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۳

معابر تاریک دشتستان

«شوق دیدار» در نگارخانه 
صفوی 

۳

درباره سقاخانه

معیشت کارگران خط خطی 

شده است 

۳

       

عوارض نوشیدن 
زیاد چای که
شاید ندانید

معادله بغرنج کشت پاییزه در اصفهان
۳

پرستاران، گرفتار 
چرخه بدقولی 
مسئوالن

ایــن ماه هــم پرســتاران بازیچــه بدقولــى هاى 
پرداخت هاى مالى شــدند و با اینکــه اجراى قانون 
تعرفه گذارى خیلى وقت است نهایى شده و قرار بود 
ماه ها پیش از این پرستاران شاهد افزایش حقوق خود 
باشند اما این موضوع با اینکه نیمى از آبان گذشته تا 
کنون عملیاتى نشده است. این اولین بارى نیست که 
اجرایى شدن قانون تعرفه گذارى جدید براى خدمات 
پرستارى به تأخیر مى افتد؛ چرا که پرستاران از سال 
86 که این قانون تصویب شد منتظر مانده اند؛ 
قانونى که در همان سال اجرایى نشد و از دولتى 
به دولت دیگر دست به دست شد. حاال 16 سال 

از نهایى شدن قانونى مى گذرد ...

آخرین وضعیت پروژه هاى عمرانى مهم آخرین وضعیت پروژه هاى عمرانى مهم 
شهردارى اصفهان شهردارى اصفهان 

در بازدید اصحاب رسانه استان تشریح شد؛ در بازدید اصحاب رسانه استان تشریح شد؛ 

۸

در شرایطى که آب تأمین نشده است، وزارت جهاد کشاورزى ابالغیه کاشت گندم و جو را صادر کرد

علت خاموشیعلت خاموشی
موتور گلزنی آقای گلموتور گلزنی آقای گل

موتور گلزنى آقاى گل لیگ بیســت و یکــم از کار افتاده 
اســت. مهاجم نیجریه اى تیم مس که در فصل گذشته 
با ثبت 12 گل به نام خود موفق شــد کفش طالى این 
رقابت ها را از آن خود کند در فصل جارى طلسم شده 

و تا پایان هفته یازدهم پایش به گل ...
۸

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه 

آگهی مزایده
بانک صادرات
     ۱۴۰۱/۲

۵

استارت سردار پساستارت سردار پس
از حدود یک ماه

تازه ترین مطالعات نشان مى دهد که نوشیدن بیش از حد چاى 
ســیاه و ســبز مثال بیش از پنج لیوان در روز، به دلیل داشتن 

کافئین ممکن اســت با عوارضى خفیف تا 
شدید همراه باشد.  برخى از این 

عوارض مى تواند...

راه هایی برای بازنگشتن

جاده های خطرناک اصفهان، محروم از بودجه مناسبجاده های خطرناک اصفهان، محروم از بودجه مناسب

۳

۷

مدیرعامل شرکت گاز استان  خبرداد؛مدیرعامل شرکت گاز استان  خبرداد؛

سرمای هوا مصرف گاز در سرمای هوا مصرف گاز در 
اصفهان را افزایش داداصفهان را افزایش داد

۳

ماجرای ۳۰ تُن «آزیترومایسین» انبار شده پرداخت ۷۱ میلیارد تومان زکات در ۶ ماهجهان نما چگونه سرعت گوشى را افزایش دهیم؟استان کرونا با آنفلوآنزا چه تفاوتى دارد؟تکنولوژی سالمت

۲

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان-سهامى خاص دعوت مى شود 
در 

جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که راس ساعت 9:00  صبح مورخه 1401/08/28 روز 
شنبه و 

به آدرس :خیابان سیمین –بن بست شهید ترکى –ساختمان تجارى الهیه –طبقه دوم –واحد چهار 
به کدپستى8177799886  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید .

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 9:00 صبح مورخه 1401/08/28
•     انتخاب مدیران 

•      انتخاب بازرسان 
•      انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهی دعوت شرکت نوید دژ هیدرولیک سپاهان –سهامی خاص 

شماره ثبت ۳۸۴۰۶

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۰۱۵۰

هیئت مدیره شرکت

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر با اولویت افراد ساکن 
و بومى روستاى ازان شهرستان شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند . 
•     چهار پالك تجارى در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت اول)  
•      9 واحد تجارى ساخته شده در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه    

          (نوبت اول)
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ دوشنبه  1401/8/16    

به آدرس اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .   

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان
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ماجراى30 ُتن 
آزیترومایسین انبار شده

ساماندهى نیروهاى 
غیررسمى آموزش وپرورش

خبرخوان
چیزى به نام اینترنت 

نداریم!
کیــوان جامه بــزرگ، عضو    برترین ها |
هیئت مدیره سازمان نظام صنفى رایانه اى تهران 
مى گوید: اکنون چیزى به نــام اینترنت نداریم. 
چیزى که وجود دارد یک شبکه دست و پا شکسته 
و ناپایدار است که مسئوالن هم به صراحت گفتند 
هیچ حســابى روى تداوم فعالیــت پلتفرم هاى 
بین المللى آن باز نکنید. شبکه ملى اطالعات یک 
الزم غیرکافى است که در نبود دسترسى آزاد به 
اینترنت و پلتفرم هاى بین المللى به یک امر زائد 

غیرکاربردى تبدیل مى شود. 

فروش فاجعه بار 
  ایرنا | پس از حدود یک ماه ونیم، ســه فیلم 
جدید از انتهاى هفته گذشته به روى پرده رفتند تا 
در قالب بسته جدید، بتوانند حال و هواى گیشه این 
روزهاى سینماى ایران را تغییر دهند. فیلم «بیرو»، 
ضعیف ترین عملکرد را در میان آثار جدید داشت و 
تنها 310 بلیت فروخت. این فیلم در 68 سانس و 
44 سالن به روى پرده رفت و توانست 11 میلیون 

و 500 هزار تومان بفروشد.

ذخایر آبى افزایش یافت
  فارس| ذخایــر آبى کشــور در دو بخش 
ســطحى و زیرزمینى از ابتداى مهر سال جارى 
تا 13 آبان  ســال 1401، حــدود 4/7 میلیارد متر 
مکعب افزایش را تجربه کرده است. از این میزان 
آب اضافه شده با در نظر گرفتن ضریب 20 درصد 
روان آب، 1/4 میلیارد متر مکعــب آب به ذخایر 
سطحى اضافه شده و 3/3 میلیارد متر مکعب آب 

نیز به ذخایر آب زیرزمینى اضافه شده است. 

«نیویورکر» کوتاه نمى آید 
«جاناتان گاردنــر»، وکیل اصغر    ایسنا|
فرهادى به گزارش منتشر شــده از سوى نشریه 
نیویورکر به قلم «راشــل آویو» درباره چند اتهام 
جدید مطرح شده علیه این کارگردان درباره سرقت 
ادبى واکنش نشان داد و نوشت که نویسنده مقاله، 
تقریباً تمام نظرات و اسنادى که فرهادى در اختیار 
وى گذاشته بود را نادیده گرفته است. از سوى دیگر 
سخنگوى نشریه «نیویورکر» در دفاع از گزارش 
گفته است: «راشل آویو گزارشى منصفانه و واقعى 
نوشته است. او به طور گســترده با آقاى فرهادى 
صحبت کرده (بیش از 12 ســاعت مصاحبه)... 

نیویورکر پاى این گزارش ایستاده است».

کشف اتفاقى گنج
فوق نفیس 

  رکنا | دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى 
ارومیه که به همراه ضابطین و شاکى پرونده مدنى 
براى اجراى حکم تحویل یک باب ســاختمان 
مســکونى در یکى از مناطق ارومیه رفته بودند 
یک محموله قاچاق آثار باســتانى در داخل این 
منزل کشف مى کنند که تحویل میراث فرهنگى 
استان شد. این آثار تاریخى 3000 ساله با حفارى 
غیرقانونى اســتخراج و در این خانــه نگهدارى 

مى شد.

تدبیر عجیب در جام جهانى!
  روزنامه هم میهن | دولــت قطــر 
براى مقابله با اعتراضات گســترده احتمالى روى 
سکوهاى ورزشــگاه ها، حین برگزارى مسابقات 
جام جهانى تصمیم عجیبى اتخاذ کرده .  فدراسیون 
فوتبال قطر تصمیم گرفته مذاکراتى با دو سر لیدر 
فوتبال هلند آغاز کند که طى آن 50 نفر  از هواداران 
هلندى، گلچین شده و در ازاى دریافت هتل، با تمام 
امکانات به صورت رایگان، این وظیفه را دارند تا با 
پوشیدن لباس نارنجى که نماد تیم ملى هلند است، 
تماشــاگرانى که بنرهایى با شعارهاى اعتراضى 
روى سکو در اختیار دارند را به مقامات پلیس قطر 

معرفى کنند! 

حمله طوفانى همتى
عبدالناصر همتى، رئیس سابق بانک    ا نتخاب |
مرکــزى در توییتى نوشــت:  ارز 4200 را با ادعاى 
برچیدن رانت حذف کردید. نوشــتم با افزایش نرخ 
ارز و تشــدید اختالف با ارز نیمایى چه خواهیدکرد؟ 
حاال که با از دست دادن فرصت ها، اختالف دو نرخ 
به 10هزار تومان رسیده، برنامه تان چیست؟ رانت 
را ادامه مى دهید یا قیمت کاال هاى اساســى را 35 

درصد باال مى برید؟

وزیر دولت هاشمى درگذشت
  تسنیم|وزیر اقتصاد دولت ششم و از مدیران 
اقتصادى کشــور دارفانــى را وداع گفت. مرتضى 
محمدخــان از بازمانــدگان انفجــار در دفتر حزب 
جمهورى اســالمى و از مؤسســان حزب اعتدال و 
توسعه به شــمار مى رفت و مســئولیت ریاست کل 
گمرك را در دولت پنجم و وزارت اقتصاد را در دولت 
ششم برعهده داشت. محمدخان در دوران حضور امام 

خمینى(ره) در نوفل لوشاتو از همراهان
ایشان بود.

با همین فرمان بروید
  روزنامه جمهورى اسالمى | اینکه از 
انکار تحویل دادن پهپاد به روسیه به پذیرفتن اینکه 
قبل از جنگ اوکراین به روسیه پهپاد داده ایم، تغییر 
موضع داده اید را باید به فــال نیک گرفت. با همین 
فرمان اگر درباره سایر مطالب نیز به طرف پذیرش 
واقعیت ها به پیش بروید، بســیارى از مسائل تغییر 
مى کنند و شما مى توانید در جایگاه متناسب با شأن 
نظام جمهورى اسالمى براى میانجیگرى در جنگ 
اوکراین قرار گیرید و در پایــان دادن به این جنگ 
نقش  مؤثرى ایفا کنید. شما نباید تمام تخم مرغ ها را 

در سبد روسیه قرار دهید. 

امارات 
تبعات اقدامش را بپذیرد

پــس از مســابقه فوتبال    روزنامه ایران |
ســاحلى ایران و امارات در چهاردهم آبان، برخى از 
تماشاگرانى که در ورزشــگاه فوتبال ساحلى شهر 
دوبى حضور داشــتند، در بیرون از ورزشگاه تجمع 
کردند و شعارهاى ساختارشکنانه علیه نظام جمهورى 
اسالمى سر دادند... در صورت عدم برخورد مناسب 
این کشــور باید تبعات این اقدام ضدایرانى خود را 
پذیرا باشد و گرنه تبعات این اقدام خصمانه به زودى 

دامن این کشور را خواهد گرفت.

فریب مردم در فضاى مجازى
  انتخاب | فرمانده ســپاه محمد رســول ا... 
(ص) تهران بزرگ گفت: بســیارى از افراد دستگیر 
شده در جریان اغتشاشــات اخیر بیان  کردند که با 
دیدن اخبار فضاى مجازى، تصورشــان بر این بود 
که نقاط مختلفى در تهران به آتش کشــیده شده و 
وضعیت ناآرامى در آن مناطق حاکم است، اما به گفته 
خودشان وقتى در آن نقاط حضور پیدا مى کردند، بر 
خالف اخبار موجود در فضاى مجازى شاهد وضعیت 
عادى و وجود آرامش و ثبــات در آن نقاط بودند که 
این مسئله نشان دهنده فریب مردم توسط دشمن در 

فضاى مجازى است.

 پیش بینى تحلیلگر معروف 
  روزنامه هم میهن| محمــد مهاجــرى، 
فعال سیاســى اصولگرا گفت: افــرادى که مى آیند 
شعار مى دهند، ولو شــعار تند هم باشد چون در حال 
حاضر فاقد لیدر هســتند، عمًال بعد از مدتى خسته 
خواهند شد، زیرا مطالباتشــان دقیق نیست و ثانیًا 
مجرایى براى انتقال مطالبــات حتى به احزاب هم 
وجود ندارد، چه برسد به اینکه بخواهند مطالبات را به 
گوش سیستم برسانند. از طرف دیگر بدون لیدر بودن 
این اعتراضات، باعث مى شود که یک مقدار فرایند 
خشونت ها تشدید شده و زمان بر شود. من فکر مى کنم 

جامعه در حال تمرین اتفاق جدیدى است.

واردات 50 ُتــن محموله آنتى بیوتیــک از هند، در حالى 
اتفاق افتاد که گفته مى شــود مواد اولیــه دارویى در انبار 
برخى شــرکت هاى داخلى موجود بوده اســت. بازرس 
سازمان بازرسى کل کشور با اشاره به بازدید خود از برخى 
شــرکت هاى پخش دارو و همچنین شرکت هاى «مواد 
اولیه ساز» در پى بررسى کمبود اقالم دارویى، اظهار کرد: 
ماده اولیه انواع آنتى بیوتیک در انبارهاى شــرکت هاى 
تأمین کننده بــه طور کامل فراهم اســت. به طور نمونه 
در بازدید از یکى از شــرکت هاى دارویى مشــخص شد 
حدود 30 تن مــاده اولیه «آزیترومایســین» در انبار این 
شرکت موجود است و حدود 30 تن دیگر از مواد اولیه این 

شرکت در گمرك وجود دارد که جمعًا این مقدار براى نیاز 
شش ماهه کشــور کافى خواهد بود. اشکان میرمحمدى 
راجع به امتناع شرکت هاى دارویى از تولید اقالم دارویى 
آنتى بیوتیک گفت: در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحى 
و عدم همسان ســازى قیمت هاى جدید با افزایش ناشى 
از تغییر نــرخ ارز براى تهیه مواد اولیــه» و نیز «افزایش 
هزینه هاى مرتبط با تولید محصوالت دارویى»، دو عامل 
مهم امتناع شــرکت هاى دارویى از تولیــد برخى اقالم 
دارویى به واســطه عدم اصالح به موقع قیمت ها توسط 
سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت هاى تولیدکننده 

ناشى از آن عنوان شده است. 

معاون حقوقى و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره 
طرح ساماندهى نیروهاى غیررسمى در آموزش وپرورش که 
در مجلس شوراى اسالمى در جریان است توضیحاتى ارائه 
و اظهار کرد: تمرکز این طرح بر ساماندهى نیروى انسانى 
و بنایشــان بر این اســت که از این پس وقتى مى خواهند 
آزمون استخدامى برگزار و طبق ماده 28 اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان، فارغ التحصیالن لیسانس به باالتر دانشگاه هاى 
دیگر را جذب کنند، امتیازاتى براى معلمان غیررســمى به 
جهت اینکه سال هاى ســال خدماتى داشته و با آموزش و 
پرورش همکارى داشــته اند درنظر بگیرند. قاسم احمدى 
الشکى با بیان اینکه منتظریم مجلس نتیجه را به ما اعالم 

کند، درباره به کارگیرى و اختصاص امتیاز ویژه به معلمان 
مــدارس غیردولتى گفت: اکنــون نمى توانیم به تفکیک 
اعالم کنیم؛ در طرح مذکور تمام معلمان غیررســمى ذکر 
شده اند و مانند دوره گذشته نیست که مشموالن با جزئیات 
و به تفکیک مشخص شده باشند. باید ببینیم این طرح در 
نهایت به کجا مى رسد. الشکى تأکید کرد که همچنان مسیر 
جذب نیرو به آموزش و پرورش، دو دانشگاه تربیت معلم و 
شهید رجایى هستند و تمام هّم و غم ما هم همین است که 
نیرویى غیر از این مسیر پذیرش نشود. کسى که مى خواهد 
معلم شود باید دوره چهارساله  معلمى در این دو دانشگاه را 

گذرانده باشد.

دریا قدرتى پور
این ماه هم پرستاران بازیچه بدقولى هاى پرداخت هاى 
مالى شدند و با اینکه اجراى قانون تعرفه گذارى خیلى 
وقت اســت نهایى شــده و قرار بود ماه ها پیش از این 
پرستاران شــاهد افزایش حقوق خود باشــند اما این 
موضوع با اینکه نیمى از آبان گذشته تا کنون عملیاتى 

نشده است.
این اولین بارى نیســت که اجرایى شدن قانون تعرفه 
گذارى جدید براى خدمات پرستارى به تأخیر مى افتد؛ 
چرا که پرستاران از سال 86 که این قانون تصویب شد 
منتظر مانده اند؛ قانونى که در همان سال اجرایى نشد 
و از دولتى به دولت دیگر دســت به دست شد. حاال 16 
سال از نهایى شدن قانونى مى گذرد که به دلیل برخى 
از مشکالت، خاك اجرا نشدن را مى خورد و گرچه قرار 
بود هفته ها پیش به اجرا برسد باز هم دچار بدقولى شد.

على اکبر ویسى، عضو شوراى عالى پرستارى کشور این 
اتفاقات را معادل از دست رفتن اعتماد پرستارها دانسته و 
با انتقاد از طوالنى شدن روند اجراى قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرستارى اجرا شدن این قانون و پرداخت حق و 
حقوق پرستاران را متناسب با خدماتى که ارائه مى کنند، 
بزرگ ترین خدمت به جامعه و مردمى دانســته که در 
مراکز درمانى و بیمارستانى خدمات پرستارى دریافت 

مى کنند.
این عضو سازمان نظام پرستارى کشــور تأکید کرده 
که این مسئله مى تواند امید و ســرزندگى را در میان 
پرستاران احیا کرده و باعث شود که این قشر با روحیه 
باال و توان مضاعف در پســت هاى خود حاضر شوند و 
موجبات ارتقاى خدمات بهداشــت و درمان به مردم را 

فراهم کنند.
او این نکته را هم یادآور شده که عدم  اجراى این قانون 
نتیجه اى جز مهاجرت پرســتاران در سایه مشوق هاى 
دهان پرکن کشــورهاى دیگر را ندارد و این رســالت 
وزارت بهداشــت و دولت اســت که مانــع مهاجرت 
نیروهاى نخبه و تحصیلکرده خود در هر رشته اى شوند. 
او در حالى نسبت به مهاجرت پرســتاران هشدار داده 

است که ســاالنه حدود دو هزار نفر و به طور میانگین 
200  پرستار در هر ماه مهاجرت مى کنند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستارى 
نیز در تازه ترین اظهار نظرهایش در رابطه با اجرا نشدن 
این قانون به صراحت اعالم کرده که  به نظر مى رسد 
برخى از مسئوالن اراده اى به اجراى قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرستارى ندارند و على رغم اینکه در دو سال و 
نیم گذشته شدیدترین فشارها بر جامعه پرستارى وارد 
شــد اما وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران، تغییرى 
نکرد. این درحالى است که پرستاران ما در وضعیتى کار 
مى کنند که نسبت پرستار به تخت در کشور در مقایسه 
با جهان بسیار پایین است این موضوع سبب فرسودگى 
پرستاران مى شــود و این مردم هستند که به دنبال آن 

نمى توانند خدمت مناسب دریافت کنند.

اجرا نشــدن قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى در 
حالى اتفاق مى افتدکه حدود یک ماه پیش حســینعلى 
شهریارى، رئیس کمیســیون بهداشت مجلس و یکى 
از کســانى که به این طرح رأى مثبت داده از نزدیک 
شدن به اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى 
اظهار خرسندى کرده و گفته بود: «قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرســتارى پس از حدود 15 ســال بى تفاوتى 
دولت ها و وزراى مختلف و اجرا نشدن با تالش هاى 
وزارت بهداشــت و مجلس یازدهم در حال اجرایى و 

عملیاتى شدن است.» 
او همچنین از اختصاص 5 هزار میلیارد تومان اعتبار در 
الیحه بودجه 1401 براى اجراى قانون تعرفه گذارى 
پرستارى خبر داده بود و اظهار امیدوارى کرده بود که 
با اجرایى شــدن این قانون، مطالبات بحق پرستاران 

پرداخت شــود و شــرایط کار براى آنها بهبود یابد چرا 
که این شــرایط قطعًا به نفع سیستم بهداشت و درمان 

کشور است.
هشــتم همین ماه نیــز خبرگزارى «مهــر» در صدر 
خبرهایش با عنــوان «خبر خوب معــاون وزیر براى 
پرستاران» از زبان معاون وزیر بهداشت اعالم کرده بود 
که عباس عبدى از فراهم شدن زیرساخت هاى اجراى 
تعرفه گذارى و مجهز شــدن حسابدارى بیمارستان ها 
به نرم افزار محاســبه این تعرفه ها خبر داده است و تا 
چند روز آینده تعرفه هاى خدمات پرســتارى پرداخت 

خواهد شد.
حاال پرستاران براى چن دمین بار چشم انتظار قول هایى 
هســتند که هنوز برآورده نشــده و امیدوارند که باز در 

چرخه بدقولى مسئوالن قرار نگیرند.

قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى همچنان اجرا نمى شود

پرستاران، گرفتار چرخه بدقولى مسئوالن 

الدن ایرانمنش
اخیراً فرامرز توفیقــى، رئیس کمیته دســتمزد کانون 
شورا هاى اســالمى خط فقر را 18 میلیون و 290 هزار 
تومان اعالم کرده است؛ عددى که 65 میلیون ایرانى را 
زیر خط فقر مى برد. هر چند تحلیل هاى مختلفى در این 
زمینه وجود دارد و برخى از کارشناسان اقتصاد این رقم 
خط فقر را باور ندارند اما عده زیادى مى گویند این عددها 
در شهرستان هاى مختلف متفاوت است و در تهران خط 

فقر به 20 میلیون هم رسیده است.
به نظر مى رسد با چنین آمارى هیچ کدام از ما در شرایطى 
نباشد که خود یا حتى کســى از اطرافیانش زیر این خط 
نباشند اما مسئله اینجاســت که چه خط فقر 18 میلیون 
باشــد چه 10 میلیون، ما با تورمى روبه رو هستیم که با 
حداقل حقوق ها، همخوانى چندانى ندارد و در خوشبینانه 
ترین حالت حقــوق یک کارگر با وجــود اضافه کارى، 
عائله مندى، حق مسکن و بسیارى از مزایا ى دیگر به 9 

میلیون تومان نمى رسد. این بدین معناست که سبد تغذیه 
و سفره این قشر از جامعه بسیار کوچک شده است و بدنه 
جامعه کارگرى ایران از منظر معیشت، مانند بیمارى است 

که تنها با 10درصد قلبش زندگى مى کند.
گرچه وزیر تازه بر مســند نشســته تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى هنوز اطالعات رسمى از میزان خط فقر اعالم 
نکرده اســت؛ با این حال، باید گفت که اظهارات جدید 
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهاى اسالمى که اتفاقًا 
در جلسات تعیین دستمزد ســاالنه نیز شرکت مى کند 
را باید یک هشــدار دانست. هشــدارى که بسیارى از 
کارشناسان مى گویند ممکن اســت به یک ابربحران 

تبدیل شود.
گفته مى شود هم اکنون 8 دهک دچار مشکالت معیشتى 
هستند، واقعیتى شوك آور که این معنا را مى رساند که فقر 
در جامعه به طرز عجیبى فراگیر شده و هر تحلیلى درباره 
آینده جامعه بدون در نظــر گرفتن این عمق از فقر حتمًا 

به خطا مى رود. 
با این تفاسیر، بیشــتر خانواده هاى پرجمعیت ایرانى با 
وجود داشتن کار هم نمى توانند کمترین امکانات زندگى 
را براى خانواده شان فراهم کنند و سوءتغذیه کودکان با 

فقر در بزرگسالى شان ارتباط مستقیم دارد. 
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم خوراکى ها 
باالى 50 درصد ثبت شده اســت که در این میان اقالم 
خوراکى و آشــامیدنى، گروه روغــن و چربى رکورد دار 
افزایش قیمت بوده اســت. لبنیــات و تخم مرغ، نان و 
غالت، شکالت و شیرینى، گوشت ماکیان و گوشت قرمز 
به ترتیب در رتبه هاى بعدى افزایش قیمت شهریور ماه 

قرار داشته اند.
این در حالى اســت که در ارزیابى اخیــر کمیته تعیین 
دستمزدهاى کانون عالى شوراى اسالمى کار کشور نیز 
از افزایش نزدیک به 100 در صــدى قیمت ها و هزینه 
هاى زندگى نام برده شده است و حاال اگر با این وضعیت 

فقر را یک پاندمى بنامیم بیراه نگفته ایم. نگرانى که حاال 
قشر کارگر را بیش از دیگر اقشار جامعه تحت فشار قرار 
داده و شــکاف عمیقى بین درآمد و هزینه زندگى آنها 
ایجاد کرده اســت. حاال اگر قیمت رســمى یک مرغ را 
متوسط 200 هزار تومان، در نظر بگیریم به عبارتى مزد 

کامل یک روز کارگر تنها پاى خرید یک مرغ مى رود. 
در این میان جالب اســت که مقامات رسمى هیچکدام 
از خط فقر واقعى ســخنى نگفته اند و ســعى در پشت 
گوش انداختن این آمارها دارند. این در حالى ا ســت که 
کارشناســان معتقدند کتمان حقیقت جلــوى ارائه هر 
تحلیل واقع بینانه درباره آینده تحوالت اقتصادى ایران را 
مى گیرد. از سوى دیگر، اعالم نشدن خط فقر به صورت 
رســمى توان چانه زنى نمایندگان کارگرى در جلسات 
شوراى عالى کار براى تعیین دستمزد را کاهش داده و در 
نهایت آنچه مصوب مى شود هزینه ها را پوشش نمى دهد 
و فشار بیشترى را به اقشار ضعیف جامعه تحمیل مى کند.

جدیدترین گزارش منتشرشده از سوى دفتر آمار آمریکا 
نشان مى دهد که تجارت ایران با این کشور در 9 ماهه 
نخست سال 2022 به 42 میلیون دالر رسید. بررسى این 
آمار حکایت از این دارد که ایران از آخر، یازدهمین کشور 
در میان مقاصد صادراتى آمریکاست. بر اساس گزارش 
«رویترز»، صادرات آمریکا به ایران در ماه هاى ژانویه تا 
سپتامبر امسال 31/3 میلیون دالر بود که این رقم نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، رشد 7 درصدى داشت. 
واردات آمریکا از ایران در 9ماهه نخســت امسال رشد 
قابل توجهى نسبت به ســال قبل داشت. این کشور در 
ماه هاى ژانویه تا سپتامبر سال 2021 تنها 0/6 میلیون 
دالر کاال از ایران واردات انجام داده بــود. اما در مدت 
مشــابه ســال 2022 واردات آمریکا از ایران به10/9 
میلیون دالر رســید که این رقم رشد 18 برابرى نسبت 
به سال 2021 داشته است. با این حال 11 میلیون دالر 
تجارتى نیست که بتوان آن را چشمگیر دانست. آمار سال 

1400 نشــان مى دهد که واردات ایران از آمریکا 367 
برابر صادرات به این کشور بوده است. در 12ماهه سال 
1400 ایران نزدیک به 98 میلیون دالر کاال از آمریکا وارد 
کرد که این اقالم بیشتر شامل اقالم پزشکى، دارویى، 
کشاورزى و مواد غذایى بود. الزم به ذکر است که عمده 
کاالهایى که ایران از آمریکا در نیمه نخست سال 2022 
وارد کرده اســت شامل شــیره        ها و عصاره        هاى نباتى، 
الکتوز و شربت الکتوز، مواد پروتئینى، مکمل غذایى، 
واکســن هاى دامپزشــکى، داروهاى داراى هورمون، 
ویتامین        ها و مشــتقات آن، کامپوزیت        ها، فرآورده هاى 
دندان سازى و ضدعفونى        کننده        هاى داراى گرید دارویى 
مى شود. از سمت دیگر عمده کاالهاى صادراتى ایران به 
آمریکا، زعفران، مربا و مارماالد، عرقیات سنتى، چوب 
خاتم کارى شده و منبتکارى شده، جعبه معرق، کتاب و 
بروشور، کف پوش        هاى غیرمخملى        باف و  آالت موسیقى 

بوده است.

یوزپلنگ ایرانى گونه اى در خطر انقراض اســت که 
نقش آن در دو دوره قبلى جام جهانى روى لباس تیم 
ملى فوتبال قرار داشت و جهان را متوجه خود کرد اما 
در مسابقات 2022 قطر دیگر خبرى از این گربه سان 
زیبا نیست و فقط بر نقش بستن چند خال روى پیراهن 

تیم ملى بسنده شده است.
مسئله مهم این اســت که چرا طرح یوزپلنگ از روى 
پیراهن تیم ملى ایران حذف شده است؟ در واقع این 
موضوع به قوانین و پروتکل هاى فیفا در زمینه لباس و 
تجهیزات تیم ملى کشورها در بازى هاى جام جهانى 
بر مى گردد که به اســتناد بند 7 مــاده 11 آیین نامه 
مربوط به وســایل بازیکنان، نصب لوگوى یوزپلنگ 

ایرانى روى پیراهن بازیکنان امکان پذیر نیست.
ایران در جام جهانى 2014 یوزپلنگ را بر روى لباس 
تیم ملــى طراحى کــرد و اکنون یوزپلنگ بخشــى 
از هویت تیم ملى فوتبال شــده اســت. بعد از آن در 

جام جهانى 2018 در بازى هــاى مقدماتى نیز طرح 
یوزپلنگ در گوشــه اى از لباس تیم ملى نقش بسته 
بود اما در بــازى هاى اصلى جام جهانــى از آن ایراد 
گرفتند از این رو در حد یک پیکســل بر روى ســینه 
بازیکنان باقى ماند، یعنى در واقع فیفا تا این اندازه را 
اجازه داده بود چون هیچ کشورى نشانى غیر از نشان 
رســمى روى لباس تیم ملى خود ندارد، البته ممکن 
است طراحى هایى وجود داشته باشد اما اینکه نشانى 
که هویت بصرى متفاوتى دارد و یادآور مثًال یک آثار 
باستانى و یا شخصیت هنرى، ورزشى و محیط زیستى 
باشد را ندارند، این جزو قوانین فیفا در زمینه تجهیزات 
اســت، از این رو براى ایران هم این ایراد را گرفتند و 
درست است که در دوره اى (جام جهانى 2014) این 
کار انجام شد و کمک بزرگى به شناساندن این گونه 
کرد اما بعد از آن سیاست این بود که دیگر یوزپلنگ بر 

روى لباس تیم ملى فوتبال نباشد.

معیشت کارگران خط خطى شده است 

ارزش تجارت تهران و واشینگتن چقدر است؟ چرا یوزپلنگ از پیراهن تیم ملى حذف شد
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عفو 150 زندانى در اصفهان 
همزمان با اعالم عفو زندانیان از ســوى مقام معظم 
رهبرى تعــداد 150 زندانى از زندان هاى اســتان نیز 
مشــمول این عفو شــدند. علیرضا بابایى مدیرکل 
زندان هاى استان اصفهان اظهار کرد: از تعداد 1862 
زندانى از زندان هاى کشــور که مشــمول عفو مقام 
معظم رهبرى شــده بودند، تعداد 150 نفز از زندانیان 
زندان هاى اســتان نیز مشــمول این عفو شدند. وى 
گفت: از این تعداد144 نفر مرد و 6 نفر زن بودند که 20 
نفر مشمول آزادى ،70 نفر نیز مشمول تقلیل مجازات 
گردیده و مابقى نیز مشــمول دیگــر ارفاقات قانونى 
شده اند. بابایى یادآور شد: پیگیرى پرونده هاى قضایى 
محکومینى که داراى شرایط عفو باشند تهیه و پس از 
بررسى در کمیسیون عفو استان به تهران معرفى و در 

لیست عفو کشورى قرار مى گیرند.

پرداخت 71 میلیارد تومان 
زکات در 6 ماه

دبیر شوراى زکات استان اصفهان از پرداخت بیش از 
71 میلیارد تومان زکات در 6 ماهه امسال توسط مردم 
نیکوکار استان خبر داد. کریم زارع افزود: این مبلغ براى 
تهیه 287 جهیزیه، تهیــه داروى یکهزار و 79 بیمار، 
791 هزینه تحصیلى، یک مــورد آزادى زندانى، 24 
پروژه عمرانى، احداث 129 واحد مسکونى، بازسازى 
191 واحد مسکونى و رسیدگى به معیشت 85 هزار و 

836 نیازمند استان هزینه شد.

مشاهده پلنگ در 
خور و بیابانک

با تالش محیط بانان شهرستان خور و بیابانک براى 
نخســتین بار حضور پلنگ ایرانى در منطقه کالته 
تصویربردارى و مســتند شد. حســین شیبانى مدیر 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان خوروبیابانک 
گفت: در سال هاى گذشــته گزارش هایى مبنى بر 
حضور پلنگ در ایــن منطقه دریافت شــده بود که 
با تصویربــردارى از این گونــه در معرض انقراض، 
حضور پلنگ ایرانى در زیســتگاه هاى منطقه شکار 
ممنوع کالته ثبت شــد. منطقه شکار ممنوع کالته 
با وســعت بیش از 133 هزار هکتار در شمال شرق 
شهرســتان خور و بیابانک واقع شده و اقلیم آن گرم 

و خشک است.

پیکر شاعر نامى اصفهان 
تشییع شد

پیکر فضل ا... شــیرانى بیدآبادى متخلص به سخا ، 
شاعر نامى اصفهان، روز دوشــنبه تشییع و در قطعه 
نام آوران آرامســتان باغ رضوان این خطه به خاك 
سپرده شد. شیرانى شامگاه یکشنبه گذشته به علت 
بیمارى در 76 سالگى درگذشت.  مرحوم شیرانى در 
دوران حیات خود مسئولیت هاى متعددى از جمله دبیر 
اجرایى انجمن ادبى صائب، مسئول دفتر شعر استان، 
مؤســس و مدیرعامل انجمن هماهنگى شــاعران 
استان، عضو شوراى شــعر اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى اصفهان، شوراى شعر صدا و سیماى مرکز 
اصفهان و شوراى شعر نگارستان امام خمینى(ره) را 

عهده دار بوده است.

پیرترین شهرهاى اصفهان 
کدامند؟

رئیس گروه سالمت میانساالن دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: بر اساس آخرین سرشمارى مرکز آمار 
ایران در سال 95، استان اصفهان جزو شش استان پیر 
کشور اســت. ناهید مرادى افزود: خوانسار، اردستان 
و بویین میاندشت ســه شهرســتان با درصد باالى 
سالمندى هســتند که حدود 20 درصد جمعیت این 
شهرستان ها را افراد باالى 60 سال تشکیل مى دهند. 
وى گفت: در حال حاضر درصد ســالمندان در برخى 
شهرستان ها مانند اردســتان با 19 درصد، گلپایگان 
16/9 درصد، نائین 16/6 درصــد، خور 16/1 درصد، 
نطنز 15/1 درصد، دهاقان 15 درصد و فریدن به 14/3 

درصد از میانگین کشور و استان باالتر است.

خبر

مدیر منطقــه 10 شــهردارى اصفهان از آغــاز مرمت و 
نورپردازى مناره تاریخى باقوشــخانه با اعتبار 10 میلیارد 

ریال خبر داد. 
داوود بحیرایى اظهار کرد: منار باقوشخانه یکى از زیباترین، 
ظریف ترین مناره هاى اواخر عهد ایلخانى ســده هشــتم 
هجرى است که در منطقه 10 شهردارى اصفهان در کنار باغ 

باقوشخانه قرار دارد. 
وى افزود: این مناره با ارتفاع 38 متر، یکى از دو مناره اطراف 
مسجد صاحب الزمان (عج) اســت که مناره دوم آن از بین 

رفته است.
ارتفاع این مناره 38 متر است. دلیل معروفیت این مناره به باغ 

قوشخانه، مجاورت آن با باغ سلطنتى است که مراسم اعطاى 
خلعت از طرف پادشاهان صفوى در این باغ به عمل مى آمده 
است، ضمن اینکه باز هاى شکارى پادشاهان صفوى در این 
باغ نگهدارى مى شدند. منار باقوشخانه به جاى مانده یکى از 
دو منار کناره هاى مسجد مصلى است که اکنون نشانه اى 

از آن نیست.
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان ادامه داد: یکى از تأکیدات 
مدیریت شهرى در اجراى پروژه هاى محله محور، توجه به 
میراث فرهنگى و تاریخى محالت اســت و بر این اساس 
مرمت و نورپردازى این مناره تاریخى که ثبت ملى نیز شده 

است، در پروژه هاى محله محورى منطقه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به بارش 
برف در مناطق سردسیر غرب و شمال کشور و برودت هوا 
طى روزهاى اخیر گفت: در پى کاهش محسوس دماى 
هوا از هفته گذشــته تاکنون حدود چهار تا پنج میلیون 
مترمکعب در شــبانه روز و معادل هفت درصد مصارف 
گاز اســتان نســبت به هفته اول آبان افزایش یافته و از 
58 میلیون مترمکعب در شبانه روز طى هفته هاى قبل، 
اکنون به 63 میلیون مترمکعب در شبانه روز رسیده است.
ابوالقاسم عســکرى با اشــاره به اینکه بیش از 17 هزار 
صنعت کوچک و بزرگ در استان اصفهان وجود دارد که 
همچنان از گاز طبیعى استفاده مى کنند، تصریح کرد: ادامه 

تأمین گاز صنایع بزرگ در فصل سرد، به مصارف بهینه و 
اصولى از گاز طبیعى بستگى دارد، اگر مردم رعایت کنند، 
امید است به مرحله اى نرســد که به صنایع محدودیت 

گاز بدهیم.
عســکرى تاکید کرد: اکنون هیچ مشکلى در تأمین گاز 
براى صنایع اســتان وجود ندارد اما امید است با رعایت 
بهینه گاز در ماه هاى پیش رو با مشــکلى در این زمینه 

روبه رو نشویم.
وى خاطرنشان کرد: در آستانه فصل سرد رعایت الزامات 
ایمنى بســیار اهمیت دارد زیرا بخارى ها پس از چند ماه 

دوباره راه اندازى مى شوند.

سرماى هوا مصرف گاز در 
اصفهان را افزایش داد

مناره تاریخى باقوشخانه 
مرمت مى شود

حال و روز جاده هاى اصفهان ســال هاست که چندان 
تعریفى ندارد. بودجه ها کم اســت و کفاف نمى دهد، 
پروسه اى که باعث شده تردد جاده اى در این استان امن 
نباشد. رنجى ماندگار که ساالنه صدها مجروح و مصدوم 

و کشته را روى دست اصفهان مى گذارد.
گرچه به گفته مسئوالن نمى توان خطاى انسانى را در 
این حوادث نادیده گرفت اما اگر جاده هاى نامناســب، 
خودروهاى بى کیفیــت و خطاى انســانى را کنار هم 
بگذاریم به مثلثى مرگبار مى رسیم که به گفته مدیرکل 
پزشکى قانونى اســتان اصفهان در شش ماهه نخست 
سال جارى به طور میانگین باعث مرگ روزانه سه نفر در 

حوادث رانندگى شده است.
به گفته منصور فیروزبخت در نیمه نخست سال جارى 
558 نفر در حوادث رانندگى جان خود را از دست دادند 
که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار 

تلفات 528نفر بود، 5/7 درصد بیشتر شده است.
به گفتــه باالترین مقام پزشــکى قانونــى اصفهان، 
بیشترین تلفات حوادث ترافیکى با 345 نفر در جاده هاى 
برون شــهرى و 213 نفر در مســیرهاى درون شهرى 
گزارش شــده اســت که بعد از نزاع، بیشــترین حجم 
مراجعیــن ادارات پزشــکى قانونى اســتان را به خود 

اختصاص مى دهند.
این در حالى است که با وجود تدابیر مشخص، جریمه ها 
و برنامه ریزى براى کاهش تصادفات باز هم تیر برنامه 
ریزى ها در این رابطه به سنگ خورده و همچنان شاهد 
باالرفتن آمارهاى مربوط به حوادث جاده اى هستیم که 
به گفته کارشناسان بخشى از آن ناشى از فقر توسعه اى 
در جاده هاست و  افزایش حوادث جاده اى و باال رفتن 

آمار تلفات در جاده هاى اصفهان است که نشان مى دهد 
یک جاى کار مى لنگد.

