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پاتوقی برای 
کارتن خواب ها

جای خالی کتابخوانی 
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گنج پنهان اصفهان 

اصنافی که با نداشتن 

کارتخوان مالیات نمی دهند

۳

       

چگونه مشکل
ریزش مو را

برطرف کنیم؟

خطر در کمین شهرك هاى صنعتى اصفهان 
۳

۱۱۵ برنامه
به مناسبت

«روز اصفهان»
برگزار می شود

به مناســبت 25 آبــان روز ملى اســتان اصفهان با 
محوریت اصفهان کــه در ســال 1361 تعداد 370 
شهید تشییع شده اند، 700نفر به عنوان نماینده اقشار 
مختلف مردم اصفهان روز 28 آبان ماه سال جارى با 
رهبر معظم انقالب اســالمى دیدار خواهند کرد و از 
رهنمودهاى ایشــان بهره خواهند گرفت.  دبیر ستاد 
برگزارى مراســم 25 آبان روز ملى اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب به تشریح برنامه هاى 
25 آبان در استان اصفهان پرداخت و گفت: در 25 آبان 

سال 1361 در اصفهان 370 شهید تشییع شدند اما...

«امید»هاى ناامید تیم ملى ایران«امید»هاى ناامید تیم ملى ایران

۷

هشدارهاى ایمنى دوباره بعد از آتش سوزى گسترده در شهرك صنعتى مبارکه

تبریک لورکوزن به آزمون
باشــگاه بایرلورکوزن به دعوت سردار آزمون به جام 

جهانى قطر واکنش نشــان داد فهرست 25 نفره 
تیم ملى فوتبال ایران براى حضور در مسابقات 
جام جهانى 2022 قطر شــب گذشته اعالم 

شد که ...

۲

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

پیری زودرس 

قانونی که قرار بود 

جوان بماند

۵

پاس گل ستاره ایرانی پاس گل ستاره ایرانی 
در جشنواره گل فاینورد

ریزش مو به عوامــل مختلفى مى تواند 
بستگى داشته باشد. در حالت کلى براى 
جلوگیرى از ریزش مو سه فاکتور مراقبت 

از مو، اصالح عادات غذایى و اصالح ســبک 
زندگى مى تواند بسیار...

همچنان خورشید اصفهان را نادیده می گیریم 
با وجود با وجود ۳۰۰۳۰۰ روز هوای آفتابی؛  روز هوای آفتابی؛ 
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مورد عجیبمورد عجیب
« بخارست »« بخارست »
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گنجینه ای که به امان خدا رها شده است! نجات ۴۰۰ شهروند اصفهانی توسط آتش نشانیجهان نما نگاهى به نقاط آسیب پذیر گوشى هاى سامسونگاستان ۸ عامل اصلى پوکى استخوانتکنولوژی سالمت

۲

یگرروشججرددرجشنواره گل فاینورد ول ول درجشنواره گل فاینوردرف

۷

نننوزمزمو زمونمووزمونزمونزمونونوز
جامزمون بهزمون به جام   به جازمون

هفره ه نفره ن 2525255 نف
قاتبقاتبقات 
عالمالمعالعالم 

از ابراهیمی تا نورافکن؛از ابراهیمی تا نورافکن؛

این تعاونى در نظر دارد تعداد 72 واحد در حال ساخت خود را در 
زمینى به متراژ تقریبى 2528/25 مترمربع واقع در شهر بهارستان 
اصفهان در 2 طبقه زیرزمین، 6 طبقه روى پیلوت همراه با پارکینگ 
و انبارى را به اعضا واجد شرایط با نحوه پرداخت اولیه برابر جدول 
ذیل پیش فروش نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
مى توانند با تلفن هاى 45242630-031 و 45274922-031 و یا 
همراه 09139148161 تماس حاصل فرمایند و یا با در دست داشتن 
اصل شناسنامه، کارت ملى، کارت شناسایى شغلى و گواهى ثبت نام 
ثنا حداکثر تا آخر وقت ادارى روز پنجشــنبه 1401/9/17 جهت 
ثبت نام به دفتر تعاونى واقع در شاهین شهر، خیابان رازى، فرعى 7 

شرقى، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 مراجعه نمایند. 

