/21 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 اعتراضى 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404937 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/212 

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 140103902004000064- تاریخ آگهى: 1401/08/14- شماره 
پرونــده: 140104002004000047- آگهــى مزایــده پرونده اجرایى کالســه: 
140101940- تمامت ششــدانگ آپارتمــان قطعه نهم تفکیکــى مفروز و مجزى 
شده از شــماره یک هزار و هشتصد و سى و هشــت (1838) فرعى از (68) اصلى، به 
مســاحت (188/3) یکصد و هشتاد و هشت متر و سى دســیمتر مربع، واقع در طبقه 
پنجم که (7/66) هفت متر و شصت و شش دســیمتر مربع آن تراس مسقف جنوبى 
است که مالکیت فاطمه سعیدى فرزند محمود شــماره شناسنامه 1697 تاریخ تولید 
1339/12/02 صادره از اصفهان داراى شــماره ملى 1285585739 با جز سهم 6 از 
کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلى به 
شماره چاپى 617393 سرى ب ســال 91 که در صفحه 328 دفتر امالك جلد 1023 
ذیل شماره 229009 ثبت گردیده است. به آدرس: اصفهان، خیابان ملک شهر، خیابان 
17 شــهریور، خیابان صاحب الزمان، خیابان شهید صادقیان، کوچه امیرکبیر، مجتمع 

مسکونى مهشاد 4، پالك 33، کدپستى 8196669789
حدود و مشخصات: شماال: به طول (10/01) ده متر و یک سانتیمتر، دیوار و پنجره است 

به پشت بام شرقا: در شش قسمت که قسمت چهارم آن شمالى، قسمت دوم آن جنوبى 
است. به طول هاى: (3/98) سه متر و نود و هشت سانتیمتر، (4/86) چهار متر و هشتاد و 
شش سانتیمتر، (3/29) سه متر و بیست و نه سانتیمتر، (4/84) چهار متر و هشتاد و چهار 
سانتیمتر، (11/41) یازده متر و چهل و یک سانتیمتر، (1/67) یک متر و شصت و هفت 
سانتیمتر، اول و دوم دیواریست، سوم درب و دیوار است، چهارم تا ششم دیواریست، اول 
به فضاى ملک مجاور شماره 1839 فرعى از شماره 68 اصلى دوم تا چهارم به راه پله و 
آسانسور مشاعى پنجم و ششم به فضاى ملک مجاور شماره 1839 فرعى از شماره 68 
اصلى جنوبا: در دو قسمت، به طول هاى: (4/39) چهار متر و سى و نه سانتیمتر، (5/61) 
پنج متر و شصت و یک سانتیمتر، اول نیم  دیوار جلوى بالکن، دوم دیوار و پنجره است، 
اول و دوم به فضاى حیاط مشــاعى غربا: به طول (20/44) بیست متر و چهل و چهار 

سانتیمتر، دیواریست، به فضاى ملک مجاور شماره 1832 فرعى از شماره 68 اصلى 
مشخصات منضمات ملک: 

پارکینگ قطعه 8 به مســاحت 11,4 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه: شــماًال: به طول 
(5/00) پنج متر، خط فرضى به محوطه مشــاعى است، به پارکینگ قطعه 7 شرقا: به 
طول (2/28) دو متر و بیست و هشت سانتیمتر، خط فرضى به محوطه مشاعى است، 
جنوبا: به طول (5/00) پنج متر، خط فرضى به محوطه مشــاعى است، غربا: به طول 

(2/28) دو متر و بیست و هشت سانتیمتر، خط فرعى به محوطه مشاعى است، 
انبارى قطعه 2 به مســاحت 3,21 به حدود اربعه: شــماال: در سه قسمت، که قسمت 
دوم آن غربى اســت. به طول هاى: (1/75) یک متر و هفتاد و پنج سانتیمتر، (0/07) 
هفت سانتیمتر، (0/99) نود و نه سانتیمتر، اول و دوم دیواریست مشترك، سوم درب 
و دیوار است، اول و دوم به انبارى قطعه 1 سوم به راه پله مشاعى شرقا: در دو قسمت، 
به طول هاى: (0/90) نود سانتیمتر، (0/18) هجده سانتیمتر اول و دوم دیواریست، اول 
به راه پله مشاعى دوم به اتاق آسانسور جنوبا: در سه قسمت، که قسمت دوم آن شرقى، 
است. به طول هاى: (1/34) یک متر و سى و چهار ســانتیمتر، (0/30) سى سانتیمتر، 
(1/43) یک متر و چهل و سه سانتیمتر، اول تا ســوم دیواریست، اول تا سوم به اتاق 
آسانسور غربا: به طول (1/27) یک متر و بیست و هفت سانتیمتر، دیواریست، به پشت 
بام که طبق نظر کارشناس رسمى ملک مورد بازدید عبارت است از یک واحد آپارتمان 
با کاربرى مسکونى واقع در طبقه پنجم مجتمع مسکونى فوق الذکر با قدمت ساخت 
حدودا 12 سال به مساحت 188/3 مترمربع به انضمام پارکینگ و انبارى اختصاصى و 
داراى انشعابات گاز و برق اختصاصى و آب مشترك، سیستم اعالم حریق و آسانسور 
نفربر مجتمع شماال و شــرقا به پالك، جنوبا به گذر (کوچه امیرکبیر) و غربا به پالك 

محدود مى گردد. 
2ـ وضعیت و مشخصات مجتمع مسکونى و قسمت هاى مشاع و مشترك 

مجتمع مسکونى شمالى ساز و در 6 طبقه شامل: همکف با کاربرى پارکینگ، انبارى 
و حیاط طبقات اول الــى چهارم به صــورت دو واحدى و طبقه پنجــم تک واحد، با 

اسکلت بندى بتن آرمه احداث گردیده است. 
دستگاه پله: کف سنگ، بدنه ها سرامیک، نرده ها فلزى 

پارکینگ: کف موزاییک، بدنه ها سرامیک، رنگ پالستیک
حیاط: بدنه ها سنگ، کف موزاییک 

نماى جنوبى: آجرنما و سنگ (سنگ قیچى) 
4ـ مشخصات ساختمانى آپارتمان 

کف هاى ســالن و اتاق ها ســرامیک، بدنه ها مولتى کالر و دیوارکوب، ســقف سالن 
کناف کارى، سقف اتاق ها رنگ پالستیک، پنجره ها آلومینیوم اختصاصى، درب هاى 
داخلى و ورودى چوبى، آشپزخانه MDF، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور، سیستم 

سرمایش کولر آبى و داراى پارکینگ و انبارى به شرح: 
پارکینگ: شماره پالك 8 تفکیکى واقع در طبقه همکف به مساحت 11/4 مترمربع 

انبارى: شماره پالك 2 تفکیکى واقع در پشت بام به مساحت 3/21 مترمربع 
که به موجب سند رهنى شــماره 38536 مورخ 1400/04/01 دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 189 شهر اصفهان استان اصفهان که به نفع بانک صادرات ایران مدیریت شعب 
استان اصفهان شعبه میدان قدس (505) در رهن واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار 
مورد وثیقه تا تاریخ 1402/01/30 بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1401/08/30 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه اول شهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم 
از مبلغ 35,490,000,000 (سى و پنج میلیارد و چهارصد و نود میلیون ریال) شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و 
مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد ضمنًا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/08/15 درج و منتشر 
مى گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به 
حساب سپرده ثبت به شماره حساب 090100004061013207670192IR و شناسه 
واریز: 998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده قانونى 
او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 

ساقط و مزایده تجدید مى گردد. 
ضمنًا درج آگهى در سایت سازمان ثبت اســناد و امالك کشور به منزله درج آگهى در 
روزنامه هاى کثیراالنتشار مى باشد. تاریخ انتشار:1401/08/15 - م الف: 1405797- 

رئیس اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى اصفهان – وکیلى/8/214  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
رأى اصالحى