بهترین مرجعى که در این زمینه مــى تواند اظهار نظر 
کند معاون راهــدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان است که 38 نقطه از اصفهان را 
جزء پر تصادف ترین نقاط استان معرفى کرده است. به 
گفته مهدى فقهى این نقاط بیشترین آمار تصادفات را 
به خود اختصاص مى دهند و نیازمند ساماندهى و بودجه 
مورد نیاز هستند. بودجه هایى که معلوم نیست چه زمانى 

به داد مشکالت جاده اى اصفهان برسد. 
معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان اصفهان به مصوبه کمیســیون ایمنى راه هاى 
کشور استناد کرده و گفته 118 نقطه در استان اصفهان 
نقاط حادثه خیز و داراى تصادف بوده اســت که از این 
تعداد 67 نقطه به عنوان نقاط پر تصادف شناســایى و 

معرفى شده است.
آمــارى که بــه گفتــه فقهى مربــوط به ســال 94 
بوده و به دنبال آن در ســال 95 با تشــکیل کارگروه 
متشکل از اداره راه و شهرســازى، اداره کل راهدارى 
و حمــل و نقل جــاده اى و پلیس راه اســتان اصفهان 
برنامه ریزى براى ســاماندهى آنها در دســتور کار قرار

 گرفته است.
آنطور که از گفته هاى فقهى برمى آید از سال 96 تا سال 
گذشته، براى 118 نقطه تصادف ساز در استان اصفهان 
برنامه ریزى شــده و اقدامات خوبى نیز صورت گرفته، 
اما همچنان بودجه ها هستند که با نبودشان حرف اول 
را مى زنند و اصفهان را در معرض خطر قرار مى دهند. 
همین مسئله باعث شده که اکنون مسئوالن راهدارى 
ابتدا اولویت ها را در نظر بگیرنــد و مناطقى که حادثه 

خیزیشان باالتر است را مورد توجه قرار دهند.
به گفته معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان اصفهان، اجراى برخى از طرح ها به ویژه 
در 67 نقطه پرتصادف زمانبر اســت، از این رو تاکنون 
29نقطه از 67 نقطه پرآسیب ساماندهى شده اما هنوز 38 

نقطه پرخطر در استان اصفهان وجود دارد.
فقهى تأکید کرده که براى اتمام پروژه هاى دیگر تأمین 
اعتبار باید در دستور کار مســئوالن ملى و استانى قرار 
گیرد و چنانچه این امر محقق شــود برخى از طرح ها 
تا پایان امســال و برخى دیگر تا نیمه سال آینده بهره 

بردارى مى شود.
جالب اینکه در بودجه سال جارى براى ساماندهى نقاط 
حادثه خیز استان اصفهان پنج هزار میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شده اما تاکنون به اداره راهدارى پرداختى 

صورت نگرفته است.
این در حالى است که بیشــتر جاده هاى استان اصفهان 
به ویژه جاده هاى کویرى یکنواخت هستندکه به گفته 
رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 

رانندگان را دچار هیپنوتیزم جاده اى مى کنند. 
به گفته سرهنگ اصغر زارع در این راه هاى یکنواخت 
با حرکت مداوم چشم ها و همچنین رعایت سرعت هاى 
مجاز و مطمئنه مى توان از هیپنوتیزم جاده اى جلوگیرى 
کرد اما از سرعت مطمئنه و دقت رانندگان که بگذریم 
نمى توان از این گذشت که اصفهان قطب ترانزیت کشور 
به شــمار مى رود و نقش مهمى در حمل و نقل کشور 
دارد و به هر حال نیازمند جاده هاى استاندارد و مناسب 
است، جاده هایى که ارقام اختالفشان براى نگهدارى

 با بودجه اى که به آنها اختصاص داده مى شــود زیاد 
است.

جاده هاى خطرناك اصفهان، محروم از بودجه مناسب 

راه هایى براى بازنگشتن

«شوق دیدار» در نگارخانه صفوى 
نصف جهان  عالقه مندان به هنر مینیاتور مى توانند 
از نمایشگاهى که قرار اســت تا فردا چهارشنبه 18 
آبان مــاه در نگارخانه صفوى اصفهان برپا شــود 

دیدن کنند.
این نمایشــگاه از آثار هنرى مینیاتــور و تذهیب 
دو هنرمنــد اصفهانــى، با عنوان «شــوق دیدار» 
در نگارخانــه صفوى اصفهان برپا شــده اســت. 
نمایشگاهى شــامل یازده اثر مینیاتور و هشت اثر 
تذهیب کــه در این مجموعه به نمایش گذاشــته 

شده و شمارى ازآثار مینیاتورى که در این نمایشگاه 
عرضه شده، مربوط به ســال هاى 93 و 98 است، 
همچنین آثار تذهیب نیز طى سال هاى مختلف خلق

 شده است.
این نمایشگاه که اولین نمایشگاه نگارگرى گروهى 
هاویر با ارائه آثار تذهیب و مینیاتور و با عنوان «شوق 
دیدار» اســت از ســیزدهم تا هجدهم آبان ماه از 
ســاعت 16 تا 20 در نگارخانه صفوى این شهر در 

حال برگزارى است.

مریم محسنى
با وجود اینکه دشتستان یکى از خیابان هاى پرتردد به 
شمار مى رود اما از لحاظ روشــنایى معابر در وضعیت 
مناسبى نیست و برخى از شهروندان از کمبود روشنایى 

این خیابان گالیه مند هستند.
این منطقه با غروب آفتاب و شــب هنگام فارغ از زمان 
هایى که با خاموشــى اجبارى برق مواجه مى شویم، 
تاریک و کم نور اســت. این وضعیت باعث شده تا این 

خیابان که در این زمان ها خلوت تر است با خود احساس 
ناامنى بیاورد و طبیعى است که میزان جرایم نیز در این 

زمان ها بیشتر باشد.
بنابراین توجه و رســیدگى بیشتر به روشــنایى معابر، 
عالوه بر کاهش مشکالت خودروها در مشاهده عابران 
پیاده در باال بردن امنیت شهروندان و کاهش یکسرى 
آسیب هاى اجتماعى و جرائم در این منطقه از شهر نقش 

مؤثرى ایفا مى کند.

معابر تاریک دشتستان

درباره سقاخانه
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» روز گذشته در 
نوشتارى به موضوع «سقاخانه شناسى» پرداخته و 
آن را « پژوهشى در میراث شهرى» نامیده است. این 
روزنامه ضمن معرفى برخى از مشهورترین سقاخانه 
هاى کشور، به ســقاخانه کمتر شــناخته شده اى 
در اصفهان هم پرداخته و نوشــته است: سقاخانه 
طوقچى در سمت جنوب شرقى کوى صاحب ابن 
عباد در محلــه طوقچى قــرار دارد و در ذهن عوام 
داراى اعتبار است؛ بدینسان که حاجاتشان را برآورده 
مى کند. یکى از کسبه محل که کلیددار و متصدى 
صندوق نذور سقاخانه است مى گفت: سالیان پیش 
که کمبود آب دراصفهان به چشــم مى خورد مردم 
براى این سقاخانه صف مى بستند و این از معجزات 

سقاخانه بود.»
در بخش دیگرى از این مقاله مى خوانیم: «عنوان 
سقاخانه در هنر هم جایگاه ویژه اى دارد... عناصر 
مورد عالقه هنرمنــدان درها، قفل هــا و کلیدها، 
ضریح هــاى اماکــن متبرکــه و ســقاخانه ها، 
نگین هاى انگشترى و حرزها و کاســه ها و الواح 
شمایل هایى بود که درمجموع از دیرباز مورد استفاده 
مردم جامعه سنتى بوده اســت؛ بدون اینکه مردم 
یا هنرمنــدان با جنبه هاى بصرى و زیباشــناختى 
آن توجــه خاصى مبذول کرده باشــند. در حقیقت 
زیبایى با گوشــت و پوشــت و خون جامعه سنتى 
عجین شــده و مصرف کننــدگان غــرق در آن

 بودند.»

خورشید کیایى

نگاه روز

وزارت جهاد کشاورزى برنامه کشت پاییزه در اصفهان را 
ابالغ کرده است. این در حالى است که مدیر حوضه آبریز 
زاینده رود هفته گذشته رسماً اعالم کرد آبى براى کشت 
پاییزه در اختیار کشــاورزان قرار داده نخواهد شد چون 
ظرفیت سد زاینده رود در محدوده اى قرار گرفته که فقط 

نیاز آب شرب را برطرف مى کند.
پیش تر رئیس اتاق اصناف کشاورزى شهرستان اصفهان 
قول باز شدن آب براى کشت پاییزه در 25 آبان ماه را به 
یاد مدیر حوضه آبریز زاینده رود آورده بود که البته با توجه 
به وضعیت فعلى ذخیره ســد زاینده رود این قول محقق 

نخواهد شد.
اما حاال سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان از ابالغ 
برنامه کشت غالت این استان در سال زراعى پیش رو خبر 
داده است. بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزى، سهم 

کشــاورزان اصفهانى براى پاییز امسال، 48 هزار هکتار 
کشت گندم و 52 هزار هکتار کشت جو در سراسر استان 
است. اما مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزى چگونه 
قرار اســت براى تأمین آب این میزان قابل توجه کشت 

پاییزه دو محصول آب بر گندم و جو اقدام کند.
آنطور که پیمان فیروز، مدیر امور زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان تأکید کرده است: «بهترین 
تاریخ براى کشت گندم در شهرستان اصفهان و اراضى 
که از رودخانه زاینده رود تأمین مى شوند، بین 15 آبان تا 
15 آذر است و کشت غله پس از این بازه زمانى و در خارج 
از تاریخ خود به افت عملکرد تولید محصول مى انجامد.» 
اما  چنانکه از گفته هاى مدیر حوضه آبریز زاینده رود بر 

مى آید، تأمین آب در این بازه عمًال غیرممکن است.
به این ترتیب آنچه براى کشاورز اصفهانى باقى مى ماند، 
نگاهش به آســمان در ماه هاى پیش رو و تصمیم براى 

کشت دیر هنگام پاییزه در اواسط زمستان خواهد بود آن 
هم به قیمت افت عملکرد تولیــد که پیمان فیروز درباره 

تبعات انجام آن هشدار جدى داده است.
شــاهد آنچه این مقام بلندپایه دولتى اظهــار مى کند، 
انجام کشت پاییزه دیرهنگام در بهمن ماه است که طى 
سال هاى اخیر در اصفهان به انجام رسید  و سبب افت 20 

تا 30 درصدى عملکرد تولید شد.
از همین رو مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزى 
استان تصریح کرده که این سازمان خیلى موافق کشت 
تحت عنوان پاییزه دوم نیست زیرا کشت با تأخیر انجام 
مى شود و به نظر مى رســد باید به گونه اى برنامه ریزى 
شــود که اگر آبى براى کشــت بهنگام و مناسب پاییزه 
تأمین نمى شــود براى کشــت بهاره برنامه ریزى کنند 
زیرا کشت تأخیرى بى شک افت عملکرد و تولید در پى

 خواهد داشت.

معادله بغرنج کشت پاییزه در اصفهان

تهیه طرح حفظ و احیاى بافت تاریخى نایین 
نصف جهان    رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
نایین از انعقاد قرارداد تهیه طرح حفظ و احیاى بافت 

تاریخى نایین خبر داد.
مهدى علمى با اشــاره به وجود 102 هکتار بافت 
تاریخى و فرســوده در شــهرنایین اظهار داشت: 
ســاماندهى و احیاى این مناطق کــه 10 درصد از 
محدوده شهر نایین را به خود اختصاص داده بسیار 

حائز اهمیت است.  

وى ادامه داد: با پیگیرى هاى به عمل آمده، قرارداد 
طرح ویژه حفظ و احیاى بافت تاریخى شهر نایین با 

مشاور مجرب منعقد شد.  
علمى بیان کرد: در سنوات گذشته با توجه به عدم 
وجود طرح ویژه، اعتبارات محدودى به این موضوع 
اختصــاص مى یافت که تنها امــکان تثبیت وضع 
موجود بود لیکن به استناد این طرح، امکان پیگیرى 

منابع مالى جهت احیاى بافت وجود دارد.  

روشن شدن خیابان باب الحوائج(ع) کاشان
نصــف جهــان   شــهردار کاشــان گفــت: پروژه 
بهســازى خیابان باب الحوائج(ع) در حالى مراحل 
پایانى خود را پشــت ســر مى گذارد که با نصب و 
اجراى پایه چراغ هــا و راه اندازى روشــنایى آن، 
این معبر مهم ظاهــرى متفاوت به خــود خواهد

گرفت.

حسن بخشنده امنیه افزود: رویکرد مدیریت شهرى 
در این دوره، توجه ویژه بــه بافت تاریخى و معابر و 
میادین قدیمى شهر است؛ بر همین اساس، تکمیل 
و بهره بردارى از خیابان استاد رضا عباسى، بهسازى 
بازارچه ســردار و میدان 15 خرداد از ابتداى ســال 

جارى تاکنون انجام شده است.

امسال؛ اجراى 300 پروژه عمرانى در سده لنجان 
نصف جهان    شــهردار ســده لنجان گفت: امسال 
300 پروژه در سده لنجان توسط شهردارى عملیات 
اجرایى آن آغاز شــده اســت که هزارمیلیارد ریال 
بودجه براى آنها در نظر گرفته شده بود که به دلیل 
محدودیت هاى موجود، 600 میلیارد ریال تسهیالت 

به آن تخصیص یافت که در 56 پروژه خالصه شد.

 حمید شــهبازى افزود: نگاه ما در شهردارى توزیع 
عادالنه امکانات در کل شهر اســت و تاکنون 67 
درصد بودجه اختصاصى ما به پروژه هاى عمرانى و 
33 درصد در هزینه هاى جارى هزینه شده است و 
امیدواریم بیشتر از 600 میلیارد ریال وصول کنیم و 

به پروژه هاى جارى اختصاص دهیم.

مانى مهدوى
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گوشى هاى هوشــمند به طور معمول داراى مشکالت 
رایج و در عین حــال آزاردهنده متعددى هســتند که 

مى توانید با راهکار هایى ساده آن ها را رفع کنید.
گوشى هوشمند معیوب براى هیچ کاربرى خوشایند و 
محبوب نیست. وقتى قرار است بیشتر مواقع زندگى خود 
را (کم و بیش) با یک دستگاه سر و کار داشته باشید، نیاز 

دارید تا همیشه به درستى کار کند.
متاســفانه باگ هــا، خرابى هــا و ســایر مشــکالت 
اجتناب ناپذیر هستند، به ویژه وقتى گوشى شما قدیمى تر 

مى شود.
خبر خوب این است که بسیارى از رایج ترین مشکالت 
راه حل هاى نسبتا ساده اى دارند که مى توانید خودتان 
انجام دهید و خبر بد این که همیشه این طور نخواهد بود.

اگر این راه حل ها جواب نداد، شاید مجبور شوید گوشى 
خود را به یک تعمیرگاه حرفــه اى ببرید یا به یک مدل 
جدیدتر ارتقاء دهید؛ اما جاى نگرانى نیست مى توانید با 
اتخاذ چند راهکار ساده، از بروز بسیارى از مشکالت در 

این زمینه پیشگیرى کنید.

چند برنامه معیوب
اگر سرعت تلفن شما کند مى شود، ممکن است به دلیل 
یک مشــکل کلى نبوده و چند برنامه نامناســب علت 
آن باشد. تشــخیص این که کدام یک است مى تواند 
از مراجعه بى مورد به تعمیــرگاه و صرف هزینه اضافى 
جلوگیرى کند. اگر فقط چند برنامه باشد، ممکن است 
بتوانید با حذف داده هایى که آن ها در تلفن خود ذخیره 

مى کنند، مشکل را برطرف کنید.

در اندروید
تنظیمات را بــاز کنید، به برنامه هــا و اعالن ها بروید، 
 Storage & برنامه مشکل ســاز را انتخاب کنید و روى
cache ضربه بزنید. در این جا، شــما دو گزینه دارید؛ 

ابتدا سعى کنید Clear Cache را انتخاب کنید تا فقط 
فایل هاى موقتى را که برنامه در گوشى شما ذخیره کرده 
اســت، پاك کنید. (وقتى تعداد این موارد خیلى زیاد یا 

خراب شــوند، مى توانند سرعت 
و قدرت برنامه را به 

هم بزننــد.) پاك 
کــردن حافظــه 
پنهان با تنظیمات 

برنامه مشکلى ایجاد 
نمى کند، اما ممکن است 

براى حل مشکل شما کافى 
نباشد.

اگر کمکى نکرد، Clear Data را 
انتخاب کنید تا تمام اطالعات برنامه 

پاك شده و از ابتدا شــروع شود. حذف 
داده ها گزینه جامع ترى را ارائه مى دهد؛ اما 

ممکن است مجبور شوید اطالعات خود مانند 
نام کاربرى و رمز عبور را دوباره وارد کنید.

iOS در
در این سیستم عامل گزینه هاى پاك سازى اطالعات 
یکســانى را دریافت نخواهید کرد، باید برنامه خود را 
حذف و دوباره نصب کنید. نمــاد آن را پیدا کنید، آن را 
فشــار داده و نگه دارید و سپس از منوى کشویى ظاهر 
شــده روى گزینه Delete App ضربه بزنید؛ در مرحله 

بعد آن را در اپ استور پیدا کرده و دوباره نصب کنید.

با این کار تمام داده هاى ذخیره شــده محلى پاك شده 
و برنامه از ابتدا راه اندازى مى شود. اگر مى خواهید چند 
برنامه را هم زمان حذف کنید، یک برنامه را فشار داده 
و نگه دارید و بعد از ظاهر شــدن منوى کشویى به نگه 
داشــتن ادامه دهید. یک یا دو ثانیه بعد، تمام نماد هاى 
برنامه شروع به لرزیدن مى کنند و X خاکسترى کوچک 
روى آن ها ظاهر مى شــود. براى حذف روى X ضربه 

بزنید.
اگر ترفند پاك کردن داده ها با شکســت مواجه شود، 
ترفند قدیمى حذف-نصب مجدد روى گوشــى هاى 
اندرویدى نیز کار خواهد کــرد. از هاب یا صفحه قفل 
نشــده خود، روى نماد برنامه ضربــه زده و نگه دارید، 
ســپس گزینه حذف-نصب را انتخاب کنید. این روش 
داراى مزیت اضافه اى اســت که مطمئن شوید آخرین 
نســخه برنامه را اجرا مى کنید که داراى تمام موارد به 
روز شده و رفع اشکال است؛ اما اگر مى خواهید برنامه 
را برگردانید، باید از داده هــاى برنامه قبل از این که به 
حذف-نصب مجدد بپردازید، نسخه پشتیبان تهیه کنید. 
اکثر برنامه ها اکنون مى تواند داده ها را در فضاى ابرى 

ذخیره کنند، اما بررسى مضاعف ضررى ندارد.
اگر حتى پس از حذف و نصب مجدد برنامه همچنان با 
مشکلى مواجه هستید، ممکن است وقت آن رسیده باشد 
که در مورد این که آیا با مشکل شناخته شده اى مواجه 
هستید یا خیر تامل کنید یا مســتقیما با توسعه دهنده 
تماس گرفته و جزئیات آنچه را که در حال وقوع است 
شرح دهید. به یاد داشته باشید که شرح کاملى از مشکل 
خود، سازنده و مدل دستگاهى که استفاده مى کنید، به 
عالوه نسخه سیستم عاملى که در حال اجرا است، ارائه 
دهید. معموال مى توانید جزئیات تماس برنامه نویس را 

در فهرست آنالین برنامه پیدا کنید.

اشکاالت گسترده
اگر مشکالت عمومى تقریبا به طور تصادفى در انواع 

برنامه ها ظاهر شوند، شناسایى یک علت اصلى 
دشــوارتر خواهد بود. شــاید یکى از اجزاى 

ســخت افزارى خراب است، 
دستگاه اغلب 

بیش از حد گرم مى شود یا ارتقاء به درستى کار نمى کند؛ 
اما در واقع براى رفع آن نیازى به عیب یابى گوشى خود 

نخواهید داشت.
اقدام قدیمى خاموش و روشــن کردن دســتگاه شما 
مى تواند کمى تاریخ گذشــته به نظر برسد، اما مى تواند 
به راحتى مشکالت مختلفى را حل کند. این کار به این 
دلیل موثر است که همه چیز را در حافظه موقت گوشى 
شما پاك مى کند. بنابراین اگر چند برنامه کل گوشى را 
خراب مى کنند، ممکن است براى این که دستگاه شما 

دوباره کار کند، کافى باشد.
اگر تلفن هنگ کرده اســت و نمى توانید آن را به روش 
معمولى خاموش کنید، ترکیب ســخت افزارى ویژه اى 
را امتحان کنید. براى این کــه بفهمید چه دکمه هایى 
را فشــار دهید و نگه دارید تا تنظیم مجدد شود، مدل و 
ساخت گوشى خود را آنالین جست و جو کنید. مى توانید 
به راحتى دستورالعمل هاى مربوط به تلفن هاى پیکسل 

گوگل یا مدل هاى متعدد آیفون اپل را پیدا کنید.
اگر ترفند ایمن خاموش و روشن دوباره شکست خورد، 
وقت آن است که به کار هاى پلیسى بپردازید؛ خرابى هاى 
غیرقابل توضیح مى تواند به دلیل داغ شدن بیش از حد 
تلفن باشد. بنابراین دماى آن را در حین استفاده و شارژ 
کردن آن کنترل کنید. اگر اغلب در لمس گرم اســت، 
مشکل ممکن است ناشى از یک شارژر معیوب یا باترى 

باشد که در آخرین پایه هاى خود قرار دارد.
کمبود فضاى ذخیره ســازى محلى نیز مى تواند باعث 
باگ ها و خرابى هاى تصادفى شــود. بنابراین بررسى 
کنید چقدر فضاى خالى در دستگاهتان باقى مانده است. 
در اندروید، تنظیمات را باز کنیــد و به Storage بروید 
و در iOS نیز همیــن کار را انجام داده و ســپس روى 
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بزنیــد. اگر فضاى 
خالیتان تمام شده، 
باید کمى جا باز کنید. 
اکثر تلفن ها راه خود را 
براى کمک به آزاد کردن 

فضا دارند.
به عنوان آخرین راه حل، ممکن 
است بخواهید کل گوشــى خود را به 
تنظیمات کارخانه بازنشانى کنید که به معناى 
پاك کردن تمام داده هــا و تنظیم مجدد آن به 
گونه اى است که براى اولین بار بوده است، اگر بعد 
از آن مشکل همچنان ادامه داشت. احتماال به دنبال 
یک نقص سخت افزارى باشــید. براى مقابله با آن، به 

بخش «عیب یابى و سایر مسائل» بروید.