شــماره: 140160302006006188- مــورخ: 1401/08/11- پیــرو راى صادره 
3222 مورخ 1401/05/04 به شــماره کالســه 0517 مالکیت آقاى/ خانم محمد 
طالئ ى به شناسنامه شماره 42 کدملى 1291069941 صادره فرزند باقر که در تاریخ 
1401/05/12 و 1401/05/27 به چاپ رسیده است شماره پالك به شرح زیر اصالح 
مى گردد که پالكـ  فرعى از 91 اصلى صحیح مى باشــد. م الف: 1405201- رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/198 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006000914- مورخ: 1401/2/11- برابر راى شماره 0914 
مورخ 1401/02/11 به شماره کالســه 1753 مالکیت آقاى/ خانم محمد افتادگان 
به شناسنامه شــماره 171 کدملى 1141419424 صادره فرزند عابدین در ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 42,15 مترمربع پالك شماره 822 فرعى از 85 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 22781 مورخ 
1349/11/29 دفتر 73 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 تســلیم 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: 1401/08/15- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/08/30- م الف: 1404556 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/199 
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دو ستاره ایرانى شــارلروا در جریان باخت این تیم مقابل 
خنک به میدان رفتند.

در دیدار آغازین هفته شــانزدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم 
فوتبال شارلروا که امیرحسین حسین زاده را مثل مسابقات 
اخیرش در ترکیب ابتدایى و على قلى زاده را براى دومین 
بازى متوالى روى نیمکت داشت، در استادیوم ِچگکا آرنا به 

مصاف تیم صدرنشین خنک رفت.
یاران حسین زاده و قلى زاده که پس از چهار هفته ناکامى(با 

یک مساوى و سه شکست)، در دیدار اخیرشان موفق شدند 
کار بزرگى انجام بدهند و رویال آنتورپ را شکست بدهند، 
در بازى مقابل خنک نتوانستند به همین روند ادامه بدهند و 

یک باخت دیگر متحمل شدند.
تیم فوتبال شارلروا در دیدار مقابل خنک با نتیجه 4 بر یک 
شکســت خورد تا 19 امتیازى بماند و نتواند از رده یازدهم 

جدول ژوپیر لیگ بلژیک باالتر برود.
امیرحسین حسین زاده، وینگر ایرانى شارلروا در چهارمین 

حضور متوالى خود در ترکیــب این تیم که یک کارت زرد 
مقابل خنک دریافت کرد، نُهمین بازى فصل خود را انجام 

داد و در دقیقه 56 از زمین بیرون رفت.
على قلى زاده، دیگر ستاره ایرانى شارلروا که پیش از این 
در 14 مسابقه یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده 
بود، در دیدار مقابل خنک جانشین حسین زاده شد که در 
حضور 35 دقیقه اى خود در زمین نتوانست مانع از باخت 

تیمش شود.

شکست شارلروا در حضور حسین زاده و قلى زاده 01 رامین جاى دانیال را پرکرد

02

ماشین تیم فرارى ایتالیا که در سال 2003 ششمین قهرمانى 
را براى میشائیل شــوماخر در فرمول یک رقم زده بود در 
یک حراجى فروخته خواهد شــد. قیمت این ماشین 7/6 تا 
9/6میلیون دالر براى خریدار برآورد شــده است. میشائیل 
شوماخر، اسطور آلمانى فرمول یک که از سال 2013 به دلیل 
حادثه در کوه هاى آلپ در کما به سر مى برد در سال 2003 با 
ماشین به حراج گذشته در 9 گرندپرى شرکت کرد. او در پنج 

گرندپرى به پیروزى رسید و در نهایت قهرمان شد.

حراج ماشین قهرمانى
 شوماخر
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سردار آزمون ستاره تیم ملى کشــورمان در حال گذراندن 
دوران نقاهت خود اســت تا براى مســابقات جام جهانى 
2022 قطر برسد. نشریه «کیکر» آلمان خبرى خوشحال 
کننده درباره سردار آزمون ستاره ایرانى بایرلورکوزن منتشر 
کرد و نوشت: ســردار آزمون ممکن اســت هفته آینده به 
ترکیب بازگردد. این مهاجم اخیراً زیر نظر یک فیزیوتراپ 
اختصاصى در قطر روى بازگشت خود کار مى کرد. نشریه 
آلمانى در ادامه نوشت: این بازیکن ایرانى حدود چهار هفته 
پیش در حین تمرین دچار پارگى فیبر عضالنى ساق پا شد 
که ظاهرا اکنون بهبود یافته است. با اعالم نشریه آلمانى 
سردار آزمون بهبودى خود را کسب کرده و مى تواند تیم ملى 

ایران را در جام جهانى 2022 قطر همراهى کند.

خبر خوب براى
 کى روش و ایران

ملى پوش تیم سپاهان معتقد است که برگزارى جام جهانى در 
قطر به نفع ایران اســت و اگر بتوانیم تدارك حضور هواداران را 

ببینیم از انرژى آنها هم مى توانیم به نفع خود استفاده کنیم.
امید نورافکن با حضور در لیســت نهایى «کارلوس کى روش» 
اولین جام جهانى رده سنى بزرگساالن را در 25 سالگى تجربه 
خواهد کــرد. او در گفت و گویى با ویــژه برنامه جام جهانى در 
خصوص شرایط خود و تیم ملى بعد از حضور کى روش صحبت و 
تاکید کرد که مثل همه بازیکنان، براى حضور در لیست و ترکیب 

نهایى تالش مى کند. 
  بازى هایى که در لیگ ایران برگزار مى شــود با بازى هاى 
جام جهانى کامال متفاوت اســت. نیاز به تمرکــز باال، یکدلى 
و بیشــتر کردن حس تیم بودن داریم. مطمئن هستم اگر تیم 
قدرتمندى باشیم در جام جهانى مى توانیم خودى نشان دهیم. 
این یک واقعیت است که انگلیس، ولز و امریکا تیم هاى بزرگى 
هستند و از هر لحاظ امکاناتى و سخت افزارى، همه جوره بهتر 
از ما هستند ولى بازهم مى گویم که اگر تیم باشیم نتایج خوبى 

خواهیم داشت.
  از وقتى که آقاى کى روش برگشتند، از لحاظ تیمى، بازیکنان 
وظایف خود را انجام مى دهند. یکدلى و نظم خیلى بیشتر شده 

است. مثال هر بازیکنى روى کار خود تمرکز دارد و کارش فقط 
بازى کردن اســت. این مطمئنا در آینده به بازیکنان و کل تیم 
کمک مى کند. کى روش در دنیا فرد شناخته شده اى است. هر 
کجاى دنیا که بروى با توجه به شخصیت و رزومه اى که دارد 
یک انرژى به بازیکنان تزریق شود و من به شخصه این انرژى را 
از او دریافت مى کنم. شنیدم که ایشان با وجود این همه موفقیت 
در 24 ساعت فقط سه چهارســاعت مى خوابد. این یک درس 

براى ماست.
  با توجه به اینکه به خاطر مشکل ویزا در اردوى اتریش نبودم 
یک مقدار کارم سخت است. به همین دلیل براى شخص من 
درك تاکتیک مورد نظر کى روش سخت شده است. ولى خدا را 
شکر بازى هاى دوستانه قبل از جام جهانى، خیلى مى تواند به 

من و سایر بازیکنان کمک کند.
  آقاى کى روش همیشه به خاطر رفتارى که دارد انسان جذابى 
اســت. کاریزماى کنار زمین و نحوه رفتار بــا بازیکنان در کنار 
رزومه اى که دیگر کامال مشخص است باعث شده تا از کار کردن 
دوباره با این مربى خیلى خوشحال باشم. به دنبال این هستیم 
که بیشتر یاد بگیریم و در جام ملت هاى بعدى و این جام جهانى 
عملکرد خوبى داشته باشیم. انشاا...که بتوانیم در جام ملت هاى 

آسیاى بعدى حتى قهرمان شویم.
  مطمئنا برگــزارى جام در یک 
کشــور آســیایى به نفع ماست. 
بارها در عرصه باشگاهى در این 
کشــور حضور یافتیم و مى دانیم 

که هوایش تقریبا شبیه کیش است. 
اگر بتوانیم تدارك حضور هــواداران را ببینیم از 
انرژى آنهــا هم مى توانیم به نفع خود اســتفاده 

کنیم.
  همه بازیکنان تالش مى کنند که در لیســت 
اصلى و ترکیب تیم ملى باشــند و من هم از این 
قاعده مستثنى نیستم. البته هدف اصلى من رقابت 
با هم تیمى خودم نیست. هدف اصلى من این است 

که در حد توانم عملکرد خوبى داشــته باشم. سعى 
مى کنیم که متحد باشــیم و به شکست دادن حریف 

فکر کنیم. اصال بــه رقابت با هم تیمى هــاى خود فکر
 نمى کنم، در نهایت مربى انتخاب مى کند و من هم ســعى 
مى کنم که تمام تالشم را به کار بگیرم چون از این نوع رقابت 

ها زیاد خوشم نمى آید.
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باشگاه پرسپولیس در زمینه پرونده سینا اسدبیگى و باشگاه 
ذوب آهن کار را به خود ایــن بازیکن و مدیربرنامه هایش 
سپرده اســت. با توجه به همین مســئله هم اسدبیگى به 
همراه مدیــر برنامه هایش به دنبال این هســتند تا قبل از 
پایان آبان  با این باشگاه اصفهانى به توافق برسند. ذوب آهن 
به دنبال دریافت بخشى از قرارداد بازیکن سابق خود است و 
اسدبیگى هم به نوعى مجبور به گذشت مالى خواهد بود. نه 
مدیر برنامه اسدبیگى و نه باشگاه ذوب آهن تمایلى ندارند 
نوع توافقشان رسانه اى شود. در این مورد باخبر شدیم اگر 
کمیته وضعیــت بخواهد علیه اســدبیگى رأى صادر کند 
حداقل او را 4 ماه محروم خواهد کرد. این هشدار را برخى از 
مسئوالن فدراسیون به همتایان خود در پرسپولیس داده اند.

اسدبیگى به دنبال توافق با 
گاندوها

رامین رضاییان که یکى از جدا شــده هــاى فصل نقل و 
انتقاالت از پرسپولیس بود در حالى به تیم سپاهان پیوست 
که به نوعى در آن برهه جانشین دانیال اسماعیلى فر شد و 
حاال از نظر آمار و ارقام نیز جایگزین او شده است. رضاییان 
در 11 بازى این فصل لیگ برتر با 4 گل و 2 پاس گل یکى 
از مؤثرترین بازیکنان سپاهان اســت. این در حالى است 
اسماعیلى فر در فصل قبل در جمع سپاهانى ها با 5 گل و 
3 پاس گل یکى از بهترین هاى این تیم محسوب مى شد. 
ثبت این آمار براى رامین در جمع شاگردان مورایس از این 
حکایت دارد که ملى پوش سابق سرخ ها توانسته به خوبى 

ملى پوش سپاهان: جاى ستاره فصل گذشته طالیى هاى اصفهان را پر کند.

برگزارى جام جهانى در 
قطر به نفع ایران است

3 بازیکن گرانقیمت تیم فوتبال استقالل در تدارك 
ترك این تیم در نیم فصل هستند.

استقالل در نیم فصل اول شــرایط خوبى داشت و 
عالوه بر رقابت پایاپاى با پرسپولیس در صدر جدول 
سوپرجام را هم از آن خود کرد. این تیم که توسط آجرلو 
بسته شده از نظر مهره چیزى کم ندارد و ترافیک در 
برخى از پست ها آنقدر باال است که باعث شده خیلى از 

بازیکنان نتوانند براى این تیم بازى کنند.
همین مســاله و عدم بازى کردن برخى ستاره هاى 
گرانقیمت باعث شده تا 3 بازیکن این تیم تصمیم به 
جدایى از جمع آبى پوشان را بگیرند. با نگاهى به لیست 
بازى هاى استقالل مشخص مى شود که 2 بازیکن 

خط دفاعى این تیم که جزو گرانقیمت ترین بازیکنان 
اســتقالل هســتند و یک بازیکن خط هافبک آبى 
پوشان قصد دارند در نیم فصل این تیم را ترك کنند. 
اگرچه این بازیکنان با استقالل قرارداد دارند اما شرایط 

باعث شده تا آنها به فکر شرایط فوتبالى خود باشند.
در نیم فصل اول نفراتى چون سیاوش یزدانى، حسین 
مرادمند، علیرضا رضایى، صالح حردانى، عزیز بک 
آمانوف، ارســالن مطهرى، رضا میرزایى و... کمتر 
فرصت بازى براى آبى پوشــان را پیدا کرده و برخى 
نیز اصًال بازى نکردند که در این بین تنها شانس به 
مطهرى رو کرده که در دو بــازى آخر یک گل زده و 

یک پاس گل داده است.

3 ستاره گرانقیمت در فکر ترك استقالل

وینگر سپاهان در مورد شرایط این 
تیم در تعطیالت لیگ برتر گفت: 
امیدوارم این تعطیــالت با برنامه 

ریزى کادرفنى باعث شود تبدیل به 
تیم کامل ترى هم بشویم 

و با آمادگى بیشتر از قبل به مسابقات 
برگردیم.

محمد على نژاد در خصــوص وضعیت 
سپاهان در تعطیالت لیگ برتر گفت: خدا 
را شکر شرایط خوبى داریم. اگرچه در بازى 
با مس نتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم 
و براى مان مهم بود بــا برد به تعطیالت 
برویم ولى از لحاظ فنى شرایط تیم خوب 
بود و مشکل خاصى نداشتیم و امیدوارم 
این تعطیالت با برنامــه ریزى کادرفنى 

باعث شــود تبدیل به تیم کامل ترى هم 
بشویم و با آمادگى بیشتر از قبل به مسابقات 

برگردیم.
وى در مورد تاثیر تعطیالت روى سپاهان توضیح 

داد: معموًال تعطیالت طوالنى مدت براى 
تیم هایى که شرایط فنى خوبى دارند 
و عملکرد خوبى هــم دارند اتفاق 

جالبى نیســت ولى خب این تعطیالت بخاطر جام 
جهانى اســت و مهم ترین رویداد فوتبالى دنیاست و 
فوتبال کل دنیا بخاطرش تعطیل است و نمى شود 
ایرادى گرفت ولى در کل همانطور 
که گفتــم کادرفنى 
برنامــه خوبى 
براى ما ترتیب 
دیده اســت و 
مطمئنــم اگر 
بهتر نشــویم 
افت  حداقل 
هم نخواهیم 

کرد.
ینگر  ســپاهان در و

ادامه عنوان کرد: چند روزى 
اســتراحت داشــتیم و حاال با 
نظر کادرفنى و طبــق برنامه اى 
که دادند انفرادى تمرین مى کنیم و در 
ادامه هم به تمرینات گروهى برمى گردیم. 
یک بــازى تدارکاتى خــوب هم آذرماه 
با زنیت داریم که فکــر مى کنم اتفاق 
خیلى خوب و بزرگى است و مى تواند 
خیلى هم براى ما مفید باشد. زنیت 
از تیم هاى بزرگ روسیه و اروپاست 
و بازى تدارکاتى به این شکل خیلى 
مى تواند برایمان مفید باشد. احتماال اردوى 

خارجى هم در پیش داشته باشیم.