عمر باترى ضعیف
تا حدودى همه گوشــى ها با مسئله عمر باترى دست و 
پنجه نرم مى کنند. مهم نیســت که گوشیشان چقدر نو 
باشد، اما وقتى شارژ شما در عرض چند ساعت به نصف 
کاهش مى یابد، یعنى باترى مشکل دارد. این مى تواند 
زمانى اتفاق بیفتد که باترى قدیمى شود و به سرعت 
شروع به تخریب کند. اگر این مورد در خصوص 
گوشى شما صادق است، باید به دنبال تعویض 
حرفه اى باترى باشید. اگر تلفن شما نسبتا جدید 
باشــد، این امر منطقى خواهد بود، اما اگر یک 
گوشى قدیمى با خود حمل مى کنید، ممکن است 
براى ارتقاء دیر شده باشد. فقط فراموش نکنید که پس 

از دریافت یک مورد جدید، آن را بازیافت کنید.
اما قبل از شــروع تحقیق در مورد گوشــى هاى جدید، 
چند ترفند را امتحان کنید تا عمر باترى گوشــى خود 
را به حداکثر برســانید. ابتدا بفهمید کــه آیا مى توانید 
تخلیه باترى را به خاطر یک یا دو برنامه مقصر بدانید. 
در اندروید، مى توانید میزان مصرف باترى هر برنامه را 
در منوى برنامه ها و اعالن ها بررسى کنید یا مى توانید 
میزان مصرف باتــرى را از طریــق ورودى باترى در 
تنظیمات بررسى کنید. همین مسیر در iOS کار مى کند. 
اگر چند برنامــه پر مصرف شناســایى کردید، آن ها را 
از گوشــى خود حذف کنید تا ببینید آیا مشکل برطرف 

مى شود یا خیر.
هنگامى که در حال بررســى منوى باترى هســتید، 
مى توانید حالت صرفه جویى در باترى را فعال کنید که 
 Low و در آیفون ها حالت Battery Saver در اندروید ها
Power Mode نامیده مى شود. روشن کردن این مورد 

مشکالت اساسى شما را برطرف نمى کند، اما مى تواند 
زمان بیشترى را بین شارژ ها به شما بدهد.

براى افزایش بیشتر عمر باترى، حداقل به طور موقت، 
روشــنایى صفحه نمایش را کم کنید یا به طور دوره اى 
گوشــى را در حالت پرواز قرار دهیــد. ردیابى موقعیت 
مکانى مى تواند باترى شما را نیز خالى کند؛ در اندروید 
با رفتن به تنظیمات، سپس مکان و در iOS با رفتن به 
تنظیمات > حریم خصوصى > خدمات موقعیت مکانى 

آن را خاموش کنید.

استقبال ضعیف
اگر تلفن شما داراى مشکالت شبکه است که اتصال به 
Wi-Fi یا دریافت سیگنال تلفن همراه را دشوار مى کند، 

همیشه مقصر نیســت. مقصر مى تواند خارجى باشد، 
شاید در یک نقطه کور هستید که هیچ کس نمى تواند 
سیگنالى دریافت کند، یا در خانه هستید و دستگاه هاى 
دیگر نیز در تالش براى اتصال به وب هستند. اگر این 
طور است، ممکن است الزم باشد عیب یابى خود را روى 

چیزى غیر از گوشى خود متمرکز کنید.
تماس با شــرکت مخابراتــى یا ارائه دهنــده خدمات 
اینترنتیتان مى تواند گام بعدى در تالش براى شــروع 
دوباره همه چیز باشد. آن ها بیشتر در مورد مسائل مربوط 
به تلفن و خدمات شــما خواهند دانست. از طرف دیگر، 
با استفاده از مارك و مدل تلفن و نام شرکت مخابراتى 
یا ارائه دهنده اینترنت خود، جست و جوى سریع وب را 
امتحان کنید. ممکن اســت راه حل هایى را از افرادى 

بیابید که مشکل مشابه شما را داشته اند.
اگر پس از مدتى بررسى، متوجه شدید که واقعا ایراد از 
گوشى شما است، با یک راه اندازى مجدد ساده شروع 
کنید. با این کار تمام اتصاالت بى ســیم گوشــى شما 
بازنشــانى مى شــود. اگر ترجیح مى دهید تلفن خود را 
خاموش و روشن نکنید، ســعى کنید به جاى آن حالت 
هواپیما را روشن و خاموش کنید، این تقریبا همان تاثیر 
را خواهد داشــت. همچنین مى توانیــد تمام تنظیمات 
شبکه خود را بازنشانى کنید که هر گونه اطالعات تلفن 
شما در مورد Wi-Fi، بلوتوث و اتصاالت داده تلفن همراه 
 Settings > System را پاك مى کند. در اندروید بــه
 Reset Wi-Fi، و > Advanced > Reset options

Mobile و Bluetooth بروید، سپس با ضربه زدن روى 

Reset settings، انتخاب خود را تایید کنید. در iOS، به 

 Settings > General > Reset > Reset Network

Settings بروید.

براى مشکالت مداوم، مطمئن شــوید که جدیدترین 
نسخه سیستم عامل تلفن همراه خود را اجرا مى کنید. 
این آخرین رفع اشــکال را دارد و آمــاده کار با آخرین 
تنظیمات اپراتور یا روتر شما خواهد بود. اگر به روزرسانى 
سیســتم عامل را به تعویق انداخته ایــد، اکنون با آن 

مقابله کنید.
اگر هم بازنشانى و هم به روزرسانى انجام نشد، اتصال 
یکى از آن ویژگى هایى است که باید موثر باشد. بنابراین 
اگر این طور نیســت، ممکن اســت به تلفن معیوب، 
سیم کارت آسیب دیده یا مشکلى در خود شبکه مربوط 
باشد. اگر مشکل به طور ناگهانى شروع شده است و نه 
به این دلیل که تنظیماتى را در تلفن خود تغییر داده اید، 
احتماال ایراد از تلفن شــما نیست. در این مورد، مطمئنا 
مى خواهید با کارشناسان ســازنده تلفن یا ارائه دهنده 

خدمات خود تماس بگیرید.

سایر روش هاى عیب یابى گوشى
اگر مشــکالتى دارید که به طور خاص در این جا ذکر 
نشده اند، ممکن است بتوانید راه حل هایى را به صورت 
آنالین بیابید. فقط مطمئن شــوید که کلمات کلیدى 
خاصى را انتخاب کنید که شامل نوع تلفن شما و مشکل 
دقیقى اســت که آن را دچار اختــالل مى کند. در غیر 
این صورت، با هزاران نتیجه بــا ارتباط متفاوت روبه رو 
خواهید شــد. فراتر از آن، آخرین راه حل شما مى تواند 
ریســت کامل تلفن باشــد. این فرآیند تلفن شما را به 
حالت اولیه کارخانه بــاز مى گرداند. بنابراین اگر پس از 
آن همچنان داراى باگ اســت، احتماال باید به دنبال 
سخت افزار معیوب باشید. بازنشانى تلفن خیلى سخت 
نیست، فقط کافى است ابتدا از تمام اطالعات مهم خود 
نسخه پشــتیبان تهیه کنید؛ زیرا بازنشانى همه آن ها را 

پاك مى کند.
در جدیدترین نســخه هاى اندروید اســتوك، باید به 
 System، تنظیمات بروید. ســپس روى گزینه هــاى
 Erase all ضربه بزنیــد. گزینه Reset و Advanced

data (بازنشــانى کارخانه) را بزنیــد و انتخاب خود را 

تایید کنید. قبل از شروع فرآیند، خالصه اى از مواردى 
را که قرار است پاك شوند، مشاهده خواهید کرد. براى 
جزئیات بیشــتر از جمله نکاتى در مورد پشتیبان گیرى، 
به راهنماى رســمى گوگل نگاه کنید. اگر از نسخه غیر 
موجودى اندروید اســتفاده مى کنید، ممکن است این 
روش کمى متفاوت باشــد؛ اما گزینه بازنشانى باید به 

راحتى در تنظیمات پیدا شود.
در دســتگاه هاى iOS، بایــد Settings را باز کنید، به 
 Erase All بروید، سپس روى General and Reset

Content and Settings ضربه بزنید، سپس براى تایید 

انتخاب خود، باید رمز عبور یــا Apple ID خود را وارد 
کنید. اپل یک راهنماى جامع در ایــن مورد دارد و اگر 
مى خواهید گوشى خود را با استفاده از iTunes در رایانه 

ریست کنید، راهنماى دیگرى دارد.
به یاد داشته باشــید، براى تنظیم مجدد گوشى از ابتدا 
باید جزئیات حســاب گوگل یا اپل خود را بدانید و اگر 
راستى آزمایى دو مرحله اى را در حساب هاى خود فعال 
کرده اید، به یک روش پشتیبان براى تایید هویت خود 
نیاز دارید، چیزى که شــامل تلفن پاك شده اخیر شما 
نمى شود. ممکن است به نظر یک فرآیند بیهوده به نظر 
برسد، اما زمان زیادى نمى برد. در نهایت، تنظیم مجدد 
کارخانه جامع ترین گزینه براى رفع طیف وســیعى از 

اشکاالت دستگاه است.

ایالن ماسک همچنین قول داد ابزارهاى درآمدزایى 
براى سازندگان و عملکرد بهترى براى جستجو در 

توییتر به کاربران ارائه کند.
ایالن ماسک، مالک و مدیرعامل جدید توییتر پس از 
اینکه هزینه جدید ماهانه 8 دالرى را براى سرویس 
بلو توییتر اعالم کرد، حاال از اضافه شــدن قابلیتى 
به این شــبکه اجتماعى خبر داده که باعث مى شود 
کاربران متن هاى طوالنى را بــه توییت هاى خود 

اضافه کنند.
ماسک در توییت خود به طور دقیق اشاره نکرده که 
این قابلیت چه زمانى ارائه خواهد شد، اما قول داده 
که به «پوچى اسکرین شات هاى دفترچه یادداشت» 
پایان مى دهد. احتمــاال ثروتمندترین فرد جهان به 
توییت هایى اشــاره کرده کــه در آن کاربران براى 
طوالنى بودن نوشــته خــود، آن را در برنامه هاى 
یادداشت تایپ کرده و تصویرى از نوشته را توییت 

مى کنند.

بهبود عملکرد جستجو و گزینه هایى 
براى درآمدزایى سازندگان توییتر

او همچنین افزود که این شــرکت قصد دارد روى 
ابزارهاى بیشترى براى کسب درآمد تولیدکنندگان 
محتــوا و بهبود عملکــرد جســتجوى پلتفرم کار 

کند.
 او در توییت خود نوشت: «جستجوى توییتر مرا به یاد 
Infoseek در سال 98 مى اندازد!» Infoseek موتور 

جستجو ساخت شرکت دیزنى اینتراکتیو بود که 28 
سال پیش (1994) کار خود را شروع کرد و سال 1999 

براى همیشه بسته شد.
«بن کالینــز»، خبرنــگار NBC News به دنبال 
توییت هاى ماســک، اشــاره کرد کــه توییتر قبل 
از اینکه مدیرعامل تســال آن را بخــرد نیز در حال 
آزمایش یک ویژگــى اشــتراك گذارى متن بوده 

است. 
کالینز همچنین در توییت خود درباره ماسک نوشت:

«او در اینجا به خاطر یکســرى کارهایى که برخى 
از کارمندان قبل از اخــراج خود انجام داده اند، اعتبار 

دریافت مى کن.»
در واقــع، اواخر ســال گذشــته، «جیــن منچون 
وونگ»، محقق اپلیکیشن شــواهدى را در نسخه 
 Articles وب توییتر کشف کرده بود که به ویژگى
و نوشــتن مقاالت بدون محدودیت کاراکتر اشاره

 داشتند.
نســخه iOS برنامه توییتر به تازگى به روزرســانى 
جدیدى را دریافت کرد که شــامل اشتراك اصالح 
شده توییتر بلو براى دریافت تیک آبى با هزینه 7,99 

دالر مى شود.
 همچنین چندیــن ویژگى دیگــر از جمله امکان 
ارسال ویدیوهاى طوالنى تر ودیدن تبلیغات کمتر 
در دســترس مشترکین این ســرویس قرار خواهد 

گرفت.
ماسک قبال قول داده بود که توییتر روى حمایت از 
سازندگان محتوا کار خواهد کرد، اما هنوز جزئیاتى 
در مورد برنامه هاى شــرکت در این زمینه منتشــر 

نشده است.

چگونه سرعت گوشى را 
افزایش دهیم

به دارندگان گوشــى هاى آیفــون 11 در مورد یک 
لباس معمولى که مى تواند دســتگاه آنهــا را دچار 

خراشیدگى کند هشدار داده مى شود.
 اپل، آیفون 11 را در ماه سپتامبر 2019 معرفى کرد 
و از آن زمان تاکنون این مدل یکى از پرفروش ترین 

آیفون هاى تمام دوران باقى مانده است.
به نقل از روزنامه ســان، بیــش از 159.2 میلیون 
دســتگاه تا ژانویه 2022 فروخته شــده اســت و 
تحلیلگران تخمین مى زننــد که میلیون ها نفر هنوز 

از یکى از آنها استفاده مى کنند.
با این حال، اگر صاحب آیفون 11 هستید، باید از نگه 
داشتن دســتگاه خود در جیب شلوار جین خوددارى 

کنید!
دلیل این اســت که برخى از مواد شلوار جین در 

واقع مى توانند آیفون 11 را خراش دهند و 
آثار نامطلوب بر جاى بگذارند.

این موضــوع بارها توســط کاربران 
اعالم و تایید شده است. جدا از لوازم 
آرایشــى، هر نوع خط و خش نیز 

مى تواند ارزش دستگاه شما 
را در حیــن معامله 

کاهش دهد.

چــرا نبایــد آیفــون 11 را در جیب 
بگذاریم؟

در حالى که اپل هرگز ادعــا نکرده که آیفون هایش 
ضد خش هستند، کاربران معتقدند که باید به اندازه 
کافى بادوام باشند تا در جیب هاى جین قرار بگیرند.

اگر مى خواهیــد آیفــون 11 (یا هر مدل گوشــى 
هوشــمند) خود را از خط و خــش محافظت کنید، 

باید همیشه آن را در یک قاب مورد تایید نگه دارید.
قاب ها مزایاى متعددى 
دارنــد، از جملــه 
از  محافظــت 
دستگاه شــما در 
برابر خــط و خش و 
افزایش عمر آن. 
اقدام دیگرى که 
مى خواهید انجام دهید 
قــرار دادن محافــظ 
صفحه روى دستگاه تان 

است.

طبق گزارش ها، اپل به عنوان بخشــى از قرارداد 
MLS خود در حال ســاخت یک شــبکه تبلیغاتى 

زنده تلویزیونى اســت که این حرکت بخشــى از 
یک فشار گسترده تر براى افزایش درآمد تبلیغاتى 

است.
 انتظار مى رود زمانى که اپل در سال آینده پخش 
بازى هاى لیگ برتر فوتبــال را آغاز کند. به گفته 
بلومبرگ، این شــرکت در حال ساخت یک شبکه 
تبلیغاتى براى حمایت از قرارداد 10 ســاله خود با 
لیگ اســت. طبق گزارش ها، اپل با حامیان مالى 
MLS دربــاره پخش تبلیغات در طــول بازى ها و 

برنامه هاى همراهى که این شــرکت براى فصل 
آینده برنامه ریزى کرده صحبت کرده است.

همچنیــن بــه 
نظر مى رســد 
که طرفــداران 
سرســخت نمى 
توانند با پرداخت 
بیشــتر از وقفه 
هــاى تبلیغاتى 

فرار کنند.

 بلومبرگ گزارش مى دهد که این شرکت در حال 
حاضر قصد دارد تبلیغ در هر ســه ســطح شراکت 
پخش شــود، به این معنى که چه براى یک بسته 
اختصاصى پرداخت کنید، چه از طریق اشــتراك 
TV+ موجود خود به بازى ها دسترســى داشــته 

باشــید یا گاه به گاه بازى هاى رایگان را در برنامه 
تلویزیونى شرکت مشاهده کنید.

این حرکت بخشــى از تالش گسترده تر اپل براى 
افزایش درآمد از تبلیغات اســت. واحد تبلیغات این 
شــرکت در حال حاضر حدود 4 میلیارد دالر درآمد 
ساالنه دارد. طبق گزارش ها، تاد ترزى، رئیس این 
بخش، براى افزایش این رقــم به 10 میلیارد دالر 
و باالتر تالش کرده اســت. براى این منظور، اپل 
اخیراً شــروع به 
نمایش تبلیغات 
اپ  در  بیشــتر 
اســتور کرده و 
در حال آزمایش 
تبلیغات جستجو 
 Maps در برنامه

خود است.

قابلیت ارسال متن هاى 
طوالنى به توییتر مى آید

آیفون 11 را در جیب نگذارید! اپل شبکه تلویزیونى راه مى اندازد
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 حد گرم مى شود یا ارتقاء به درستى کار نمى کند؛ 
آن نیازىبهعیب یابىگوشى خود براى رفع اقع

از دریافت یک مورد جدید، آن را بازیافت کنید.
اما قبل از شــروع تحقیق در مورد گوشــى هاىجدید، 

براى مشکالت مداوم، مطمئن شــوید که جدیدترین 
مى کنید.  همراه خود را اجرا نسخه سیستم عامل تلفن

ایالن ماسک همچنین قو
براى سازندگان و عملکر
توییتر به کاربران ارائه کند
ایالن ماسک، مالک و مدی
اینکه هزینه جدید ماهانه
بلو توییتر اعالم کرد، حاال
به این شــبکه اجتماعى

کاربران متن هاى طوالنى
اضافه کنند.

ماسک در توییت خود به ط
ا ا ا ل قا ا

قابلیت ارس
طوالنى به ت

کل را برطرف کنید.

روید
ــاز کنید، به برنامه هــا و اعالن ها بروید، 
Storage &ل ســاز را انتخاب کنید و روى &

ه بزنید. در این جا، شــما دو گزینه دارید؛ 
eید Clear Cache را انتخاب کنید تا فقط 

قتى را که برنامه در گوشى شما ذخیره کرده 
 کنید. (وقتى تعداد این موارد خیلى زیاد یا 

د، مى توانند سرعت 
مه را به
 پاك 
ظــه 
یمات 

ى ایجاد 
ممکن است 

شکل شما کافى

aکرد، Clear Data را

 تا تمام اطالعات برنامه 
ز ابتدا شــروع شود. حذف 

جامع ترى را ارائه مى دهد؛ اما 
مانند  مجبور شوید اطالعات خود

 رمز عبور را دوباره وارد کنید.

i
م عامل گزینه هاى پاك سازى اطالعات 
دریافت نخواهید کرد، باید برنامه خود را 
ه نصب کنید. نمــاد آن را پیدا کنید، آن را 
و نگه دارید و سپس از منوى کشویى ظاهر

pگزینه Delete App ضربه بزنید؛ در مرحله 

پ استور پیدا کرده و دوباره نصب کنید.

خود، سازنده و مدل دستگاهى که استفاده مى کنید، به 
عالوه نسخه سیستم عاملى که در حال اجرا است، ارائه 
دهید. معموال مى توانید جزئیات تماس برنامه نویسرا 

در فهرست آنالین برنامه پیدا کنید.

اشکاالت گسترده
اگر مشکالت عمومى تقریبا به طور تصادفى در انواع 

برنامه ها ظاهر شوند، شناسایى یک علت اصلى 
دشــوارتر خواهد بود. شــاید یکى از اجزاى 

ســخت افزارى خراب است، 
دستگاه اغلب

کنید چقدر فضاى خالى در دستگاهتان باقى مانده اس
eدر اندروید، تنظیمات را باز کنیــد و به Storage بر

کار را انجام داده و ســپس iOS نیز همیــن در Sو

G e n e r a l iPhone

Storage ض

بزنیــد. اگر فض
خالیتان تمام ش
باید کمى جا باز ک
اکثر تلفن ها راه خو
براى کمک به آزاد ک

فضا دارند.
به عنوان آخرین راه حل، مم
است بخواهید کل گوشــى خود
تنظیمات کارخانه بازنشانى کنید که به مع
پاك کردن تمام داده هــا و تنظیم مجدد آ
گونه اى است که براى اولین بار بوده است، اگر
از آن مشکل همچنان ادامه داشت. احتماال به د
یک نقص سخت افزارى باشــید. براى مقابله با آن

بخش «عیب یابى و سایر مسائل» بروید.

عمر باترى ضعیف
حدودى همه گوشــى ها با مسئله عمر باترى دس تا
پنجه نرممى کنند. مهم نیســت که گوشیشان چقد
باشد، اما وقتى شارژ شما در عرض چند ساعت به نص
کاهش مى یابد، یعنى باترى مشکل دارد. این مىت
زمانى اتفاق بیفتد که باترى قدیمى شود و به سر
شروع به تخریب کند. اگر این مورد در خصو
گوشى شما صادق است، باید به دنبال تعو
حرفه اى باترى باشید. اگر تلفن شما نسبتاج
باشــد، این امر منطقى خواهد بود، اما اگر
ا گوشى قدیمى با خود حمل مى کنید، ممکن
براى ارتقاء دیر شده باشد. فقط فراموش نکنید که

ى ه
1ل، اگر صاحب آیفون 11 هستید، باید از نگه 
ســتگاه خود در جیب شلوار جین خوددارى 

ســت که برخى از مواد شلوار جین در 
خراش دهند و  وانند آیفون 11 را

وب بر جاى بگذارند.
ــوع بارها توســط کاربران
یید شده است. جدا از لوازم
ززززنیز ، هر نوع خط و خش 

رزش دستگاه شما 
ـن معامله 

یی ور ب ی ر نر ی ی ب
قاب ها مزای
دارنــ
محاف
دستگا
خــ ربرابر

افزایش
اقدام
مى خواهی
قــرار داد
صفحه روى

است.

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایى پیمانکاران  توانمند در زمینه هاى فوق از کلیه شرکهاى توانمند در این 
زمینه دعوت به همکارى و ثبت نام نماید.

                  مدارك مورد نیاز:
pdf 1. صالحیت ایمنى پیمانکاران ، آخرین اطالعات ثبتى شرکت ، در قالب
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ویتامین D خواص متعــدد زیادى دارد از جمله آنکه میزان جذب کلســیم در بدن را 
افزایش مى دهد، سیستم ایمنى بدن را تقویت مى کند و راهى براى کاهش التهاب در 
بدن است. هرچند که مصرف این مکمل غذایى به شکل خودسرانه توصیه نمى شود اما 
مى توان با اتخاذ راهکارهاى تغذیه اى میزان دریافت ویتامین D در بدن را افزایش داد.

 گرچه ویتامین D مانند ســایر ویتامین ها و مواد معدنى، به وفور در مواد غذایى وجود 
ندارد، با این حال روش هاى آسان و البته ارزانى براى دریافت ُدز مناسب از این ویتامین 

در طى روز پیشنهاد شده است.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى ســالمت وزارت بهداشت، هر فرد باید روزانه 600 
واحد بین المللى ویتامین D به بدن برساند که با اســتفاده از راهکارهاى زیر این امر 

محقق مى شود:
مکمل هاى ویتامین D: در مصرف ایــن مکمل ها البته باید احتیــاط کنید و با 
پزشک تان مشورت کنید چون مصرف بیش از حد ویتامین D مى تواند سمیت (عارضه) 
ایجاد کند. میزان نیاز روزانه به ویتامیــن D در افراد معمولى و افرادى که دچار پوکى 

استخوان هستند، 800 تا 1200 واحد است.
زرده تخم مرغ: استفاده از این خوراکى یک راه مناسب براى جذب ویتامین D مورد 

نیاز است. یک عدد زرده تخم مرغ حاوى 40 واحد ویتامین D است؛ البته نباید سعى 
کنید کل نیاز روزانه خود به ویتامین D را از طریق خوردن زرده تخم مرغ جبران کنید. 
چون یک عدد تخم مرغ حاوى 200 میلى گرم کلسترول است و توصیه انجمن قلب 
آمریکا این است که روزانه بیش از 300 میلى گرم کلسترول براى حفظ سالمت قلب، 

دریافت نشود.
 غالت غنى شده: غالت کم کالرى غنى شــده مانند دانه ها، در هر یک فنجان و 
نیم، حاوى 90 واحد ویتامین D هســتند و مى توان آنها را با شیر و یا آب پرتقال غنى 

شده با ویتامین D مصرف کرد.
نور خورشید: قرار گرفتن در معرض آفتاب همراه با استفاده منظم از کرم هاى ضد 
آفتاب منجر به سنتز ویتامین D در بدن مى شود. میزان این قرارگیرى باید روزانه 20 
تا 25 دقیقه باشد و اگر شما داراى پوست تیره هستید، میزان این قرارگیرى در معرض 

آفتاب را باید افزایش دهید.
 ماهى هاى چرب: ماهى هاى چرب از قبیل قزل آال، ماهى تن و ماهى ســاردین 
منابع غنى از ویتامین D هستند. هر سه اونس از فیله ماهى قزل آال، شامل 450 واحد 
بین المللى ویتامین D است؛ ضمن این که اسیدهاى چرب امگا 3 موجود در آن پاداشى 

براى حفظ سالمت قلب است.
کنسرو ماهى تن: هر 4 اونس از این نوع ماهى، 150 واحد ویتامین D دارد.

قارچ: قارچ ها به طور طبیعى به خاطر قرارگیرى در معــرض آفتاب حاوى مقادیر 
زیادى ویتامین D هســتند و به اندازه مکمل ویتامین D، نیاز بدن به این ویتامین را 
تامین مى کنند. محققان توصیه مى کنند که نیم تا یک ساعت قبل از مصرف قارچ، 
مى توانید آن را در معرض نور مســتقیم خورشید قرار دهید چون قارچ همانند پوست 
انسان ویتامین D را از طریق نور خورشید سنتز مى کند. مصرف یک پرس قارچ 400 

واحد از ویتامین D بدن را تامین مى کند.
شیر غنى شده: تقریبا تمام محصوالت شیر گاو غنى شده با ویتامین D در هر 8 
اونس، حداقل 100 واحد از میزان نیاز به این ویتامین را تامین مى کنند. برخى از انواع 

شیر سویا و شیر برنج نیز با ویتامین D غنى شده اند.
برخى از انواع آب پرتقال: یک لیوان 8 اونســى از آب پرتقال غنى شده، 100 

واحد ویتامین D دارد.
روغن ماهى: روغن کبد ماهى که با طعم  دهنده  هایى چون نعنا یا مرکبات و یا به 

شکل کپسول هاى مکمل ارائه مى شود، منبع غنى از این ویتامین به شمار مى آید.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت:سیستم ایمنى 
بدن بسیار پیچیده اســت و هر کدام از مواد غذایى به نحوى نقش 

خود را ایفا مى کنند.
در برنامه ضربان شبکه سالمت سیما مجرى برنامه میزبان دکتر 
گالله اصغرى متخصص تغذیه و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى ایران بود و در خصوص تغذیه و تقویت سیستم ایمنى بدن 

به گفتگو پرداختند.
گالله اصغرى در پاسخ به این سوال که چه ویتامین ها یا مواد غذایى 
در افزایش سیستم ایمنى بدن تاثیرگذار هستند، گفت: سیستم ایمنى 
بدن بسیار پیچیده است و مواد غذایى هر کدام به نحوى نقش خود 

را ایفا مى کنند. میوه ها به عنوان منبع غنى از ویتامین ها هستند.
او از ویتامین C و E، به عنوان آنتى اکســیدان نام برد و گفت: هر 
قدر میزان آنتى اکســیدان در بدن باالتر باشد، سیستم ایمنى بدن 

قوى تر عمل مى کند.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى از اسید هاى 
چرب ضرورى که بدن قادر به ســاخت آن ها نیست نام برد، (اسید 
چرب امگا 3 و امگا 6) و گفت: امگا 6 واکنــش التهابى را در بدن 
افزایش مى دهد، تناسب صحیح امگا 3 نسبت به امگا6 در بدن، به 

کاهش التهاب کمک مى کند.
اصغرى با بیان این که فلــور میکروب روده با تولید یک ســرى 
فاکتور ها به افزایش سیستم ایمنى بدن کمک مى کند، تاکید کرد: 
اگر این فلور طبیعى، به دلیل مصرف مواد غذایى نادرست، به سمت 
باکترى هاى مضر و پاتوژن تغییر ماهیت دهد، قطعًا باعث اختالل 

در سیستم ایمنى بدن خواهد شد.

وى گف: چاقى و اضافــه وزن، با افزایــش فاکتور هاى التهابى و 
ایجاد آبشار التهابى در بدن، فرد را مستعد ابتالء به عفونت مى کند؛ 
بنابراین کاهش وزن در بروز و کاهــش بیمارى هاى حاد عفونى 

تأثیرگذار است.
کارشناس برنامه در پاسخ به این ســوال که بشقاب غذایى روزانه 

هر فرد باید شامل کدام 
دسته گروه هاى غذایى 
باشد، گفت:الزم است 
50 درصد بشــقاب از 
ســبزى و میــوه، 25 
درصد نشاسته و غالت 
سبوس دار و 25 درصد 
هم با منابــع پروتئینى 

کامل گردد.
وى ادامــه داد: اغلب 
ویتامین هــا و مــواد 
مغذى از طریــق غذا 
تامین مى شــوند و آن 
دسته از موادى که نیاز 
به مصرف مکمل دارد، 

محدود است.
اصغرى مواد غذایى با 

رنگدانه هاى نارنجى و زرد پررنــگ (بتاکاروتن) را حاوى ویتامین 
A دانســت و گفت: هویج، کدو حلوایى، فلفل دلمه رنگى، حاوى 

ویتامین A هستند و پیشنهاد مى شود در برنامه روزانه غذایى قرار 
بگیرد.

وى گت: میزان نیاز به ویتامین A، در گروه هاى جنســى و ســنى 
متفاوت است، همچنین دریافت ویتامین A، از منابع غذایى، هیچ 
گونه مسمومیت ایجاد نمى کند، مسمومیت تنها با استفاده بیش از 

مجاز مکمل ها در بدن ایجاد مى شود.
وى افزود: ویتامین C در میوه ها و سبزیجاتى مانند: مرکبات، سبزى، 
فلفل دلمه اى و...، به وفور 
یافت مى شود، ویتامین 
سى محلول در آب است، 
اما زیاده روى در مصرف 
مکمل ویتامیــن C، در 
ایجاد ســنگ هاى کلیه 

موثر است.
عضو هیئت علمى دانشگاه 
علوم پزشــکى ایران گفت: 
مســمومیت با ویتامین ها 
زمانى مطرح مى شود که فرد 
به مکمل ها روى آورد، که در 
خصوص ویتامین D، عوارض 

جدى به دنبال دارد.
وى گفــت: منابــع غذایى 
محدودى ویتامین D دارند، 
زرده تخم مرغ و دســته اى از 

منبع اصلــى ویتامین D را نور ماهى ها حاوى این ویتامین هستند. 
خورشید اســت، نیاز روزانه هر فرد 1000 واحد ویتامین دى است. 

میزان استاندارد این ویتامین، بین 30 تا 70 نانو گرم به ازاى هر میلى 
متر اســت و در صورتى که این غلظت به باالى 100 میلى گرم به 

ازاى هر میلى لیتر در خون برسد مسمومیت ایجاد مى کند.

کارشــناس برنامه ماهى و روغن ماهى را منبع جانورى اسید هاى 
چرب امگا-3 دانست و همچنین از روغن کلزا و گردو و به عنوان 
منبع گیاهى غنى از امگا 3 نام برد و گفت: اســید چرب امگا6، در 
روغن ذرت و روغن آفتابگردان وجود دارد که زمینه التهاب در بدن 
را افزایش مى دهد، بر هم خوردن تعادل بین امگا3 و امگا6، باعث 

ایجاد التهاب در بدن مى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: پروبیوتیک ها 
منابع غذایى فرا ویژه اى هستند که با اثرى که بر فلور طبیعى روده 
دارند، تولید آن هــا را افزایش مى دهند و باعث افزایش ســالمت 
دستگاه گوارش و همچنین افزایش مقاومت به انسولین، جلوگیرى 
از افزایش چربى هاى خون، جلوگیرى از سندروم متابولیک و چاقى 

مى شوند. 
پروبیوتیک ها در جلوگیرى از عفونت هاى تنفسى هم نقش دارند، هر 
چه تعداد باکترى هاى مفید و مثبت افزایش یابد، اثرات مثبت آن ها 
نیز افزایش خواهد یافت، حبوبات و لبنیات با چربى هاى تخمیر پذیر، 
زمینه مساعدى را براى افزایش باکترى هاى روده و در نتیجه تولید 

پروبیوتیک ها فراهم مى کنند.
اصغرى تاکید کرد: سیر و پیاز با داشتن ماده اى به نام آلیسین مقاومت 
بدن را در قبال ویروس ها و قارچ ها افزایش مى دهند و توصیه کرد 
به شکل هاى مختلفى از این دو ماده در غذاى روزانه استفاده کنید.

بشقاب غذایى سالم شامل چه گروه هاى غذایى است؟

عوارض نوشیدن زیاد چاى که شاید ندانید
تازه ترین مطالعات نشان مى دهد که نوشیدن بیش از حد چاى سیاه و 
سبز مثال بیش از پنج لیوان در روز، به دلیل داشتن کافئین ممکن است 

با عوارضى خفیف تا شدید همراه باشد.
 برخى از این عوارض مى تواند شامل سردرد، عصبى شدن، مشکالت 
خواب، اســتفراغ، اســهال، تحریک پذیرى، ضربان قلــب نامنظم، 
لرزش، سوزش قلب، سرگیجه، صداى زنگ در گوش، تشنج و گیجى 
باشد. همچنین مصرف زیاد چاى سیاه و ســبز یا سایر نوشیدنى هاى 
کافئیــن دار مى تواند وابســتگى روانــى ایجاد کنــد؛ بنابراین الزم 
اســت به برخى اقدامات احتیاطى و هشــدارهاى ویژه در این زمینه

 توجه کرد:
باردارى و شیردهى: اگر باردار یا شیرده هستید، بیش از 2 لیوان در 
روز چاى سیاه و سبز مصرف نکنید. این مقدار چاى حدود 200 میلى 
گرم کافئین را تأمیــن مى کند. مصرف بیش از ایــن مقدار در دوران 
باردارى احتماال غیرایمن اســت و ممکن است با افزایش خطر سقط 
جنین، افزایش خطر ابتال به سندرم مرگ ناگهانى نوزاد (SIDS) و وزن 

پایین نوزاد هنگام تولد همراه باشد.
روز براى مادر شیرده نوشیدن بیش از سه لیوان چاى سیاه و سبز  در 

ممکن است تحریک پذیرى کودك را افزایش دهد و 
باعث افزایش حرکات بیشتر روده او شود.

کم خونى: نوشیدن چاى سیاه و سبز ممکن 
است کم خونى را در مبتالیان به کمبود آهن 
بدتر کند. بهتر است از یک ساعت قبل غذا تا 

دو ساعت بعد از غذا به ویژه ناهار، از مصرف 
چاى که شامل انواع چاى سیاه، سبز، گیاهى و... 

است، پرهیز کرد.

اختالالت اضطرابى: کافئین موجود در چاى ســیاه و سبز ممکن 
است باعث بیشتر شدن اضطراب شود.

 اختالالت خونریزى: دالیلى وجود دارد که کافئین موجود در چاى 
سیاه مى تواند باعث کندى لخته شدن خون شود، اگرچه این مورد در 
افراد نشان داده نشده اســت، ولى در صورت بروز اختالل خونریزى، 

کافئین را با احتیاط مصرف کنید.
مشکالت قلبى: کافئین موجود در چاى ســیاه و سبز باعث ایجاد 
ضربان قلب نامنظم در افراد خاص مى شــود. اگر بیمارى قلبى دارید، 

مصرف کافئین را محدود کنید.
دیابت: کافئین موجود در چاى سیاه ممکن است قند خون را تحت 
تأثیر قرار دهد. اگر مبتال به دیابت هســتید بیشتر از دو فنجان در روز 

چاى ننوشید.
 اسهال: کافئین موجود در چاى سیاه و سبز، به ویژه هنگامى که به 

مقدار زیادى مصرف شود، ممکن است اسهال را بدتر کند.
تشنج: چاى سیاه و ســبز حاوى کافئین اســت. این نگرانى وجود 

دارد که مصرف زیاد کافئین ممکن اســت باعث 
تشــنج یا کاهش اثرات داروهاى مورد اســتفاده 

براى جلوگیرى از تشنج شود. اگر تا به حال تشنج داشته اید از مقادیر 
زیاد کافئین یا مکمل هاى حاوى کافئین مانند چاى ســیاه اســتفاده

 نکنید.
 گلوکوم (آب ســیاه): کافئین موجود در چاى سیاه و سبز ممکن 
است باعث افزایش فشار داخل چشم شــود. این افزایش در طى 30 

دقیقه اتفاق مى افتد و حداقل 90 دقیقه طول مى کشد.
در افرادى که سابقه ژنتیکى ابتال به ســرطان مانند سرطان پستان، 
سرطان رحم، سرطان تخمدان، آندومتریوز یا فیبروم هاى رحمى دارند 
چاى سیاه ممکن اســت مانند هورمون استروژن عمل کند. هورمون 
استروژن در این افراد مى تواند احتمال ابتال به سرطان را افزایش دهد. 
اگر شرایطى دارید که با قرار گرفتن در معرض استروژن بدتر مى شود 

از چاى سیاه استفاده نکنید.
 فشار خون باال: کافئین موجود در چاى ســیاه ممکن است فشار 
خون را در افرادى که فشار خون باال دارند، افزایش دهد. با این حال به 
نظر نمى رسد افرادى که مرتبا چاى سیاه یا سایر محصوالت 

کافئین دار مى نوشند دچار فشار خون باال شوند.
سندرم روده تحریک پذیر: کافئین موجود 
در چاى ســیاه و ســبز به ویژه هنگامى که به 
مقدار زیادى مصرف شود، ممکن است اسهال 
را بدتر کند و عالئــم IBS را بدتر کند. IBS یا 
سندرم روده تحریک پذیر با احساس ناراحتى، 
درد مزمن در ناحیه شکم، نفخ و تغییرات در عادات 
روده اى بدون هرگونه علت دیگرى مشــخص مى شــود. 

اسهال یا یبوست ممکن اســت در افراد مبتال به صورت متناوب دیده 
شــوند. IBS یا ســندرم روده تحریک پذیر در اغلب بیماران منجر به 
شرایط خطرناك نمى شود و آســیبى دائمى به روده بزرگ نمى رساند، 
ولى مى تواند به علت عوارض جانبى باعــث ایجاد اختالل در زندگى 

روزمره شود. 
افراد مبتال به این بیمارى اغلب بیش از دیگران دچار ریفالکس معده 
مى شــوند. IBS یک گروه از نشــانه هاى روده اى است که معموال با 
یکدیگر همراه مى شوند. عالئم و نشانه ها از شدت و طول مدت، فرد 
تا فرد متفاوت است. سندرم روده تحریک پذیر مى تواند سبب آسیب 

روده در بعضى موارد شود.
 پوکى استخوان: کافئین باعث افزایــش میزان کلسیم موجود در 
ادرار مى شود. این موضوع ممکن است اســتخوان ها را تضعیف کند؛ 
بنابراین بیش از 300 میلى گرم کافئین (تقریبًا 3-2 لیوان چاى سیاه) 
در روز مصرف نکنید. مصرف مکمل کلســیم ممکن است در جبران 

تلفات کلسیم کمک کند.
 کم کارى تیروئید:  نوشیدن سه لیوان چاى سبز و سیاه در روز باعث 
تامین کل فلوراید مورد نیاز روزانه بدن بزرگســاالن مى شود. در عین 
حال دریافت بیش از اندازه فلوراید (بیش از 3 لیوان چاى) ممکن است 

باعث کم کارى تیروئید شود.
بر اســاس اعالم پایــگاه اطالع رســانى دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشت، الزم به ذکر اســت که مضرات استفاده زیاد از چاى 
ســیاه که عمدتا به دلیل داشتن کافئین است، شــامل چاى سبز هم 

مى شود.

این روزها که آنفلوانزا و سرماخوردگى فصلى شایع شده، 
ممکن است درگیر سرفه شوید و خود و اطرافیانتان را 
کالفه کنید. متخصصان طب سنتى اما راهکارى دارند 

که به سادگى به شما کمک خواهد کرد.
 خنکى هوا، آلودگى و تجمع افراد راه را براى گسترش 
سرماخوردگى فصلى و البته آنفلوانزا باز کرده است. اگر 
شما زیر نظر پزشــکتان درمان و مراقبت هاى الزم را 
دریافت کرده اید، با این حال از سرفه کالفه شده اید این 

توصیه هاى طب سنتى را اجرا کنید.
بهترین دمنوش براى درمان ســرفه  

خشک:
بارهنگ: این دانه هــاى ریز در آب جوش لعاب پس 

مى دهند و در تسکین سرفه موثرند.
تخم مرو: دانه هاى این گیاه نیز در آب، لعاب مى دهند 
و خوردن دم کرده این دانه ها به تسکین سرفه خشک 

کمک زیادى مى کند.
به دانه: دانه به را اگر میوه آن شیرین باشد، دم کنید. در 

کنترل سرفه مناسب است.
بهترین دمنوش براى درمان سرفه  خلط  

دار:
شلغم: هم به شکل آب پز و هم در سوپ و آش براى 

این شرایط مفید است.
آویشن: دمنوش آویشن در سرفه هاى خلط دار بسیار 

کمک کننده است.
بابونه  شیرازى: دمنوش بابونه نیز سه تا چهار بار در 

روز در کنترل عالیم سرماخوردگى موثر است.

دمنوش هاى معجزه آسا 
براى درمان سرفه

10 راهکار براى دریافت ویتامین D بیشتر
یک پزشک داخلى ضمن اشــاره به شباهت ها و 
تفاوت هاى عالیم ابتال بــه کرونا و انفلوآنزا گفت: 
دوره نهفتگى کرونا نســبت به آنفلوآنزا طوالنى تر 

بوده و مسرى تر است.
 بهاره شــاطرى عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشــکى ایران و پزشــک داخلى، واکسیناسیون 
را از راه هاى پیشــگیرى از آنفوالنزا به ویژه براى 
گروه هاى پرخطر دانســت و گفت: عالئم تزریق 
این واکسن تا حدى شبیه به عالئم آنفوالنزاست و 
ممکن است تب و بدن درد خفیفى در فرد به وجود 
آید که با مصرف استامینوفن برطرف مى شود که 

این عالئم قابل سرایت به دیگر افراد نیست.
این پزشــک داخلى با بیان اینکه همه گروه هاى 
سنى مى توانند این واکسن را دریافت کنند، افزود: 
در برخى افراد به دلیــل آنکه در گروه هاى پرخطر 
قرار مى گیرند، تزریق واکسن اولویت بیشترى دارد.