محمد على نژاد: 
امیدوارم سپاهان به تیم کامل ترى تبدیل شود

عالوه بر ترکیب منتخب مرحله گروهى، نام مهاجم 
ایرانى پورتو در میان برترین هاى لیگ قهرمانان 

اروپا دیده مى شود.
پورتو که توانســت به عنوان تیم نخســت راهى 
مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان اروپا شود، 
در مرحله گروهى 12 گل به ثمر رساند که مهدى 
طارمى روى هشت مورد آن تأثیر مستقیم داشت؛ به 
ثمر رساندن 5 گل، دادن 2 پاس گل مستقیم و پاس 

کلیدى که منجر به گل دیگر پورتو برابر بروژ شد.
با پایان دور گروهى، نوبت به جمع آورى دیتاها و 
آمارهاى به ثبت رسیده از این دیدارها رسید. جایى 
که نام مهدى طارمى در میان برترین هاى قاره سبز 
دیده مى شود. بازیکن ایرانى پورتو با به ثمر رساندن 
2 گل برابر لورکوزن، 2 گل مقابل بروژ و یک گل 
در مصاف با اتلتیکو مادرید، در کنار ارلینگ هالند و 

روبرت لواندوفسکى ایستاد.
تنها محمد صالح و کیلیان امباپه با به ثمر 

رساندن هفت گل، در رتبه باالتر از مهدى 
طارمى دیده مى شوند. این در شرایطى 
است که به دلیل اخراج در بازى رفت 
مقابل اتلتیکو مادرید، او دیدار برابر 
بروژ در دراگائو را از دست داد. نکته 
جالب اینکه پس از دریافت کارت 
قرمز، پورتو در واندا متروپولیتانو 
صاحب یک ضربه پنالتى شد 

که اگر طارمــى در زمین 
حضور داشــت، شــاید 
مى توانست با گلزنى در 
آن بازى، آمار خوب خود 

را افزایش دهد.

مهاجم بوشهرى در پنج مسابقه اى که براى پورتو 
به میدان رفت، موقعیت هاى پرشمارى را براى هم 
تیمى هایش خلق کرد. با آمارى که در پایان مرحله 
گروهى منتشر شده، طارمى توانسته است 6 فرصت 
گلزنى را براى تیمش ایجاد کنــد که او را باالتر از 
تمامى بازیکنان لیگ قهرمانان اروپا نشان مى دهد.

که باعث شــده آمار درخشــانى 
ایرانــى در صدر ایــن بازیکــن 

هاى  برتریــن 
قهرمانان  لیگ 
اروپا در این آیتم 
قرار بگیرد. پس از 
او، ایوان پریشیچ 
با پنــج و دیماریا، 
گورتزکا و اندومبله 
با چهار خلق موقعیت، 
پشت سر مهدى طارمى 

قرار گرفته اند.
وب سایت سوفا اسکور که یکى از 
معروف ترین رســانه هاى ورزشى 
در زمینه انتشــار داده ها و آمارهاى 
فوتبالى اســت، با انتشــار لیستى از 
میانگین نمرات کســب شده توسط 
بازیکنان در لیگ قهرمانان اروپا، 
مهدى طارمــى را در رتبه دوم 
و پس از لیونل مســى نشان 
مى دهد.چنانچه این بازیکن در 
دیدار برابر اتلتیکو مادرید از زمین 
بازى اخراج نمى شد، ممکن بود بتواند 

حتى جایگاه نخست را از آن خود کند.

ستاره ایرانى پورتو تمام آمارها را درو کرد

ژیل ویسنته در حضور کوتاه مدت مهاجم ایرانى خود 
مقابل پورتیموننسى شکست خورد.

در یکى از بازى هاى هفته دوازدهم لیگ برتر پرتغال، 
تیم ژیل ویسنته در حالى که على علیپور را مثل تمام 
مسابقات این فصل در ترکیب نمى دید و روى نیمکت 
داشــت، در استادیوم ســیداجه د بارســلوس مقابل 

پورتیموننسى رده نُهمى قرار گرفت.
ژیل ویسنته که در پنج مسابقه اخیرش در لیگ برتر 
پرتغال هیچ بردى نداشــته و یک تســاوى و چهار 
شکست متوالى داشت، در دیدار مقابل پورتیموننسى 
هم نتوانست به این نتایج ضعیف خود پایان بدهد و یک 

باخت دیگر متحمل شد.
یاران علــى علیپور کــه در صورت برتــرى مقابل 
پورتیموننسى از جمع سه تیم پایین جدولى لیگ برتر 
پرتغال جدا مى شدند، با شکست 2 بر یک در این دیدار 

9 امتیازى و در رتبه شانزدهم ماندند.
کارلوس کونا، ســرمربى تیم ژیل ویســنته در حالى 
در هیچ یک از مســابقات این فصل از على علیپور در 
ترکیب خود اســتفاده نکرده که در رقابت هاى جام 
حذفى و حضور ثابت این مهاجم ایرانى توانســت به 
برترى برسد و این بازیکن هم یک گل به ثمر رسانده و 

یک پاس گل داده بود.
على علیپور در دیدار مقابل پورتیموننسى از دقیقه 85 
به عنوان آخرین تعویضى ژیل ویسنته وارد زمین شد و 
هفتمین بازى خود به عنوان یار جانشین در این فصل 

را انجام داد.

پالما اسپانیا على رغم بهره مندى از دو ملى پوش ایرانى خود مقابل ال پوزو شکست 
خورد.

در مهم ترین مسابقه هفته هفتم لیگا ناسیونال فوتسال اسپانیا، تیم پالما در حالى 
که مثل دیدارهاى قبل حسین طیبى را در جمع پنج بازیکن اصلى و مسلم 
اوالدقباد را در لیست نفرات خود داشت، مقابل تیم رده هفتمى 

اِل پوزو قرار گرفت.
اِل پوزو مورسیا که مثل بارسلونا و پالما مایورکا یکى 
از مدعیان قهرمانى در لیگ فوتسال اسپانیا به شمار 
مى رود و البته شروع خوبى در این فصل نداشته، 
پس از دو برد متوالى، در دیدار مقابل یاران طیبى 
و اوالدقباد هم توانست به این روند ادامه بدهد.

تیم فوتسال پالما که در 6 مسابقه اخیرش 
چهار برد، یک مساوى و تنها یک باخت 
داشت، در دیدار مقابل ال پوزو نتوانست 
به چهارمین پیروزى پیاپى دست پیدا کند 
و با نتیجه 7 بر 5 شکست خورد تا 13 امتیازى 
و در رده دوم جدول لیگا ناسیونال اسپانیا بماند و 
فرصت صدرنشینى موقت و باالتر قرار گرفتن نسبت 

به بارسلونا را از دست بدهد.
حسین طیبى، ســتاره ایرانى 
پالما اســپانیا که در سه 
مسابقه این فصل لیگا 
ناسیونال 4 گل به ثمر 
رســانده و پس از آن 
هم نمایش درخشانى در 
لیگ قهرمانان اروپا داشت و چهار گل هم در این رقابت ها زد، در دیدار برابر ال 

پوزو در انجام این کار ناموفق بود.
مسلم اوالدقباد، دیگر ستاره ایرانى تیم فوتسال پالما که مثل طیبى مقابل 
ال پوزو نمایش خوبى داشت، در ششمین بازى فصل خود در گلزنى 

موفق کار نکرد.

علیپور در باخت هاى 
ژیل ویسنته 
فرصت ندارد!

این وینگر سپاهان در مورد شرایط
تیم در تعطیالت لیگ برتر گفت: 
امیدوارم این تعطیــالت با برنامه 

ریزى کادرفنى باعث شود تبدیل به 
تیم کامل ترى هم بشویم 

و با آمادگى بیشتر از قبل به مسابقات 
برگردیم.