وى ضمن اشاره به زمان طالیى تزریق این واکسن 
بیان کرد: بهتریــن فرصت تزریق این واکســن 

شهریور ماه تا اوایل پاییز است.
عضو هیئت علمى دانشــگاه علوم پزشکى ایران 
در مورد شباهت ها و تفاوت هاى آنفوالنزا و کرونا 
یادآور شد: هر دو بیمارى تنفسى هستند و عالئمى 
مانند تب، گلودرد، سرفه، گرفتگى و آبریزش بینى، 
بدن درد، عالئم گوارشــى در هر دو بیمارى دیده 

مى شود.
وى گفت: تنگــى نفس، از دســت دادن بویایى و 
چشایى و ضایعات پوســتى درصد ابتال به کرونا را 
تا حد زیادى باال مى برد که در آنفوالنزا نادر است 
مگر آنکه بیمار دچار ذات الریه شود. همچنین دوره 

نهفتگى کرونا طوالنى تر بوده و مسرى تر است.

کرونا با آنفلوآنزا 
چه تفاوتى دارد؟

هر روز صبح چه کارهایى مى کنیــد؟ قبل از صبحانه 
مسواك بزنیم یا بعد از آن؟ توصیه یک درمانگر دندان 

را در این باره بخوانید.
هر روز صبح چه کارهایى مى کنید؟ براى سرحال شدن 
مى دوید و بعد دوش آب سرد مى گیرید؟ پیش از بیرون 
آمدن از رختخواب ســه بار زنگ ســاعت را خاموش 
مى کنید؟ هر کس روز خود را به نحوى شروع مى کند 
اما ویدیویى در تیک تاك که مى گوید همه باید بخشى 
از مناسک صبحگاهى را شکلى مشخص انجام دهیم، 

بارها دیده شده است.
آنا پترسون از اسکس، درمانگر دندان است. (از کارکنان 
بخش بهداشــت و درمان که برخى کارهاى ســاده تر 
دندانپزشکى را انجام مى دهد) پترســون در ویدیویى 
که در صفحــه کارى  خود در تیک تاك منتشــر کرده 
است مى گوید که هرگز نباید دندان ها را بعد از صبحانه 
مســواك زد، بلکه همیشــه پیش از آن باید این کار را 

انجام داد.
او در توضیح این مســئله به دنبال کننده هاى (فالوئر) 
خود مى گوید: «براى ایــن توصیــه ام دو دلیل دارم: 
وقتى صبحانه مى خوریم، دهانمان اســیدى مى شود. 
اگر دندان ها را پس از صبحانه مسواك بزنیم، در واقع 
دندان ها را بیشتر به این اسید آغشــته مى کنیم و این 
باعث از بین رفتــن میناى دندان ها مى شــود. ضمنا 
مسواك زدن پیش از صبحانه از دندان ها در برابر غذایى 

که مى خواهیم بخوریم محافظت مى کند.»
رهنمودهاى او توصیه شرکت خمیر دندان «کولگیت» 
را که اعالم کرده بود مسواك زدن پس از خوردن غذا 

«گاهى» بر میناى دندان اثر منفى دارد، تایید مى کند.
شاید این خبر آن دسته از افرادى را که گمان مى کردند 
مسواك زدن پس از صبحانه بهتر است زیرا دندان ها را 

از شر بقایاى غذایى که خورده بودیم خالص مى کند، 
غافلگیر کرده باشد.

در بخش نظرات این ویدیو یکى از دنبال کنندگان نوشته  
است: «همه دندان پزشکان با این حرف موافق نیستند. 
بعضى از آنان مى گویند اگر مسواك زدن 30 دقیقه پس 

از خوردن یا نوشیدن باشد، ایرادى ندارد.»
گروه بهداشــتى بوپا نیــز اعالم کرده اســت که اگر 
مى خواهید پس از غذا خوردن مسواك بزنید، بهتر است 
دست کم یک ســاعت صبر کنید تا بزاق فرصت داشته 
باشد اســیدهایى را که غذا در دهان ایجاد کرده است، 

خنثى کند.
در تارنماى ســازمان ملى خدمات بهداشــتى در مورد 
مســواك زدن پیش یا پس از صبحانه رهنمود خاصى 
داده نشده اســت. در این تارنما توصیه شده است براى 
حفظ بهداشت دهان و دندان همواره دو بار در روز، هر 
بار حدود دو دقیقه، دندان ها را با خمیردندان فلورایددار 

مسواك بزنیم.

قبل از صبحانه مسواك بزنیم
 یا بعد از آن؟

ووروزوان چاى سیاه و سبز  در
 افزایش دهد و

ود.
مکن
آهن 
غذا تا 

صرف 
گیاهى و... 

ر ب لر ه ن و ر ى زی ر
تشنج: چاى سیاه و ســبز حاوى کافئین اســت. این نگرانى وجود

دارد که مصرف زیاد کافئین ممکن اســت باعث
تشــنج یا کاهش اثرات داروهاى مورد اســتفاده 

خون را در افرادى که فشار خو
نمى رسد افرادى ررررررررررنننظنظظرظظنظرنظر
کافئیندار مى نوش
سندرم

در چاى
مقدار
را بدتر
سندرم
درد مزمن د
روده اى بدون هرگو

 در بروز و کاهــش بیمارى هاى حاد عفونى 

اسخ به این ســوال که بشقاب غذایى روزانه 
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 با 
 و زرد پررنــگ (بتاکاروتن) را حاوى ویتامین 
هویج، کدو حلوایى، فلفل دلمه رنگى، حاوى 

گونه مسمومیت ایجاد نمى کند، مسموم
مجاز مکمل ها در بدن ایجاد مى شود.

Cوى افزود: ویتامین C در میوه ها و سبزیجا

ع
علو
مس
زما
م به
خص
جد
وى
مح
زرد

منبعماهى ها حاوى این ویتامین هستند. 
000 فرد 0خورشید اســت، نیاز روزانه هر
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
برابر راى شــماره 140160302177000463 مورخــه 1401/07/11 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض خانم زهره راعى دهقى   فرزند محمد على  بشماره شناسنامه و شماره 
ملى 1080010424 نجف آباد  در ششــدانگ یک قطعه زمین  با بناى احداثى بر 
روى قسمتى از پالك 380  فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 124/92 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه  از مالک رسمى 

آقاى حیدر راعى  محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000511 مورخــه 1401/08/01 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاى حسن خسروى دهقى   فرزند  فتح اله  بشماره شناسنامه 5777 
نجف آباد و شماره ملى 1090575017 نجف آباد  در ششدانگ یک درب باغ  بر 
روى ششدانگ پالك 2614  فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت 700 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه  از مالک رسمى آقاى 

حسن یزدى طهماسبى  محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000496 مورخــه 1401/07/28 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاى رجبعلى راعى    فرزند نوروز على  بشماره شناسنامه 5249  نجف 
آباد و شماره ملى 1090569645 در ششــدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى از 
پالك 1440 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 
1707/54 مترمربع انتقالى بصورت رسمى از  آقاى عباس راعى و قسمتى انتقالى 

بصورت عادى از مالک رسمى آقاى حبعلى راعى دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000494 مورخــه 1401/07/26 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض آقاى کاظم عســگرى   فرزند محمد على  بشماره شناسنامه 25290 
تهران  و شماره ملى 0079954200 در ششدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى 
از  ششــدانگ پالك 1246 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مساحت733/34 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه  از مالک رسمى 

آقاى احمد خدابخشى دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000488 مورخــه 1401/07/25 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه 
و بالمعارض  خانم فاطمه کالنترى دهقى     فرزند حســین   بشــماره شناسنامه 
و شــماره ملى 1080482490 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى  بر روى 
قســمتى از پالك 1599 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 776/65مترمربع انتقالى بصورت رســمى از مالک رسمى  وراث حسن 

کالنترى دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000356 مورخــه 1401/06/07 هیات 
قانون تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و 
بالمعارض  آقاى خسرو خسروى دهقى     فرزند عباسعلى   بشماره شناسنامه 41 
و شماره ملى 1091934118 در ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى   بر 
روى قسمتى از پالك 419 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان 
به مســاحت 57/97 مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى آقاى نصراله 
خسروى دهقى و قسمتى انتقالى از مالکین رسمى  وراث معصومه سلمانى دمابى   

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى 
بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به 
فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شــخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواســت به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و 
ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/17- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/02  - م الف: 1405886- 

رئیس  اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراله علینقیان/8/226 

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شماره 5189 فرعى  مجزى شده 
از پالك 2278 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام خانم فرزانه یوسفى   فرزند على محمد در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روزپنج شــنبه مورخ 1401/09/10  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام 
مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در 
روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار: 1401/08/17 – م الف:1404933 - رئیس اداره ثبت 

اسنادوامالك بخش مهردشت - نصراله علینقیان/8/228

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در 
مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت 

موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027006380 مورخ 140160302027006380 
راضیه آقا بابائى فرزند حســین بشماره شناســنامه 5252 صادره از خوراسگان 
بشماره ملى 1293417726 در ســه دانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 7 فرعى از اصلى 5934 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 155/82 مترمربع.خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شــماره 140160302027006381 مورخ 1401/06/30 ســمیه آقا 
بابائى فرزند حسین بشماره شناســنامه 1801 صادره از خوراسگان بشماره ملى 
1291545964 در ســه دانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قســمتى 
از قطعه زمین پالك 7 فرعى از اصلى 5934 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 155/82 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/17 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/02- 
م الف: 1406536- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى/8/229

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5440 مورخ 1401/07/27 به شــماره کالسه 1533 مالکیت 
آقاى/ خانم فرزانه زمانى فروشانى به شناســنامه شماره 1130026922 کدملى 
1130026922 صادره فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 169,74 مترمربع پالك شماره 95 فرعى از 114 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند انتقال 
32511 مورخ 1398/9/13 دفترخانه 322 خمینى شــهر و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5439 مورخ 1401/07/27 به شــماره کالسه 1532 مالکیت 
آقاى/ خانــم مجتبى مجیرى فروشــانى به شناســنامه شــماره 9452 کدملى 
1142319296 صادره فرزند نعمت اهللا در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 169,74 مترمربع پالك شماره 95 فرعى از 114 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند انتقال 
32511 مورخ 1398/9/13 دفترخانه 322 خمینى شــهر 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 شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/08/17- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/02- م 
الف: 1405780 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/8/231

آگهى ماده 105 - اصالحى قانون ثبت
شماره نامه: 140185602008002736- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/14- نظر 
به اینکه خانم زهرا عقدکى مالک ششدانگ باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى 16 حبه 
از 72 حبه ششــدانگ پالك 2627 فرعى از 4 اصلى واقع در برزوك آباد بخش 
یک ثبتى شهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت 
طى درخواست وارده به شماره 140121702008010447 مورخ 1401/7/16 
خواستار پرداخت بهاء یکـ  هشتم اعیانى از ششدانگ پالك فوق الذکر گردیده اند 
که بهاء مقدار مذکور طبق ثبت دفتر امالك به نام بانو خانم قماشى همسر مرحوم 
محمدحســین قماشــى مى باشــد لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 آیین نامه 
اصالحى قانــون ثبت موضوع جهــت ارزبابى یکـ  هشــتم اعیانى پالك فوق 
توسط کارشناس رسمى دادگسترى طى شــماره 140121702008010716- 
1401/07/19 به کانون کارشناســان رسمى اســتان اصفهان اعالم که کانون 
کارشناسان طى نامه شماره 1401/6508 مورخ 1401/08/02 با ارسال گزارش 
ارزیابى اعالم نموده اســت که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک نوبت 
آگهى مى شود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید و  در صورتى که مدعى تضییع 
حقى از خود مى باشد مى بایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهى، به 
دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف 
مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشــود اداره ثبت شــهرضا نسبت به حذف 
بهاء باستناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول گواهى طرح دعوى 
در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى مقــدار فوق الذکر موکول به صدور حکم 
قضائى مى باشد.تاریخ انتشار:1401/08/17- م الف: 1406369- مدیر واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک شهرضا- مرتضى قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى/8/233

آگهى ماده 105 - اصالحى قانون ثبت
شــماره نامه: 140185602008002737- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/14- 
نظر به اینکه اکبر غالم الدین مالک تمامت شــشـ  هفتم ســهم مشاع باستثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى از 14 سهم ششــدانگ پالك 102 فرعى از 14 اصلى واقع در 
معصوم آباد بخش یک ثبتى شــهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه 
اصالحى قانون ثبت طى درخواست وارده به شماره 140121702008011147 
مورخ 1401/7/27 خواستار پرداخت بهاء یکـ  هشتم اعیانى از ششدانگ پالك 
فوق الذکر گردیده اند که بهاء مقدار مذکور طبــق ثبت دفتر امالك به نام مرحوم 
خانم فاطمه ســلطان دباغ زوجه مرحوم على اکبر دباغ مى باشــد لذا در اجراى 
تبصره یک مــاده 105 آیین نامه اصالحــى قانون ثبت موضــوع جهت ارزیابى 
یکـ  هشتم اعیانى پالك فوق توســط کارشناس رسمى دادگسترى طى شماره 
140185602008002467- 1401/8/2 به کانون کارشناســان رسمى استان 
اصفهان اعالم که کانون کارشناســان طــى نامه شــماره 6524/1401 مورخ 
1401/08/07 با ارسال گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك فوق الذکر فاقد هرگونه 
اعیانى اعم از ساختمانـ  درب و دیوار و اشجار مى باشد که در اجراى تبصره یک 
ماده 105 مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید 
و در صورتى که مدعى تضییع حقى از خود مى باشــد میبایســت ظرف مدت یک 
ماه پس از انتشــار این آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را 

به این اداره ارائه نماید هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشــود 
اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در 
صورت وصول گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حذف بهاء ثمنیه اعیانى مقدار 
فوق الذکر موکول به صدور حکم قضائى مى باشد. تاریخ انتشار:1401/08/17 - 
م الف: 1406362- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا- مرتضى قدیرى از 

طرف محمدحسن صمصامى/8/234

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006007667- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/10- 
خانم زهره یزدانى خوزانى فرزند براتعلى با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى 
مفقود شدن سند مالکیت تحریرى دفترچه اى سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
114/588 باقیمانده که 114/1774 استانداردسازى گردیده واقع در خمینى شهر 
بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت نامبرده در صفحه 164 دفتر 488 به شــماره 
ثبت 106299 و شــماره چاپى سند 282373 ثبت و تســلیم گردیده و متقاضى 
اظهار نموده که سند مالکیت در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند 
مالکیت المثنى نموده اســت؛ 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 شده) 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 مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/08/17 - م الف: 1405758- سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهرـ  ســید محمدحسن مصطفوى از طرف 

زهره عموشاهى خوزانى/8/235

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

نامه اجرائى آن
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات مالکانه و 
بال معارض متقاضیان محرز گردیده است  ومراتب در روزنامه هاى اقتصاد آینده و 
نصف جهان  منتشر شده است  که به علت اشتباه در چاپ متن آراء توسط  روزنامه 
مجددا مراتب در ردیف بند ( ب ) به شرح زیر به منظور اطالع عموم در یک نوبت 
در روزنامه هاى نصف جهان  و اقتصاد آینده چاپ اصفهان آگهى مى شــود و در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى دارند مى 
توانند از تاریخ انتشــار آگهى به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرضا تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

بند ب)
بخش یک ثبتى شهرضا

یکم : شماره هاى فرعى از 1- اصلى ابنیه
1- راى 140160302008003023 مــورخ 1401/06/14 محمد رضا امیرزاده 
هونجانى فرزند رضا  سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى 

شده ار پالك 171  فرعى به مساحت 108,21 متر مربع 
2-راى 140160302008003024 مورخ 1401/06/14 بهاره ســالک فرزند 
مهدى سه دانگ  مشاع از ششدانگ یک باب خانه  نیمه تمام مجزى شده ار پالك 

171  فرعى به مساحت 108,21 متر مربع
3-راى 140160302008003038 مورخ 1401/06/14 ام البنین خادم  فرزند 
حسن  سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 5237  
فرعى به مســاحت 180,77 متر مربع  انتقال عادى مع الواســطه از طرف ورثه 

مرحومین على آقاخانى فرزند عباس و طاهره نباتى فرزند قاسم 
4-راى 140160302008003039 مــورخ 1401/06/14 حمید  خادم  فرزند 
محمد على ســه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
5237  فرعى به مســاحت 180,77 متر مربع  انتقال عادى مع الواسطه از طرف 

ورثه مرحومین على آقاخانى فرزند عباس و طاهره نباتى فرزند قاسم 
5-راى 140160302008002515 مــورخ 1401/05/26 ماندنى امیرى فرزند 
حسین قلى ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 8065 که قبال 3003,3 

فرعى بوده است   به مساحت 40 متر مربع 
دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد

6-راى 140160302008002777 مورخ 1401/06/06 حیدر گرامى  فرزند فتح 
اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 453  فرعى 

به مساحت 115,31 متر مربع 
7-راى 140160302008002778 مورخ 1401/06/06 لیلى دهقان  فرزند فتح 
اله سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 453  فرعى 

به مساحت 115,31 متر مربع 
8-راى 140160302008002522 مورخ 1401/05/26 سید نورمحمد موسوى 
فرزند سید خلیل ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 475  فرعى به 

مساحت 129,25 متر مربع 
9-راى 140160302008002653 مــورخ 1401/05/30 مهدیه ثابت فرزند 
مسیح اله   ششدانگ یک باب خانه  مجزى شده از پالك 988 فرعى به مساحت 

138,41 متر مربع
10-راى 140160302008003026 مورخ 1401/06/14 ملیکا رهبرى فرزند 
مصطفى سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزى شده از 

پالك 997 فرعى به مساحت 163,80 متر مربع
11-راى 140160302008003027 مــورخ 1401/06/14 میالد آرامى فرزند 
محمد حسن سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  مجزى شده 

از پالك 997 فرعى به مساحت 163,80 متر مربع
12-راى 140160302008003014 مورخ 1401/06/14 مرتضى قدمى  فرزند 
احمد  ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1562  فرعى به مساحت 

226,78متر مربع

13-راى 140160302008003015 مورخ 1401/06/14 شــهین خیر فرزند 
رسول  ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1546  فرعى به مساحت 

134,53 متر مربع 
14-راى 140160302008003049 مورخ 1401/06/14 محسن بال افکنده 
فرزند مصطفى  4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1762  فرعى به مساحت 247,58 متر مربع 
15-راى 140160302008003051 مورخ 1401/06/14 اعظم سالک شهرضا  
فرزند محمود 2 دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده ازپالك 

1762  فرعى به مساحت 247,58 متر مربع
16-راى 140160302008002994 مورخ 1401/06/13 عباس شجاعى فرزند 
محمد على  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده ازپالك 7637  

فرعى به مساحت 233,43 متر مربع 
17-راى 140160302008002995 مورخ 1401/06/13 فلورا شاملى شهرضا 
فرزند مرتضى سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

7637  فرعى به مساحت 233,43 متر مربع 
18-راى 140160302008003036 مورخ 1401/06/14 محمد رضا ســامع  
فرزند جواد سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
840که به پالك 15951 فرعى تبدیل شده است   به مساحت 163,58 متر مربع 
19-راى 140160302008003037 مورخ 1401/06/14 عبدالرســول سامع 
فرزند جواد سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
840که به پالك 15951 فرعى تبدیل شده است  به مساحت 163,58 متر مربع 

20-راى 140160302008003040 مورخ 1401/06/14 نبى اله انصارى فرزند 
ولى اله  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 16692 فرعى که قبال 

761و 762 فرعى بوده  به مساحت 207,24 متر مربع
21-راى 140160302008002761 مورخ 1401/06/05 طاهره سلطانى فرزند 
خداخواست  ششدانگ قســمتى از یک باب مغازه  مجزى شده از پالك 17527 
فرعى که به انضمام شش دانگ پالك 7173 فرعى جمعا تشکیل یک باب مغازه 

مى دهد به مساحت 39,50 متر مربع 
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان 

22-راى 140160302008003032 مورخ 1401/06/14  اعظم السادات اهلى  
فرزند سید حسین            35 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 494  فرعى به مساحت 353,97 متر مربع 
23-راى 140160302008003034 مورخ 1401/06/14  منصور غالم الدین  
فرزند عبدالرسول            36 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب خانه مجزى 

شده از پالك 494  فرعى به مساحت 353,97 متر مربع
24-راى 140160302008002654 مورخ 1401/05/30 زهرا کاویانپور فرزند 
سلیمان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و 

اعیان مجزى شده از پالك 1147  فرعى به مساحت 137,16 متر مربع 
25-راى 140160302008002872 مورخ 1401/06/07 اشرف کاویانپور فرزند 
سلیمان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه عرصه و 

اعیان مجزى شده از پالك 1147  فرعى به مساحت 137,16 متر مربع 
26-راى 140160302008003020 مورخ 1401/06/14 محمود شجاعى فرزند 
حسین ششدانگ یک باب خانه قدیمى  مجزى شــده از پالك 1528  فرعى به 

مساحت 156,22 متر مربع 
27-راى140160302008002533 مورخ 1401/05/26محمد پراکنده فرزند 
على اکبرششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2703 فرعى به مساحت 

52,15 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

28-راى 140160302008002526 مــورخ 1401/05/26 مــژگان حمیدى 
بابوکانى  فرزند مرتضى                  34 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 

مجزى شده از پالك 341 فرعى به مساحت 113,87 متر مربع 
29-راى 140160302008002945 مــورخ 1401/06/12 محمــد محمــد 
رجبــى  فرزنــد رمضــان              37 حبــه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک 
باب خانه مجزى شــده از پالك 341 فرعى بــه مســاحت 113,87 متر مربع

پنجم: شماره هاى فرعى از 40 – اصلى واژنان 
30-راى 140160302008002616 مــورخ 1401/05/30 بهرام شــجاعى 
واژنانى فرزند عبدالحسین ششــدانگ یک درب باغ مشجر محصور به مساحت 

3408,62 متر مربع 
ششم : شماره هاى فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

31-راى 140160302008003016 مورخ 1401/06/14 نرگس اطرشى  فرزند 
منصور  سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 12  

فرعى به مساحت 219,98 متر مربع 
32-راى 140160302008003017 مورخ 1401/06/14 مصطفى پویا  فرزند 
فیض اله  سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 12  

فرعى به مساحت 219,98 متر مربع
تاریخ انتشار :1401/08/17-م الف:1406460- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا - مرتضى قدیرى/8/236  

آگهى فقدان سندمالکیت
خانم/آقا پارســا رضوى چمعالى فرزند مسعود با تســلیم دوبرگ استشهاد شهود 
مدعى مفقود شدن ســند مالکیت به شــماره چاپى 169943ب /00 ششدانگ 
پالك 406/15866 واقع در بخش 16 که در صفحه و دفترالکترونیک به شماره 
140020302035023999 تسلیم گردیده و به موجب سند اقاله 53694 مورخ 
1401/05/11 دفترخانه 80 شاهین شهر به نام وى ثبت گردیده و سابقه رهن و 
بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم دراثر سوختگى از بین رفته 
و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده اســت   ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود 
سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . تاریخ 
انتشار:1401/08/17 -  م الف:1406446 - سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین 

شهر - سیدامیرحسین حسن زاده از طرف زهره زرگرى /8/225 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد شاهین شهر در نظر دارد "بوفه غذاى آزاد و کافى شاپ" و " انتشارات و کافى نت"  خود را از طریق مزایده به شرکت ها و یا 
افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعــوت مى شود جهت خرید و دریافت اسناد به حراست واحد مراجعه و حداکثر ظرف مدت 10 روز 

پس از تاریخ انتشار این آگهى نسبت به تسلیم اسناد به دبیرخانه دانشگاه اقدام نمایند.
شرایط به شرح ذیل مى باشد

1- هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مى باشد.
2 – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است.

آگهی مزایده (نوبت دوم)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهین شهر 

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود آریانا تشخیص سپاھان درتاریخ ۰۷/۰۸/۱٤۰۱ بھ شماره ثبت ۷۲٤۸٤ بھ شناسھ ملی ۱٤۰۱۱٦۱٤۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده کھ خالصھ آن بھ شرح زیر جھت اطالع عموم آگھی میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس آزمایشگاه تشخیص طیی - شرکت در کلیھ مزایده ھا و مناقصات 
آزمایشگاه ھای خصوصی و دولتی - فعالیت در زمینھ آزمایشگاھی - خرید و فروش کیت مواد و دستگاه ھای آزمایشگاھی -انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
- اخذ وام و تسھیالت از بانک ھا و موسسات مالی و اعتباری جھت تحقق اھداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزھای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت بھ مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفھان، شھرستان اصفھان، بخش مرکزی، شھر اصفھان، سیچان، کوچھ باغات، کوچھ بھار [۱۳]، پالک ٦-، 
مجتمع آریانا، طبقھ ھمکف، واحد شرقی کدپستی ۸۱۷۳۷۱٤٤۹۱ سرمایھ شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ لایر نقدی میزان سھم الشرکھ ھر یک 
از شرکا خانم پروانھ زندی اتشبار بھ شماره ملی ۰۰٤٤۱۲۲۳۳۰ دارنده ۹۹۹۰۰۰ لایر سھم الشرکھ آقای سیدامیر بحرینی بھ شماره ملی ۱۱۹۹۹۲۰۰۱۰ دارنده 
۱۰۰۰ لایر سھم الشرکھ اعضا ھیئت مدیره خانم پروانھ زندی اتشبار بھ شماره ملی ۰۰٤٤۱۲۲۳۳۰ بھ سمت عضو اصلی ھیئت مدیره بھ مدت نامحدود و بھ سمت 
مدیرعامل بھ مدت نامحدود آقای سیدامیر بحرینی بھ شماره ملی ۱۱۹۹۹۲۰۰۱۰ بھ سمت رئیس ھیئت مدیره بھ مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیھ اوراق و 
اسناد بھادار و تعھد آور شرکت از قبیل چک ، سفتھ ، بروات ، قراردادھا، عقود اسالمی و ھمچنین کلیھ نامھ ھای عادی و اداری با امضای خانم پروانھ زندی اتشبار 
منفردا و با مھر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامھ ثبت موضوع فعالیت مذکور بھ منزلھ اخذ و صدور پروانھ فعالیت نمی باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفھان اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری اصفھان(1402931) 
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«گرت بیل»، ستاره ولزى تیم لس آنجلس اف سى آمریکا 
یکى از ســریع ترین بازیکنان جهان است و مدافعان تیم 
ملى ایران در جام جهانى قطر باید در تقابل با تیم ملى ولز 
مراقب او باشند. نشریه مارکا به تازگى در یک نظرسنجى 
از مخاطبان خود پرسیده بود در صورت برگزارى مسابقه 
دو 100 متر بین بازیکنان فوتبال کدام یک برنده خواهد 
شــد که گرت بیل با اختالفى فاحش صدرنشــین این 
نظرسنجى شد. «آلفونسو دیویس»، مدافع چپ کانادایى 
بایرن مونیخ و «کریستیانو رونالدو» در رده هاى بعدى این 

نظرسنجى قرار گرفتند.

هشدار به ایران و کى روش

04

تیم ملى عربستان در بازى دوستانه مقابل ایسلند شگفتى 
ساز مسابقات یورو 2016 قرار گرفت و در این بازى با نتیجه 
یک بر صفر به پیروزى رسید. اما مصدومیت سلمان الفرج 
کاپیتان و ستاره عربستان در این بازى دوستانه و خروجش 
با درد پا کام ســعودى ها را تلخ کرد. ســایت «اسپورت» 
عربستان در این زمینه نوشت: سلمان الفرج با مصدومیت 
از بازى خارج شــد ولى هنوز وضعیتش مشخص نیست. 
احساس دردى که هنگام خروج از زمین مى کرد حضورش 
در جام جهانــى را در هاله اى از ابهام گذاشــت. تیم ملى 
عربستان در گروه سوم مســابقات جام جهانى 2022 قطر 

با تیم هاى ملى آرژانتین، لهستان و مکزیک رقیب است.

شوك به عربستان
 قبل از جام جهانى

موتور گلزنى آقاى گل لیگ بیســت و یکم از کار افتاده است. مهاجم 
نیجریه اى تیم مس که در فصل گذشته با ثبت 12 گل به نام خود موفق 
شد کفش طالى این رقابت ها را از آن خود کند در فصل جارى طلسم 

شده و تا پایان هفته یازدهم پایش به گل باز نشده است. 
«گادوین منشا» عالوه بر از دســت دادن موقعیت هاى تک به تک در 
مصاف شاگردان ربیعى با برزیلى هاى آبادان و پرشورهاى تبریز دو پنالتى 
هم از دست داده اســت و همین نشاندهنده افت محسوس این مهاجم 

33 ساله است. 
فاصله گرفتن این بازیکن از اوج باعث شده ســکاندار نارنجى پوشان 
رفسنجان هم دست از حمایت از «الماس سیاه» تیمش بردارد. محمد 
ربیعى که پیش از این در برابر سیل هجمه ها علیه منشا، پشت مهاجم 

تیمش در مى آمد حاال صراحتًا به این بازیکن هشــدار داده که اگر در 
عملکــردش بهبودى حاصل نشــود امکان دارد تصمیــم دیگرى در 

خصوص او بگیرند.
اما چرا زنگ خطر براى آقاى گلى که مدتهاست بوى گل نمى دهد به 
صدا در آمده؟ چه شده که بازیکنى که پیش از شروع لیگ اکثر مربیان 
براى در اختیار داشتنش سرودســت مى شکستند حاال در تیم خود هم 
جایى ندارد؟ افت روحى منشــا مى تواند در عملکرد او تأثیرگذار باشد. 
طبیعى است مهاجمى که فصل گذشته 7 گل از 13 گل خود را یعنى حدود 
یک دوم گل هایش را از روى نقطه پنالتى به ثمر رسانده بود وقتى در گل 
کردن 2 پنالتى در دو بازى ناکام مى ماند از لحاظ روحى به هم بریزد؛ اما 
این همه ماجرا نیست. افت روحى و روانى منشا شاید فقط در گل کردن 
ضربات پنالتى تأثیر گذار باشد اما نیمکت نشین شدن این بازیکن در اکثر 

بازى هاى مس رفسنجان نشاندهنده آن است که مربى این تیم در کل 
رضایت چندانى از عملکرد مهاجمش ندارد.

«الماس سیاه» تیم ربیعى، 33 ساله شده و سن در فوتبال فقط یک عدد 
نیست بلکه سن و ســال یکى از تأثیرگذارترین عوامل روى عملکرد 
فوتبالیست هاست مخصوصاً براى بازیکنانى که در پست مهاجم بازى 
مى کنند. قدرت و توان بدنى باال و تند و تیز بــودن در کنار هوش باال 
مهمترین فاکتور براى موفقیت فورواردها به شمار مى رود. منشا اگرچه 
روز به روز با باال رفتن سنش بر تجربه اش افزوده مى شود اما به همان 
میزان قدرت بدنى او تحلیل مى رود. همین موضوع باعث مى شود او 
برترى خود را در نبردهاى هوایى و مصاف هاى تن به تن از دست بدهد 

و کم کم موتور گلزنى اش از کار بیافتد. 
منشا تنها گلزنى نیست که این روزها حسرت گلزنى به دلش 
مانده و جایگاهش در خطر افتاده است. اکثر مهاجمان پا به سن 

گذاشته لیگ این روزها اگر شرایطى مشابه این مهاجم نیجریه اى 
نداشته باشند اوضاع بهترى ندارند. بهترین شاهد براى این مدعا هم 

ناکامى سجادشــهباززاده، آقاى گل لیگ بیستم در فصل جارى هم در 
گلزنى وهم در قرار گرفتن در ترکیب استقالِل ساپینتو است، یا لوسیانو 
پریرا همتیمى 39 ساله منشا که فقط یک گل زده است؛ مهاجم برزیلى 
که فصل پیش 9 بار براى تیم نکونام گلزنى کرده بود در رفســنجان از 
آن شــیمباى زهردار که حضورش نقطه قوت خط آتش هر تیمى بود 
فرسنگ ها فاصله گرفته اســت. محمدرضا خلعتبرى، مهاجم 39 ساله 
فوالدى ها نیز در این رده قرار مى گیرد؛ وینگر تکنیکى و ریزنقشى که 
پیش از این هروقت پا به میدان مى گذاشت با فرارهاى تندو تیزش دروازه 
حریفان را به خطر مى انداخت اما پس از جدایى از فوالد در لیگ جارى 

فعًال بدون تیم مانده؛ با این حال قصد خداحافظى هم ندارد.
با این تفاسیر، بهتر است مسى ها از همین حاال فکرى به حال خط حمله 
تیم خود بکنند و منتظر بازگشت مهره هاى هجومى مسن خود به روزگار 
اوج نباشند. منشا و شیمبا، کریستیانو رونالدو هم که باشند، موتور گلزنى 
آنها مجدداً به راه هم بیافتد تا پایان این فصل بیشتر نمى شود روى آنها 
حساب کرد. بى خود نبود که نکونام و گل محمدى از خیر نگه داشتن و 

جذب این دو مهاجم خارجى گذشتند.  
03

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشــار پوسترى از 6 مهاجم 
خطرناك 6 تیم حاضر در جام جهانى از کاربرانش سوال کرد 
 AFC .کدام یک از این مهاجمان به مراحل باالتر مى روند
مهدى طارمى ستاره ایرانى تیم پورتو را به عنوان مهاجم 
خطرناك ایران در این رقابت ها انتخاب کرد و ستاره پورتو را 
سوژه تمجید خود قرار داد. طارمى این روزها در آماده ترین 
حالت ممکن قرار دارد و به همراه پورتو درخشش بى نظیرى 
داشته است. ستاره ایرانى در لیگ قهرمانان اروپا با زدن 5 
گل باالتر از لیونل مسى در رده سوم بهترین گلزنان اروپا 

قرار دارد.

خطرناك ترین مهاجم ایران 
AFC از دید

علت خاموشى موتور گلزنى آقاى گل

مرضیه غفاریان

01

ابوالفضل جاللى یکى از ســه بازیکن استقالل است که 
«کارلوس کى روش» اعتقاد ویــژه اى به آنها دارد و روى 
نامشان خط قرمز نکشیده است. جاللى خیلى زود تبدیل به 
بازیکن مورد عالقه سرمربى تیم ملى شد و جلوى اروگوئه 
هم در ترکیب اصلى تیم ملى بازى کــرد. او که به دلیل 
بیمارى، در تمرینات گروهى چند روز قبل غایب بود، دوباره 
در تمرینات آفتابى شد. او البته براى بازى در ترکیب اصلى 
تیم ملى در جام جهانى رقباى سرســختى دارد. از احسان 
حاج صفى تا میالد محمدى، وحید امیرى و امید نورافکن 
منتهى وقتى کى روش مدافع چپ استقالل را هنوز در اردو 
حفظ کرده، بدین معناست که جاللى مى تواند امیدوار باشد 
که کى روش روى این بازیکن براى بازى در جام جهانى 

حساب کرده باشد.

بازگشت مدافع محبوب
 کى روش

ستاره ایرانى فاینورد در جریان برترى تیمش مقابل وولندام 
نیمکت نشین بود.

در چارچوب دیدارهاى هفته سیزدهم لیگ اردیویسه هلند، تیم 
فاینورد در حالى که علیرضا جهانبخش را براى دومین مسابقه 
پیاپى جزو نفرات ذخیره داشت، در ورزشگاه کراس به مصاف 

تیم قعرنشین وولندام رفت.
یاران جهانبخش پس از چهار هفته شکست ناپذیرى در لیگ 
هلند که دو تساوى و دو پیروزى داشتند، در دیدار دیروز مقابل 
وولندام هم توانستند همین روند موفقیت آمیز را ادامه بدهند و 

سه امتیاز خارج از خانه را به دست بیاورند.
تیم فوتبال فاینورد که با کسب پیروزى مقابل التزیو ایتالیا و 
صعود به مرحله یک هشتم نهایى لیگ اروپا به استقبال دیدار 
برابر وولندام آمده بود، توانست حریف خود را با دو گل مغلوب 
کند تا 27 امتیازى شــود و مجددا به رده ســوم جدول لیگ 

اردیویسه هلند برگردد.
علیرضا جهانبخش، بازیکن ایرانى 
فاینــورد که در فصل جــارى لیگ 
اردیویســه هلند هشــت 
بازى انجام داده و 

ســه پــاس 
گل بــه ثبت 
پس  رسانده، 

از نیمکت نشینى کامل در 
دو دیدار اخیرشان در این 
رقابت ها، روز گذشته هم 
برابر وولندام فرصت بازى به 

دست نیاورد.
ملى پــوش ایرانى فاینــورد بعد از 
مصدومیت در دیدار هفته پنجم مرحله 
گروهى لیگ اروپا مقابل اشــتورم 
گراتس اتریش، در بازى برابر التزیو 
به طور کامــل روى نیمکت بود 
که در مســابقه با وولندام این 
اتفاق براى او افتــاد تا او در 
آستانه جام جهانى صرفا به

 استراحت بپردازد.

مهاجم نیمکت نشین پرسپولیس به ســوژه جدیدى براى این تیم 
تبدیل شده و شنیده ها از این حکایت دارد که سپاهانى ها براى جذب 

این بازیکن به باشگاه پرسپولیس درخواست داده اند.

اخبار رسیده از پرســپولیس از این حکایت دارد که مهدى عبدى، 
مهاجم نیمکت نشین سرخ ها از سوى یکى دو تیم سرشناس لیگ 

برترى با پیشنهاداتى روبرو شده است.
هرچند برخى از نزدیکان عبدى فعال خبر جدایى او را تکذیب مى کنند 
اما شنیده ها از این حکایت دارد که درخواست هایى در این زمینه به 
باشگاه پرســپولیس رســیده که یکى از این درخواست ها از سوى 

سپاهانى ها بوده است.

این که پرسپولیس به راحتى با رقیب خود در زمینه حضور یک سرخ 
پوش در اصفهان موافقت کند، خیلى دور از ذهن به نظر مى رســد، 
موضوعى که عکس آن در فصل نقل و انتقاالت رخ داد و سپاهانى ها 

با جدایى امید نورافکن و حضورش در پرسپولیس مخالفت کردند.
در چنین شرایطى دور از ذهن است که پرسپولیسى ها با حضور مهاجم 
خود در سپاهان موافقت کنند مگر در وضعیتى کامال خاص که فعال 

نمى توان در مورد آن پیش بینى درستى داشت.

دینامو زاگرب با بهره مندى از ملى پوش ایرانى 
خود مقابل ســیبنیک به برترى رسید تا با 38 

امتیاز صدرنشین لیگ یک کرواسى بماند.
در چارچوب دیدارهاى هفته شــانزدهم لیگ 
یک کرواســى، تیم دینامو زاگــرب در حالى 
که مثل بازى اخیرش مقابل چلســى صادق 
محرمى را در ترکیب و ســمت راســت خط 
دفاعى داشت، در استادیوم ماکسیمیر مقابل 

سیبنیک رده هشتمى قرار گرفت.
یاران محرمى برخالف دو دیدار اخیرشــان 
در لیگ کرواســى که یک شکســت و یک 
تساوى داشــتند، در مسابقه شــب گذشته 
مقابل سیبنیک با برترى قاطع حریف خود را 

شکست دادند تا روند ناکامى هایشان نیز پایان
 پیدا کند.

تیم فوتبال دینامو زاگرب در مسابقه خانگى 
مقابل سیبنیک به پیروزى 3 بر صفر دست پیدا 
کرد تا 38 امتیازى شود و با چهار امتیاز بیشتر 
و یک بازى کمتر نسبت به هایدوك اسپلیت، 

صدرنشین لیگ یک کرواسى بماند.
صادق محرمــى، ملى پوش ایرانــى دینامو 
زاگرب پس از نیمکت نشینى در مسابقه هفته 
گذشته برابر اوسى یک، در دیدار یکشنبه شب 
مقابل ســیبنیک 90 دقیقــه در زمین حضور 
داشت و ســیزدهمین بازى فصل خود را در 

لیگ کرواسى انجام داد.

صدرنشینى ادامه دار دینامو با مدافع ایرانى

پیروزى فاینورد بدون 
نقش آفرینى ستاره ایرانى

ش
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ستاره ایرانى بایر لورکوزن پس از حدود یک 
ماه تمرینات خود را به طــور جدى تر دنبال 

مى کند.
سردار آزمون که روز دوازدهم مهرماه قبل از 
شروع دیدار هفته سوم مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا مقابل پورتو به دلیل آســیب 
دیدگى از ترکیب بایر لورکوزن خارج شــد و 
پس از نیمکت نشینى 90 دقیقه اى، پس از آن 
در تمام بازى ها غایب بود، در آستانه بازگشت 

به میادین قرار دارد.
این مهره کلیــدى تیم ملى ایــران که خبر 
مصدومیــت اش موجب نگرانــى کارلوس 
کى روش و پیگیرى جــدى او براى درمان 

هرچه سریع تر او شده بود، حاال دو هفته 
مانده به نخســتین بازى ایــران مقابل 
انگلیس در جام جهانى 2022 به شرایط 

بهترى رســیده و حتى ممکن 
اســت در رقابت هاى 

نیز  باشگاهى 
به میدان برود.