محمد على نژاد در خصــوص وضعیت 
سپاهان در تعطیالت لیگ برتر گفت: خدا 
را شکر شرایط خوبى داریم. اگرچه در بازى 
با مسنتوانستیم به نتیجه دلخواه برسیم

و براى مان مهم بود بــا برد به تعطیالت 
برویم ولى از لحاظ فنى شرایط تیمخوب

بود و مشکل خاصى نداشتیم و امیدوارم 
تعطیالت با برنامــه ریزى کادرفنى این

باعث شــود تبدیل به تیم کامل ترى هم 
بشویم و با آمادگى بیشتر از قبل به مسابقات 

برگردیم.
وى در مورد تاثیرتعطیالت روى سپاهان توضیح

داد: معموًال تعطیالت طوالنى مدت براى 
تیم هایى که شرایط فنى خوبى دارند 
و عملکرد خوبى هــم دارند اتفاق 

جالبى نیســت ولى خب این تعطیالت بخاطر ج
جهانى اســت و مهم ترین رویداد فوتبالى دنیاست
فوتبال کل دنیا بخاطرش تعطیل است و نمى شو
ایرادى گرفت ولى در کل همانط
که گفتــم کادرفن
برنامــه خوب

براى ما ترتیب
دیده اســت
اگ مطمئنــم
بهتر نشــوی

افت حداقل 
هم نخواهی

کرد.
ینگر دو ســپاهان

ادامه عنوان کرد: چند روزى
اســتراحت داشــتیم و حاال

نظر کادرفنى و طبــق برنامه اى
که دادند انفرادى تمرین مى کنیم و

ادامه هم به تمرینات گروهى برمى گردیم
یک بــازى تدارکاتى خــوب هم آذرم
با زنیت داریم که فکــر مى کنم اتفا
خیلى خوب و بزرگى است و مى توا

خیلى هم براى ما مفید باشد. زنیت
اروپاست از تیم هاى بزرگروسیه و
و بازى تدارکاتى به این شکل خیل

مى تواند برایمان مفید باشد. احتماال اردوى
خارجى هم در پیش داشته باشیم.

نژاد:  محمد على
امیدوارم سپاهان به تیم کامل ترى تبدیل شود

فرصت سوزى یاران طیبى و 
اوالدقباد ُپشت بارسا

ه یک گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده 
ر مقابل خنک جانشین حسین زاده شد که در

قیقه اى خود در زمین نتوانست مانع از باخت 

ى حتى قهرمان شویم.
برگــزارى جام در یک 
ســیایى به نفع ماست. 
رصه باشگاهى در این 
ضور یافتیم و مى دانیم 

 تقریبا شبیه کیش است. 
 تدارك حضور هــواداران را ببینیم از 
ـا هم مى توانیم به نفع خود اســتفاده 

یکنان تالش مى کنند که در لیســت 
کیب تیم ملى باشــند و من هم از این 
نى نیستم. البته هدف اصلى من رقابت 
 خودم نیست. هدف اصلى من این است 

وانم عملکرد خوبى داشــته باشم. سعى 
ه متحد باشــیم و به شکست دادن حریف 

صال بــه رقابت با هم تیمى هــاى خود فکر
در نهایت مربى انتخاب مى کند و من هم ســعى 
 تمام تالشم را به کار بگیرم چون از این نوع رقابت 

شم نمى آید.

پالما اسپانیا على رغم بهره مندى از دو ملى پوش ایرانى خود مق
خورد.

در مهم ترین مسابقه هفته هفتم لیگا ناسیونال فوتسال اسپان
کهمثل دیدارهاى قبل حسین طیبى را در جمع پنج با
اوالدقباد را در لیست نفرات خود داشت، مق

اِل پوزو قرار گرفت.
اِل پوزو مورسیا که مثل بارسلونا
از مدعیان قهرمانى در لیگ فوت
مى رود و البته شروع خوبى د
پس از دو برد متوالى، در دید
و اوالدقباد هم توانست به
تیم فوتسال پالما که د
چهار برد،یک مساو
داشت، در دیدار مقا
به چهارمین پیروزى
5 شکست 5 بر 7و با نتیجه 7
و در رده دوم جدول لیگا ناسی
فرصت صدرنشینى موقت و باال
به بارسلونا را ازد
حسین طی
پالما
مس
نا
رس
هم نم
لیگ قهرمانان اروپا داشت و چهار گل هم در این رقابت ه

پوزو در انجام این کار ناموفق بود.
ک مسلم اوالدقباد، دیگر ستاره ایرانى تیم فوتسال پالما
ال پوزو نمایش خوبى داشت، در ششمین بازىف

موفق کار نکرد.

سرمربى تیم فوتسال گیتى پسند پس از پیروزى 
مقابــل مس ســونگون گفت: از ابتــداى لیگ 
بازیکنان خوبى جذب کردیــم و در نیم فصل به 

دنبال جذب بازیکن نیستیم.
محمد کشاورز پس از پیروزى 7 بر 3 گیتى پسند 
مقابل مس سونگون ورزقان اظهار داشت: در این 
بازى تنش هایى وجود داشت که در فوتسال این 
موضوع یک امرى طبیعى اســت. در سال هاى 
گذشته هم چنین اتفاقاتى رخ داده به دلیل اینکه 
بازى این دو تیم همیشــه حســاس بوده است. 
همانطور که همه شاهد بودند در این بازى مشکل 
خاصى وجود نداشت و در پایان بازیکنان دو تیم 

یکدیگر را بغل کردند.
کشــاورز در ادامه اظهار داشــت: این پیروزى 
نمى تواند یک فینال براى ما محســوب شــود 
همانطور که از ابتداى شــروع لیگ بارها تکرار 
کرده ام ما بازى به بازى شرایط تیم خود را بررسى 

مى کنیم و نگاهى به جدول نداریم. 
کشاورز در مورد نیم فصل دوم و نقل و انتقاالت 
اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال جذب بازیکن 
در نیم فصل نیســتیم و ما از همان ابتداى شروع 
لیگ با همکارى خوب باشگاه توانستیم بازیکنان 
با کیفیتى را جذب و با همین نفرات کارمان ادامه 

خواهیم داد.

به دنبال جذب بازیکن در نیم فصل نیستیم

12 گل به ثمر رساند که مهدى
 مورد آن تأثیر مستقیم داشت؛ به
2دادن 2 پاس گل مستقیم و پاس

گل دیگر پورتو برابر بروژ شد.
ى، نوبت به جمع آورى دیتاها و
سیده از این دیدارها رسید. جایى
ى در میان برترین هاى قاره سبز
ن ایرانى پورتو با به ثمر رساندن
2ن، 2 گل مقابل بروژ و یک گل
 مادرید، در کنار ارلینگ هالند و

ى ایستاد.
و کیلیان امباپه با به ثمر 

در رتبه باالتر از مهدى 
ند. این در شرایطى 
راج در بازى رفت 
د، او دیدار برابر 
ست داد. نکته 
ریافت کارت
متروپولیتانو 
پنالتى شد 

ر زمین 
ــاید 
ى در 
خود 

تمامى بازیکنان لیگ قهرمانان اروپا نشا
که باعآمار درخشــانى 
ایرانــایــن بازیکــن

برتری
لیگ
د اروپا
قرار بگ
او، ایو
با پنــج
گورتزکا

با چهار خلق
پشت سر مهد

قرار گرفته اند.
وب سایت سوفا اسکور
معروف ترین رســانه ه
در زمینه انتشــار داده ها
فوتبالى اســت، با انتشــ
ش میانگین نمرات کســب
بازیکنان در لیگ قهر
مهدى طارمــى را
و پس از لیونل مس
مى دهد.چنانچه این
دیدار برابر اتلتیکو ماد
بازى اخراج نمى شد، ممکن
حتى جایگاه نخست را از آن خود
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اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهاناطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال ۱۴۰۱۱۴۰۱