سردار آزمون پس از مصدومیتى 
که حین گرم کردن قبل از دیدار 
برابر پورتو با آن مواجه شده بود، 
در ســه مســابقه لیگ قهرمانان 

اروپا و پنج دیدار بوندس لیگا آلمان نتوانست 
تیمش را همراهــى کند، امــا احتماال روز 
چهارشنبه این هفته در فهرست بایر لورکوزن 

قرار بگیرد.
تیم فوتبال بایر لورکوزن تا قبل از جام جهانى 
قطر، دو مسابقه در بوندس لیگا آلمان مقابل 
تیم هاى کلن و اشتوتگارت خواهد داشت که 
سردار آزمون امیدوار است با بهبودى کامل در 
این دو دیدار به میدان برود و قبل از اینکه به 
اردوى تیم ملى ایران اضافه شود، در شرایط 
بازى قرار بگیرد و با آمادگى بهترى به دیدار 

کى روش برود.
سردار آزمون که زودتر از اخبار قبلى 
توانسته سالمتى خود را به دست 
بیاورد، بنابر نوشــته سایت هاى 
آلمانى به احتمال فراوان در دیدار 
روز چهارشنبه بایر لورکوزن 
مقابل اف. ســى. 
کلن در هفته 

هم  د ر چها
بونــدس لیــگا بــه 

فهرست تیمش برمى گردد  
که البتــه بعید اســت در 
ترکیب ابتدایى قرار بگیرد.

استارت سردار پس از حدود یک ماه

شباال 
ا اگرچه
ه همان
 شود او

ت بدهد 

ى
عا هم 

ى هم در 
لوسیانو 
 برزیلى 
نجان از 
مىبود 
39 ساله 
شى که 
ش دروازه
گ جارى

ط حمله 
ه روزگار 
ر گلزنى 
وى آنها 
اشتن و 

اردیویسه هلند برگردد.
علیرضا جهانبخش، بازیکن ایرانى
فاینــورد که در فصل جــارى لیگ
اردیویســه هلند هشــت
و بازى انجام داده

ســه پــاس
گل بــه ثبت

پس  رسانده، 
از نیمکت نشینى کامل در
این دو دیدار اخیرشان در
رقابت ها، روز گذشته هم
برابر وولندام فرصتبازى به

دست نیاورد.
ملى پــوش ایرانى فاینــورد بعد از
مصدومیت در دیدار هفته پنجم مرحله
گروهى لیگ اروپا مقابل اشــتورم
گراتس اتریش، در بازى برابر التزیو
به طور کامــل روى نیمکت بود
این که در مســابقه با وولندام
اتفاق براى او افتــاد تا او در
آستانه جام جهانى صرفا به

 استراحت بپردازد.

مهاجم پرسپولیس 
راهى اصفهان مى شود؟
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ساسان اکبرزاده
اصحاب رسانه در روز یک شنبه هفته جارى با معاون عمران شهرى 
شهردارى اصفهان و برخى دیگر از مسئوالن همراه شدند تا پروژه هاى 
مهم شهرى همچون پارکینگ زیرسطحى توحید در منطقه 5، زیرگذر 
اندیشه در خیابان دستگرد در منطقه 13، رینگ چهارم حفاظتى شهر 
اصفهان در محدوده منطقه 15، پل شهید آیت ا... غفارى، پل شهداى 
ورزشکار و ساختمان توانمندسازى معتادان متجاهر آقایان را بازدید 
کرده و در جریان اقدامات انجام شــده و در حــال انجام این پروژه ها 

قرار گیرند. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان طى این بازدید که بیش از 
چهار ساعت به طول انجامید گفت: بودجه شهردارى اصفهان در سال 
جارى 12 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان هشت هزار میلیارد 
تومان آن براى اجراى پروژه ها در نظر گرفته شده که از این هشت هزار 
میلیارد تومان، سه هزار میلیارد تومان بودجه خالص عمرانى است و از 

این سه هزار میلیارد تومان، 70 درصد آن به پروژه هاى شاخص مناطق 
اختصاص دارد. 

اصغر کشاورزراد اضافه کرد: پارکینگ زیرسطحى توحید در منطقه 5 
از پروژه هاى شاخص به شمار مى رود و اعتبار اختصاص یافته به آن در 
فاز اول 75 میلیارد تومان بود که براى اجراى نازك کارى بوده و اجرایى 
شــده و اعتبار فاز دوم آن نیز چهار میلیارد تومان براى اسکلت سازى 
مى باشد و امیدواریم در دهه فجر امســال به بهره بردارى برسد. وى 
گنجایش این پارکینگ را 370 خودرو دانست و گفت: این پروژه به طور 
میانگین تاکنون 75 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و 40 میلیارد تومان 

تاکنون براى اجراى این پروژه هزینه شده است. 
معاون عمران شــهرى شــهردارى اصفهان مى گوید: طول پروژه 
پارکینگ زیرسطحى توحید 540 متر و عرض آن 22 متر بوده که در دو 
تونل شرقى و غربى است و داراى چهار رمپ و شش دستگاه پله بوده 

که چهار پله آن مجهز به آسانسور مى باشد. 

کشاورزراد پس از بازدید خبرنگاران از زیرگذر اندیشه در منطقه 13 نیز 
گفت: تداخل خودروهاى ساکنین منطقه به سوى اتوبان صفه و داخل 
شهر، ما را بر آن داشت تا این مسیرها تفکیک شده، تا از بروز تصادفات 
در این منطقه کاسته شود و باتوجه به حجم عبور و مرور و تأسیسات، 
ما مجبور شدیم آن را به صورت تاپ تن اجرا نماییم و اول سقف را اجرا 
کنیم. وى اعتبار این پروژه را 40 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این 
پروژه با همت سازمان عمران شهرى شهردارى اصفهان انجام شد و 
تاکنون 54 درصد پیشرفت فیزیکى داشته که امید است تا دهه فجر 

امسال به بهره بردارى برسد. 
پروژه تقاطع غیرهمسطح خروجى شهید کشورى از دیگر پروژه هایى 
بود که مورد بازدید اصحاب رسانه قرار گرفت که معاون عمران شهرى 
شهردارى اصفهان در زمینه این پروژه هم گفت: عملیات اجرایى این 
پروژه از سال هاى گذشته آغاز شد و چون ادامه آن نیازمند آزادسازى 
بوده، مدتى پروژه متوقف بود که اکنون این آزادسازى انجام شد. البته 
اعتبار این پروژه 40 میلیارد تومان بود که 30 میلیارد تومان آن هزینه 
شده و 10 میلیارد تومان بقیه باقى است که امید است این پروژه در آینده 

نه چندان دور به بهره بردارى برسد. 
کشاورز راد همچنین در تشــریح پروژه احداث حلقه چهارم حفاظتى 
شهر اصفهان گفت: این پروژه از پروژه هاى بسیار مهم و بزرگ شهر 
اصفهان مى باشد که در چندین فاز و در مناطق مختلف اجرایى خواهد 
شد که امروز ما در محدوده منطقه 15 که یکى از مناطق براى اجراى 

این پروژه است قرار داریم. 
وى ادامه داد: برآورد کل براى اجراى پروژه احداث حلقه چهارم حفاظتى 
شهر اصفهان به قیمت امروز هشــت تا ده هزار میلیارد تومان است و 
بیشترین مشکل براى اجراى پروژه آزادسازى است که البته هزینه این 

پروژه، در صورت تأخیر در اجراى آن، بیشتر خواهد شد. 
پل غیرهمسطح شهید آیت ا... غفارى از دیگر پروژه هاى مهم مورد 
بازدید خبرنگاران بود.  معاون عمران شــهرى شهردارى اصفهان در 
زمینه احداث پروژه پل غیرهمسطح شهید آیت ا... غفارى هم گفت: 
اعتبار اجراى این پل 110 میلیارد تومان بــوده که تاکنون 37 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشته و عملیات اجراى آن ســه ماه است که آغاز 

شده است. 

کشــاورز راد مى گوید: در این پروژه جابه جایى برق فشــار قوى، از 
مشکالت عمده بود که انجام شد و روشــنایى نیز شروع شده و امید 
داریم تا اواخر ســال جارى و یا حداکثر اردیبهشــت ماه سال آینده به 

بهره بردارى برسد. 
وى خاطرنشــان کرد: با اجراى این پروژه حجم ترافیک از شمال به 

سمت جنوب حرکت کرده و در نتیجه ترافیک نیز کاهش مى یابد. 
معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان ویژگى هاى پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهداى ورزشکار را که یکسال متوقف بود تشریح کرد 
و گفت: این پــروژه بخاطر حجم زیاد لوله هاى فاضــالب، آب، گاز، 
دکل هاى فشار قوى، تأسیسات و... یکسال متوقف بود ولى امروز دوباره 

فعالیت در آن آغاز شده و 75 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. 
کشاورزراد اعالم کرد: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه 40 میلیارد 
تومان بوده و 40 میلیارد تومان هم تاکنون هزینه شــده است. البته 
25 درصد هزینه این پروژه را شــهردارى دولت آباد و 75 درصد آن را 
شهردارى اصفهان تأمین نموده اســت. وى لزوم اجراى این پروژه را 
کاهش ترافیک ســنگین در این منطقه خواند و گفت: با اجراى این 
پروژه، ترافیک در این محدوده روان خواهد شد که این خود در سرعت، 
کیفیت هوا و ایمنى تردد در سطح شهر مى تواند بسیار مؤثر باشد که 
امیدواریم این پروژه تا پایان سال جارى به بهره بردارى رسیده و مورد 

استفاده قرار گیرد. 
پایان بخش بازدید خبرنگاران از پروژه هاى شهردارى اصفهان، دیدار از 
پروژه ساختمان توانمندسازى معتادان متجاهر آقایان بود که کشاورزراد 
در این زمینه گفت: شــهردارى اصفهان در راســتاى مسئولیت هاى 
اجتماعى خود، نسبت به ساخت این ســاختمان براى آقایان معتاد در 
چهار طبقه با 1200 مترمربع مساحت با اعتبار 40 میلیارد تومان نموده 
که تا امروز 97 درصد پیشرفت فیزیکى داشــته و تا پایان این ماه به 

بهره بردارى خواهد رسید. 
معاون عمران شهرى شهردارى اصفهان افزود: ساختمان توانمندسازى 
معتادان متجاهر آقایان شامل کالس هاى آموزشى، سالن غذاخورى، 
سرویس بهداشتى و... است که براى 500 نفر ظرفیت دارد. کشاورز راد 
این را هم گفت که ساختمان توانمندسازى معتادان متجاهر آقایان که 
شهردارى اصفهان آن را ساخته است در کشور منحصربه فرد است و 

توافق شده تا هر سازمانى آن را تحویل مى گیرد نسبت به تجهیز آن 
اقدام نماید. 

معاون عمران شهرى شــهردارى اصفهان خاطرنشــان کرد: اکثر 
پروژه هاى بزرگ و مهم در حاشیه شهر اصفهان قرار دارد و خبرنگاران 
با اطالع رسانى به مردم در این راستا، مى توانند نقش مؤثرى ایفا نمایند. 

■■■
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان نیز طى این بازدید به 
مسائل فنى و اجرایى این پروژه ها اشاره داشت و گفت: اجراى پارکینگ 
زیرسطحى توحید باتوجه به حفظ فضاى ســبز در این محدوده کار 
ساده اى نبود و 60 هزار مترمکعب خاکبردارى، دو هزار تن آرماتور، 21 

هزار مترمربع قالب بندى صورت گرفت. 
امیرعباس رحمتى افزود: ما همواره سعى کردیم تا فضاى سبز، با انجام 
این پروژه حفظ شود. رحمتى هدف از اجراى پروژه زیرگذر اندیشه را 
جلوگیرى از تداخل کندرو با خیابان صفه برشمرد و گفت: براى اجراى 
این پروژه، 25هزار مترمکعب خاکبــردارى، 600 تن آرماتور و 1200 
تن آسفالت انجام شد تا مسیر ایمن ســازى شود. وى در زمینه اجراى 
پروژه تقاطع غیرهمسطح خروجى شهید کشورى یادآور شد: خروجى 
از شهرك شهید کشورى به صورت گردش به چپ مى باشد و براى آن 

9200 مترمربع روسازى انجام شده است. 
مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان به احداث حلقه چهارم 
حفاظتى شــهر اصفهان اشــاره کرد و گفت: در این پروژه 110 هزار 
مترمکعب خاکبردارى، 120 هزار مترمربع مصالح و... صورت گرفته و 

احجام این پروژه بسیار باالست. 
رحمتى مسیر این پروژه را 19 کیلومتر اعالم کرد و افزود: باید 26هزار 
تن آسفالت اجرا شده و شش کیلومتر نیوجرسى براى ایمن سازى پروژه 
صورت پذیرد. وى در خصوص پل شــهید آیت ا... غفارى هم گفت: 
براى احداث این پل 84 شمع حفارى شده، 1800تن آرماتور، 20هزار 
مترمربع خاکبردارى، دو رمپ 200 مترى ورودى و خروجى و نصب 

3500 متر نیوجرسى از دیگر اقدامات کارشده در این پروژه مى باشد. 
شایان ذکر است برخى از مدیران مناطق و مدیران اجرایى شهردارى 
اصفهان نیز در خصوص اجراى پروژه هاى انجام شــده، توضیحاتى 

ارائه دادند. 

آخرین وضعیت پروژه هاى عمرانى مهم شهردارى اصفهان 

بانک صادرات ایران - مدیریت شــعب اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 22 رقبــه از امالك تملیکى و مــازاد خود را ازطریق 
مزایده عمومى به فروش برســاند.  متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالع بیشــتر به کلیه شــعب بانک صــادرات مدیریت 
شــعب اســتان اصفهان مراجعه و به منظور دریافت اســناد مزایده ، مطالعــه مدارك و بازدیــد از امــالك موردنظرخود، از 
روز شــنبه مورخ 1401/08/14 لغایت روز  ســه شــنبه مورخ 1401/08/24  ازســاعت 8 صبــح لغایت 14 به دایره ســاختمان 
- مدیریت شــعب اســتان اصفهان واقع در میــدان آزادى ابتداى خیابان ســعادت آباد  ســاختمان مرکــزى بانک صادرات  
مراجعه ویا بــا شــماره تلفنهــاى : 03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نماینــد و پاکتهاى حاوى پیشــنهادات را تا 
قبل ازســاعت 14 مورخ 1401/08/24  فقط به دبیرخانه مدیریت شــعب اســتان اصفهان تســلیم و رســید اخذ نمایند . ضمنًا 
تاریخ بازگشــائى پاکت ها روز چهار شــنبه مورخ 1401/08/25 ســاعت 14:00  در طبقه هشــتم ســاختمان صبــا به آدرس 

فوق الذکر مى باشد.

توضیحات وشرایط:
1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهى مى باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده مى بایست طى یک فقره چک بانکى 
(صرفًا بانک صادرات) ارائه گردد . 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکى وى به نفع بانک ضبط و چک بانکى نفر دوم نیز تا انعقاد 
قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقى خواهد ماند . 3- مطالعه مدارك و سوابق مربوط و  بازدید از امالك قبل از شرکت در مزایده براى تمامى 
شرکت کنندگان در مزایده ضرورى و الزامى است. 4- بانک در رد و یا قبول یک و یا تمامى پیشنهادات مختار است. 5- کلیه امالك صرفاً با وضع 
موجود به فروش مى رسد .6- سایر درخواست ها قابل بررسى مى باشد. 7-  هزینه و پیگیرى امور ادارى کلیه امالك ( شهردارى ، دارائى و ... ) و به 
ویژه تخلیه امالك متصرف دار بر عهده خریدار مى باشد . 8- هزینه آگهى و کارشناسى ملک بر عهده برنده مى باشد که در هنگام تنظیم مبایعه 
نامه از ایشان دریافت خواهد شد. 9- درخواست هاى مشروط، منوط و مخدوش قابل بررسى نمى باشد. 10- جهت خرید پاکات مزایده و دریافت 
اسناد و اوراق مزایده، ارائه فیش واریزى به مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 0110380719006 به نام دایره حسابدارى و بودجه الزامى است. 

آگهی مزایده بانک صادرات۱۴۰۱/۲       نوبت دوم

بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان اصفهان

سپرده تودیعى جهت مبلغ  پایهآدرسنام محل ردیف
کدتوضیحاتپالك ثبتىاعیانىعرصهشرکت در مزایده 

9فروش صرفاً با وضع موجود قولنامه90,000,000,000900,000,000272489فلکه قائمیه خیابان قائمیه بعد از یگان ویژه محل سابق شعبه  قائمیه1
8فروش صرفاً با وضع موجود 550,000,000,0003,120,000,000264,553812,5088اصفهان نبش خیابان خرم و نواب صفوى محل سابق شعبه خیابان نواب صفوى 2
7فروش صرفاً با وضع موجود 104,000,000,000970,000,00016017013550,33اصفهان  خیابان مدرس چهارراه بابلدشتمحل سابق شعبه بابلدشت 3

بخشى از پالك 157,000,000,0001,235,000,000247172اصفهان اتوبان چمران بین خیابان مولوى و شاهد محل سابق شعبه چمران 4
3فروش صرفاً با وضع موجود ثبتى 13900

3فروش صرفاً با وضع موجود 168,951929,27قدرالسهم576,000,000,0003,198,000,000اصفهان خیابان شمس آبادى نبش کوچه شماره 23 مجتمع تجارى ادارى قمرالدوله محل سابق شعبه شمس آبادى5

گواهى مالکیت 54قدرالسهم46,000,000,000680,000,000اصفهان خیابان امیر حمزه خیابان چهارم روبروى مرکز سالمت جامعه امیر حمزه محل سابق شعبه امیرحمزه 6
3فروش صرفاً با وضع موجود 101/45136 

298 مترمربع + 194 مترمربع انبارى قدرالسهم327,800,000,0002,089,000,000اصفهان شهرك خانه اصفهان میدان ماه فرخىمحل سابق شعبه خانه اصفهان 7
5فروش صرفاً با وضع موجود 5719-5710 /28و پارکینگ و موتورخانه 

7فروش صرفاً با وضع موجود 16,699,500,000533,497,500228,5390199اردستان روستاي موغار خیابان امام (ره)محل سابق شعبه  موغار8
7فروش صرفاً با وضع موجود قولنامه عادىحدود 340 حدود 227 23,000,000,000565,000,000شهرستان لنجان روستاى کرچگان محل سابق شعبه بانک صادرات محل سابق شعبه کرچگان9

محل سابق شعبه میدان صاحب 10
5فروش صرفاً با وضع موجود 49,000,000,000695,000,0001021652,3946شهرضا میدان صاحب الزمان خیابان  چهل متريالزمان

3فروش صرفاً با وضع موجود 30,000,000,000600,000,000200,5645040,1619طالخونچه جنب میدان امام حسین محل سابق شعبه طالخونچه 11
3فروش صرفاً با وضع موجود 110,000,000,0001,000,000,000535,5383693,35شهرستان مبارکه شهرك صفائیه محل سابق شعبه شهرك صفائیه12

سرقفلى محل سابق شعبه چهارسوق 13
2فروش صرفاً با وضع موجود *****115,000,000,0001,025,000,000122,5122اصفهان تقاطع خیابان هاى طالقانى و کاشانىشیرازیها

9فروش صرفاً با وضع موجود 85,000,000,000875,000,000564,45032,858خیابان امام خمینى (ره) نرسیده به سه راه ملک شهر کوچه 121 پالك سوم زمین خیابان امام خمینى (ره)14
7فروش صرفاً با وضع موجود 55,000,000,000725,000,000163,7015200,41خیابان عالمه امینى شرقى کوچه شهید پرویز آبکار انتهاى بن بست شکوفه ساختمان نیمه ساز زمین نیمه ساز خیابان عالمه امینى15
9فروش صرفاً با وضع موجود 45,3515190,30744قدرالسهم 30,000,000,000600,000,000خیابان پروین اعتصامى پل سرهنگ ساختمان یاسمن مغازه پل سرهنگ 16
10فروش صرفاً با وضع موجود 56,66406,28342قدرالسهم 24,000,000,000570,000,000شاهین شهر خیابان دهخدا نبش فرعى 7 غربى ساختمان توحید مغازه شاهین شهر 17
9فروش صرفاً با وضع موجود 98,122336,69قدرالسهم38,000,000,000640,000,000چهارباغ باال کوچه  یحیى خان کوى بهار دومین بن بست  پالك 72 طبقه اولآپارتمان خیابان چهارباغ باال 18
2فروش صرفاً با وضع موجود 135,83295/70قدرالسهم 59,752,000,000748,760,000خیابان باغ دریاچه کوچه باغ برج (52) کوچه شهرام پالك 99 مجتمع پارسا طبقه سوم شرقى آپارتمان خیابان باغ دریاچه19
2فروش صرفاً با وضع موجود 118,284793,3053قدرالسهم 50,000,000,000700,000,000میدان آزادى خیابان مالصدرا شمالى کوچه شماره 6 مجتمع خورشید طبقه اول واحد شماره 1  آپارتمان خیابان مالصدرا 20
7فروش صرفاً با وضع موجود 91,944017,964قدرالسهم15,000,000,000525,000,000خیابان گلزار خیابان استاد همائى خیابان شهید توانا کوچه قلعه تبرك پالك 38 مجتمع اسکان آپارتمان خیابان گلزار21
2فروش صرفاً با وضع موجود 397,9233,13938قدرالسهم815,700,000,0003,917,100,000تهران فرمانیه شرقى خیابان سنبل پالك 22 اپارتمان فرمانیه 22

تبصره 1 : در خصوص امالك با شرایط فروش نقدى،  95٪ مبلغ پیشنهادى در هنگام عقد قرارداد و تحویل ملک اخذ و 5٪ باقیمانده در هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمى دریافت خواهد شد .