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تأمین نیروى انسانى 
موردنیاز سال هاى آتى خود در مشاغل اپراتورى و کارشناسى، 
تعداد 1103 نفــر از واجدین شــرایط را بر اســاس جداول 
پیوست شــماره 3 و 4 از طریق برگزارى آزمون کتبى (دانشى)، 
ارزیابى مهارتــى و مصاحبه (براى مشــاغل اپراتورى)، کانون 
ارزیابى شایستگى (براى مشــاغل کارشناسى)، معاینات طب 
صنعتى (جهت سنجش سالمت، توانایى جسمى و ویژگى هاى 
روان شناختى) و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط 

قانون کار و تأمین اجتماعى جذب مى نماید.
الف) شرایط عمومى

1- تابعیت نظام جمهورى اسالمى ایران؛
2- تدین به دین اسالم یا یکى از ادیان رسمى کشور مصّرح در قانون اساسى؛

3- نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشــینه کیفرى که موجب محرومیت از 
حقوق اجتماعى شده باشد؛

4- عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذى صالح؛
5-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومى یا معافیت دائم غیرپزشکى (دارا 

بودن معافیت دائم پزشکى در مشاغل کارشناسى بالمانع است)؛
6-داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسى تا آخرین روز برگزارى آزمون (جمعه 

مورخ 1401/10/02)؛
7-داشتن سالمت و توانایى کامل جسمى، روحى و ویژگى هاى روان شناختى 
جهت انجام فعالیت هاى شــغلى طبق تأیید مرکز بهداشــت حرفه اى شرکت 

فوالد مبارکه؛
8-تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه.

ب) شرایط اختصاصى
جدول شماره 1: شرایط اختصاصى

تسهیالت منظور شده براى داوطلبان:
1.به کلیه دارنــدگان کارت هاى پایان خدمت وظیفــه عمومى یا معافیت دائم 
غیرپزشکى، مدت 24 ماه (2 ســال) خدمت نظام وظیفه قانونى به حداکثر سن 
اضافه خواهد شد. (دارندگان کارت معافیت دائم پزشکى و خرید خدمت، مشمول 

استفاده از این بند نمى شوند)
2.داوطلبانــى که داراى ســابقه کار بــا پرداخت حق بیمــه در صندوق هاى 
بازنشستگى معتبر کشور هســتند، به ازاى هر سال سابقه یک سال (تا سقف 3 
سال) به حداکثر سنى آنان اضافه مى شود. این دسته از افراد مى بایست گواهى 
پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگى مربوطه را به همراه سایر مدارك در 
روز کنترل مدارك (پس از آزمون کتبى) به همراه داشــته باشند. براى افرادى 
که سوابق بیمه سازمان تأمین اجتماعى ارائه مى کنند، عالوه بر گواهى مذکور، 
همراه داشتن شناسه کاربرى و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضورى سازمان 
تأمین اجتماعى به آدرس https://eservices.tamin.ir الزامى 
اســت؛ در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعــد جلوگیرى به عمل 

خواهد آمد.
3.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد به میزان 4 سال و فرزندان 
معزز جانبازان باالى 25 درصد جانبازى، به میزان 3 ســال به حداکثر سن آنان 
اضافه مى شود. الزم است این افراد جهت استفاده از تسهیالت سنى نسبت به 
اخذ معرفى نامه ایثارگرى از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارك 

ارائه نمایند.
تذکر 1: شرکت در کلیه مراحل جذب، براى مشموالن بند فوق الزامى است.

4.براى کلیه پیمانکاران شاغل در شرکت هاى پیمانکارى طرف قرارداد داخل 
فنس فــوالد مبارکه درصورتى که در زمــان برگزارى آزمــون در یکى از این 
شرکت ها مشغول به کار باشند، به ازاى هر سال سابقه، تا سقف 3 سال دیگر از 
سابقه کار داخل فنس آنان به ســابقه کار قابل پذیرش مندرج در جدول شماره 
1 اضافه خواهد شد (مجموعا 6 سال) و از شرط معدل مندرج در این جدول نیز 

معاف مى باشند.
تبصره: داوطلبان مشمول این بند مى بایست لیست بیمه مربوط به سابقه کار 
مذکور را اسکن و به همراه سایر مدارك در ســامانه ثبت نام بارگذارى نمایند و 
گواهى پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگى مربوطه را به همراه سایر مدارك 
در روز کنترل مدارك (پس از آزمون کتبى) به همراه داشته باشند. این لیست در 

مرحله کنترل مدارك صحت سنجى خواهد شد.
5.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالى 50 درصد که متقاضى شرکت در 

آزمون مشاغل اپراتورى مى باشند از شرط معدل معاف مى باشند.
6.در مقطع تحصیلى کارشناسى، فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه هاى زیر شامل 
رتبه هاى اول تا سوم مقطع کارشناسى رشــته هاى موردنیاز، دو سال به سقف 

سنى اعالم شده در جدول شماره 1 اضافه خواهد شد.
تذکر 1: این داوطلبان مى بایست گواهى موردنیاز را از دانشگاه محل تحصیل 
دریافت و در ســامانه ثبت نام بارگذارى و در روز کنترل مدارك (پس از آزمون 
کتبى) به همراه ســایر مدارك ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهى معتبر 

تخفیف این بند مشمول این داوطلبان نخواهد شد.
بدیهى است پذیرفته شدگان مرحله کتبى، در مرحله ارزیابى شایستگى تخصصى 

به صورت ویژه مدنظر قرار خواهند گرفت.
تذکر 2: دانشگاه هاى فوق الذکر عبارت اند از: دانشگاه صنعتى شریف، دانشگاه 
صنعتى امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشــگاه صنعتى خواجه نصیرالدین 
طوسى، دانشگاه عالمه طباطبایى، دانشگاه شهید بهشــتى، دانشگاه تهران، 

دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه صنعتى اصفهان، دانشگاه اصفهان.
7.با احتساب کلیه تسهیالت سنى، سن داوطلبان مشاغل اپراتورى از 30 سال 
و مشاغل کارشناسى از 34 سال نباید باالتر باشد (داوطلبان مشمول بند 4 و 6 از 

مفاد این بند مستثنا مى باشند).
توضیحات شرایط اختصاصى:

1.دارا بودن مدرك و رشته تحصیلى معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول 3 
و 4 الزامى بوده و داوطلبان در زمان ثبت نام مى بایست مدارك منطبق با اطالعیه 

را ارائه نمایند.
2.مبناى محاسبه حداکثر سن، تا آخرین روز برگزارى آزمون، روز جمعه مورخ 

1401/10/02 است.
3.افراد داراى مــدارك تحصیلى در مقاطع باالتر از جداول 3 و 4 به شــرط دارا 
بودن و ارائه مدرك تحصیلى منطبق با شــرایط اطالعیه، مى توانند در آزمون 
مقطع پایین تر شرکت کنند؛ لیکن مى بایســت از ارائه مدارك با مقاطع باالتر 
خوددارى نمایند و امکان تغییر کد رشــته آزمون یا رده شــغلى در طول فرایند 

جذب وجود ندارد.
4.با عنایت به اینکه نیازهاى اعالم شــده بر اساس ســاختار سازمانى مصوب 
شرکت است، در صورت استخدام داوطلبان مذکور در بند 3، هرگونه درخواست 

مبنى بر تغییر ردیف یا رده شغلى مرتبط با مدرك تحصیلى باالتر فرد طى زمان 
اشتغال، حداقل تا 7 سال امکان پذیر نیســت و پس از این مدت نیز تابع ضوابط 
و مقررات شرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضرى از 

داوطلب اخذ خواهد شد.
5.داوطلبان مشاغل اپراتورى مى بایست بومى استان هاى اصفهان یا چهارمحال 

و بختیارى باشند.
توضیح 1: داوطلب بومى به فردى اطالق مى گردد که داراى حداقل یکى از 

شرایط زیر باشد:
الف- محل صدور شناسنامه وى یکى از شهرستان هاى استان هاى اصفهان یا 

چهارمحال و بختیارى باشد.
ب- محل اخذ دیپلــم وى یکى از شهرســتان هاى اســتان هاى اصفهان یا 

چهارمحال و بختیارى باشد.
توضیح 2: داوطلبان بومى اســتانى با اولویت محل ســکونت نزدیک تر و 
همچنین فرزندان کارکنان شــاغل و بازنشسته فوالد مبارکه در شرایط برابر از 
نظر علمى و تجربى و مهارتى، در اولویت دعوت به مرحله بعد قرار خواهند گرفت.

پ) مراحل فرایند استخدام:
1.مراجعه به ســامانه Coursereg.iut.ac.ir و مطالعه دقیق شرایط 

آگهى مندرج در آن و آماده کردن مدارك موردنیاز؛
2.ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیرى؛

3.دریافت کارت ورود به جلسه؛
4.حضور در محل برگزارى آزمون طبق برنامه آزمون کتبى؛

5.دریافت نتیجه آزمون کتبى از طریق سایت ثبت نام؛
6.حضور در فرایند ارزیابى مهارتى و مصاحبه (ویژه مشاغل اپراتورى) و کانون 
ارزیابى شایستگى (ویژه مشاغل کارشناسى) در صورت پذیرش در آزمون کتبى؛

7.حضور در مرحله معاینات طب صنعتى در صورت پذیرش در مراحل قبلى؛
8.انجام فرایند گزینش براى پذیرفته شدگان مراحل قبلى؛

9.تکمیل پرونده شامل استعالم مدرك تحصیلى، استعالم کارت پایان خدمت 
یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارك موردنیاز؛

10.انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش هاى توجیهى بدو استخدام 
براى پذیرفته شدگان نهایى.

ت ) مدارك موردنیاز جهت ثبت نام:
الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم 

الکترونیکى، نسبت به تهیه فایل مدارك موردنیاز اقدام نمایند.
1.اسکن صفحه اول شناســنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه 

توضیحات نیز ضمیمه شود)؛
2. اسکن کارت ملى (پشت و رو)؛

3.اســکن مدرك تحصیلى معتبر (که معدل در آن ذکر شــده باشد) منطبق با 
شرایط اطالعیه؛

4.اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم؛
توضیح: تاریخ اخذ مدرك تحصیلى، تاریــخ پایان خدمت نظام وظیفه یا صدور 
کارت معافیت دائم مى بایست حداکثر قبل از تاریخ آخرین روز برگزارى آزمون 

(جمعه مورخ 1401/10/02) باشد.
5.اسکن عکس 4×3 جدید (با مشخصات ذکرشده در سامانه ثبت نام)؛
6.اسکن گواهى پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگى مربوطه؛

7.پرداخت الکترونیکى مبلغ 950,000 ریال در وجه دانشگاه صنعتى اصفهان 
بابت بخشى از هزینه هاى ثبت نام و شــرکت در آزمون کتبى از طریق سامانه 

ثبت نام.
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریزشده، وجود نخواهد داشت.

ث) نحوه ثبت نام و مهلت آن:
-  با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلى 
پذیرفته شدگان نهایى بر اساس گروه امتحانى انتخاب شده توسط داوطلب در 
زمان ثبت نام انجام مى شود، الزم است داوطلبان با دقت و با توجه به شایستگى، 
عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شــده صرفا در یک کد رشته (یک ردیف 

شغلى) ثبت نام نمایند.
- داوطلبان واجد شرایط مى بایســت از روز چهارشنبه 1401/08/25 تا ساعت 
   coursereg.iut.ac.ir 24:00 پنج شنبه 1401/09/10 به ســامانه
مراجعه و ثبت نام نمایند. فرم تقاضاى ثبت نام مى بایست با دقت و صداقت تکمیل 
گردد. درج هرگونه اطالعات نادرست در سامانه و بارگذارى مدارك مخدوش، 

اعتبار نتیجه آزمون فرد را باطل خواهد نمود.
ج )زمان توزیع کارت و آزمون:

- داوطلبان مى توانند روزهاى دوشنبه 1401/09/21 و سه شنبه 1401/09/22 
با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

اقدام نمایند.
- آزمون کتبى در روزهاى پنج شــنبه و جمعه 24 و 25 آذرمــاه و 1 و 2 دى ماه 

برگزار خواهد شد.
- محل برگزارى آزمون در شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود 

به جلسه اعالم خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملى و کارت ورود به جلسه در روز 

آزمون الزامى است.
تذکر مهم: با توجه به اینکه کلیه اطالع رســانى هاى آزمون از طریق سامانه 
ثبت نام انجام خواهد شد، داوطلبان مى بایست در طول فرایند جذب، جهت آگاهى 
از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالى، به صورت مســتمر به 
ســامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا 

تغییرات احتمالى آزمون، موجب هیچ گونه حقى براى وى نمى گردد.
چ) مفاد آزمون کتبى:

آزمون کتبى شامل آزمون علمى مبتنى بر سؤاالت چهارگزینه اى با احتساب نمره 
منفى است، ســؤاالت علمى با توجه به هر گروه امتحانى و رشته هاى موردنیاز 
طراحى شده و مفاد آزمون کتبى (دانشــى) شامل سه بخش طبق موارد جدول 

شماره (2) است:
جدول شماره 2: ضرایب مفاد آزمون کتبى (دانشى) براى مشاغل اپراتورى و 

کارشناسى

مفاد آزمون تخصصى به شرح جداول شماره 3 و 4 مى باشد.
ح ) کانون ارزیابى شایستگى (ویژه مشاغل کارشناسى):

نفراتى که حدنصاب آزمون کتبى را کسب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش 
در هر  ردیف شــغلى)، از باالترین نمرات کتبى جهت سنجش شایستگى هاى 
تخصصى و رفتارى موردنیاز شغل (شــامل مصاحبه شایستگى، مصاحبه فنى، 
ارزیابى شناختى، مهارت استدالل و متقاعدسازى، مهارت تحلیل داده و ارائه) 

به این مرحله راه مى یابند.
خ ) کانون ارزیابى مهارتى (براى داوطلبان رده اپراتورى):

نفراتى که حدنصاب آزمون کتبى را کسب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش 
در هر ردیف شغلى) جهت ســنجش مهارت و شایستگى هاى رفتارى موردنیاز 
شغل (شامل: آزمون عملى براى رشته هاى برق، مکانیک و متالورژى و ارزیابى 
شــناختى براى رشــته هاى تجربى و ریاضى، ICDL، مصاحبه شایستگى، 

مصاحبه فنى) به این مرحله راه مى یابند.
د) معاینات طب صنعتى:

 با استخراج نمرات مراحل قبل و محاســبه امتیاز نهایى داوطلبان (با احتساب 
ضریب وزنى هر مرحله) نفرات برتر در هر رشــته/گرایش به تعداد درج شده در 
اطالعیه استخدامى جهت انجام معاینات طب صنعتى (که در آن سالمت جسمى 
و روحى فرد با آخرین استانداردهاى سالمت سازمانى فوالد مبارکه مطابقت و 
بررسى مى گردد) دعوت خواهند شد. در این مرحله، مبناى تصمیم گیرى جهت 
اســتخدام داوطلبان، انجام موفقیت آمیز معاینات طب صنعتى و تســت هاى 
پاراکلینیکى مختلف است که در روز معاینه و توسط شرکت فوالد مبارکه انجام 
مى شود. لذا معاینات و نتایج تست هاى قبلى و بعدى (که توسط سایر مراجع یا 
پزشکان انجام شده یا مى شود) مبناى تصمیم گیرى نیست و از نظر شرکت فوالد 

مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم است.
در این مرحله افرادى که مستعد ابتال به بیمارى در محیط صنعتى تشخیص داده 
شوند، جهت ادامه مراحل استخدامى دعوت نخواهند شد؛ لذا افراد پذیرفته شده 
در این مرحله مى بایست عالوه بر سالمت جسمى و روحى، توانایى موردنیاز براى 
انجام فعالیت هاى شغلى در زمان اشتغال، بر اساس نظر مرکز بهداشت حرفه اى 

شرکت فوالد مبارکه را داشته باشند.
ذ) گزینش:

افراد تأییدشده توســط طب صنعتى به گزینش معرفى مى گردند تا در صورت 
تأیید صالحیت، جهت انجام سایر مراحل استخدام از آن ها دعوت به عمل آید. 
درصورتى که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرایند حذف و از نفر بعدى 

دعوت به عمل مى آید.
ر ) تشکیل پرونده:

با توجه به اینکه این آزمون جهت تأمین نیاز ســال هاى آتى شــرکت برگزار 
مى گردد، لذا نفراتى که کلیه مراحل قبل را با موفقیــت طى نمایند به تدریج و 
بر اساس نیاز شرکت، جهت تشکیل پرونده (شامل استعالم مدرك تحصیلى، 
استعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوءپیشینه و سایر مدارك 

موردنیاز) دعوت به کار مى شوند.
سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامى:

1.صندوق بازنشستگى پذیرفته شدگان نهایى، صندوق سازمان تأمین اجتماعى 
است و انتقال سوابق بیمه اى افرادى که در سایر صندوق هاى بازنشستگى سابقه 

پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد بود. الزم به ذکر است آن دسته 
از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنى سابقه کار، مجاز به شرکت در آزمون 
شده اند درصورتى که سابقه پرداخت بیمه ارائه شــده، مربوط به صندوق هاى 
بازنشستگى غیر از صندوق تأمین اجتماعى باشد، ملزم به انتقال سوابق بیمه خود 
به صندوق تأمین اجتماعى با پرداخت هزینه هاى قانونى مربوطه مى باشند و در 

این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد.
2.تمامى مدارك ارائه شده توســط داوطلبان در مراحل کنترل مدارك با اصل 
مدارك، تطبیق داده خواهد شد و یا از مراجع صادرکننده مدرك، استعالم مى شود. 
بدیهى اســت چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب 
محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدى محروم و مطابق مقررات با وى رفتار 
خواهد شد. در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وى جلوگیرى و قرارداد وى 

خاتمه خواهد یافت.
3.به تقاضاى داوطلبان داراى مدرك تحصیلى معادل، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
4.کارکنان شــاغل در شــرکت فوالد مبارکه که متقاضــى پذیرش مدرك 
کارشناسى خود مى باشند، مى بایست در یکى از رشته هاى جدول پیوست شماره 

3، ثبت نام و در مراحل آزمون کتبى و کانون ارزیابى شایستگى شرکت نمایند.
تبصره 1: به منظور رتبه بندى، نمره کتبى فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت 
با ضریب 1/30 و سایر کارکنان شاغل با ضریب 1/20 محاسبه شده و در صورت 

قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه مى یابند.
تبصره 2: در گروه امتحانــى رده اپراتورى، نمره کتبى کارکنان شــاغل در 
شــرکت هاى پیمانکارى طرف قرارداد با شــرکت فوالد مبارکه که در زمان 
برگزارى آزمون در داخل فنس فوالد مبارکه اشتغال به کار دارند، با ضریب 1/15 
و براى ایثارگران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان شاغل در این 
شرکت ها با ضریب 1/20 محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به 
مرحله بعد راه مى یابند. داوطلبانى مشمول مفاد این بند خواهند شد که حداقل 
قبل از تاریخ 01/01/ 1401 در داخل فنس فوالد مبارکه داراى سابقه اشتغال 

به کار باشند.
5.داوطلبانى که قبال در آزمون هاى اســتخدامى فوالد مبارکه شرکت کرده و 
پذیرفته نشده اند، در صورت تمایل و داشــتن شرایط الزم این آگهى مى توانند 
مطابق مفاد این اطالعیه مجددا در این آزمون شرکت نمایند و نتایج آزمون هاى 

قبلى افراد در این آزمون فاقد اعتبار است.
6.نیازهاى استخدامى در ردیف هاى اعالم شــده در مقطع دیپلم پس از اعمال 
سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان که داراى شرایط عمومى 
استخدام مى باشند، تأمین خواهد شد. لذا براى متقاضیان ایثارگر که در تمامى 
مراحل فرایند جذب (ازجمله آزمون کتبى، مهارت و ...) شرکت نموده و حداقل 
80درصد نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف 

بنیاد شهید اســتان اصفهان در لیست ســهمیه قرار بگیرند، سهمیه مربوط به 
ایثارگران لحاظ خواهد شد.

تذکر: این گروه از داوطلبان الزم اســت وضعیت ایثارگرى خــود را در فرم 
تقاضانامه ثبت نام در سامانه مربوطه مشخص نمایند. در غیر این صورت تغییر 

وضعیت ایثارگرى پس از انجام آزمون کتبى، امکان پذیر نخواهد بود.
7.تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایى بر اساس نیاز در هر یک از واحدهاى 

شرکت یا تابعه، در اختیار شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغییر نیست.
8.محدوده جغرافیایى ســکونت براى داوطلبان مطابــق جدول «محدوده 
سرویس دهى»، حوزه سرویس هاى عمومى ایاب و ذهاب فعلى شرکت است 
و شرکت فوالد مبارکه هیچ گونه تعهدى در قبال ارائه سرویس ایاب و ذهاب به 
افرادى که خارج از این محدوده ساکن مى باشند نخواهد داشت و هیچ گونه مسیر 

سرویس دهى یا ایستگاه جدیدى اضافه نخواهد شد.
 توضیحات جدول شماره 3

توضیحات 1 (اختصاصى رسته شغلى کارشناس زنجیره تأمین، 
کد شغل هاى شماره 33 و 34): در این گروه امتحانى تأکید سؤاالت بر 
روى مفاهیم کسب وکار و زنجیره تأمین و تدارکات خواهد بود و پذیرفته شدگان 
آزمون کتبى، در مرحله کانون ارزیابى شایســتگى و مصاحبه تخصصى جهت 
ارزیابى مهارت هاى موردنیاز مورد ارزیابى قــرار خواهند گرفت. مهارت هاى 

موردنیاز عبارت اند از:
- آشنایى کامل با قوانین واردات، تسلط و اشراف کامل به امور گمرکى و ترخیص 
کاال، تسلط به سامانه هاى مربوط به امور گمرکى و قوانین سازمان هاى ذى ربط؛
-آشنایى کامل با اصول و فنون قراردادهاى پروژه هاى خرید تجهیزات و قطعات 

و مذاکره تجارى و ارتباط مؤثر با مشتریان؛
-مهارت شناسایى و ارزیابى تأمین کنندگان / تولیدکنندگان داخلى و خارجى و 

رتبه بندى تأمین کنندگان بر اساس قیمت، کیفیت و قابل اطمینان بودن؛
-شناسایى فرصت هاى خرید، تخفیف ها، مزایا و امتیازات؛

-مهارت بر اصول تحقیقات بازار؛
Reading-Writing-) تسلط بر مهارت هاى چهارگانه زبان انگلیسى-

.(Speaking-Listening
توضیحات 2: در رسته هاى شغلى سرمایه گذارى و اقتصادى مالى و خرید، 
داوطلبانى که پس از آزمون کتبى مجاز به ادامه فرایند خواهند شــد در صورت 
داشتن سوابق شغلى مرتبط و ارائه مدارك معتبر، سابقه آنان در مرحله ارزیابى 

شایستگى به صورت ویژه منظور خواهد شد.
توضیحات 3: داوطلبان کد شــغل هاى شــماره 29 و 30 که داراى مدرك 
تحصیلى کارشناسى ارشد زمین شناسى اقتصادى و کارشناسى ارشد مدیریت 
مالى مى باشند، الزم اســت مدرك مذکور را اســکن و به همراه سایر مدارك 

موردنیاز در سامانه ثبت نام بارگذارى نمایند. 