اطالعیه
پیش فروش اقساطی واحدهای در حال ساخت 

بهارستان۳ اصفهان "ارگ نفت ۱۷"

وحیدرضا مشکوة روحانیـ  مدیرعامل تعاونی مسکن کارمندان پاالیشگاه اصفهان 

جدول واریزى هاى اقساط پروژه مسکونى بهارستان 3 اصفهان

هزینه زمین و پروانه 4.450.000.000 ریال

1401/10/171401/11/171401/12/171402/1/25حداکثر تا 1401/9/17تاریخ 

1/780/000/000667,500,000667,500,000667,500,000667,500,000مبلغ پرداختى(ریال)

۸ بخوانید ۸در صفحه

ند
اى
بت

ســبک 

یگیریم  مییییییمیگیریم یگیمیگیریمیییییییمی ریمیگ

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى مناقصات 
و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى 
و تحویل 
پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى 
مبلغ تضمینپاکات مناقصه

401140982001094060000005

عملیات بهینه سازى شبکه فشار 
متوسط خیابان شهیدان با سیم 
روکش دار و اصالح ساختار در 
محدوده امور برق منطقه سه 

(غرب) اصفهان
1041/80/521041/90/201041/90/211041/90/311041/90/412/401/000/000

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/09/12 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و بازگشایى پاکات مناقصه در تاریخ دوشنبه مورخ 
1401/09/14 در ساعت 08 صبح مى باشد. همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهانـ  
خیابان شریف غربىـ  امور برق منطقه ســه (غرب) دبیرخانه امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 https://wamp.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 https://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 https://www.eepdc.ir:سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122453ـ031 واحد مناقصات و خریدـ  آقاى دهقانى جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 34122440ـ021 اداره مهندسىـ  آقاى مهندس قادرى 

تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس 

حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى خود 

محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى  کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
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گنجینه اى که
 به امان خدا رها شده است!

بحران از داروهاى خاص
 به داروهاى عمومى رسید 

خبرخوان
آموزش رایگان فیلمسازى 

در 10 استان 
  صبا |جزئیــات رایگان شــدن آموزش 
فیلمســازى در 10 استان کشــور به انجمن 
سینماى جوانان ایران ابالغ شد. محمد خزاعى 
گفت: طرح آموزش رایگان فیلمسازى انجمن 
سینماى جوانان ایران در مرحله اول براى 10 
استان کشور پیش بینى شده بود که این روند در 
سال هاى آتى افزایش خواهد یافت. وى اسامى 
10 اســتان مرحله اول را به این ترتیب اعالم 
کرد: استان هاى سیستان و بلوچستان، خراسان 
شمالى، خراســان جنوبى، ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد، گلســتان، ســمنان، خوزســتان، 

چهارمحال و بختیارى و لرستان.

مقصد تمام دختران فرارى
  ایرنا |مدیر ســامانه خط 123 کل استان 
تهران مى گویــد: دختران فرارى از شــمال و 
جنوب و از تمام استان هاى کشــور به تهران 
مى آیند. آنها چند روز به واسطه قولى که به آنها 
داده شده، حمایت و بعد در خیابان رها مى شوند. 
جابرى مى افزاید: دختران فرارى معموًال از طرف 
کالنترى ها به مراکز بهزیستى معرفى مى شوند. 
به گفتــه او، هفته پیش دختــرى به کالنترى 
مراجعه و اعالم کرد که راه برگشت به خانه ندارد. 
این دختر در مرکز مداخله در بحران پذیرش شد 

تا با خانواده اش رایزنى و تحویل خانواده شود.

تهران در 
سیطره خانه هاى خالى!

در شــرایطى که هنوز مالیات بر    ایسنا|
خانه هاى خالى آنطور که باید و شــاید شکل 
اجرایى به خود نگرفته اســت، شمال و غرب 
پایتخت در ســیطره امالك خالى از سکنه با 
قیمت هاى نجومى قرار دارد. آخرین آمار و ارقام 
که در سال 1399 ارائه شــد از وجود 500 هزار 
واحد مسکونى خالى از سکنه در استان تهران 
حکایت داشــت که حدود 20 درصد واحدهاى 
خالى کل کشور را به خود اختصاص داد. این در 
حالى است که به گفته شهردار تهران 51 درصد 
خانوارها در این کالنشهر مستأجر هستند. برخى 
آمارهاى غیررسمى حاکى از وجود 60 هزار واحد 
خالى در منطقه 22 تهران به عنوان اصلى ترین 
کانون ساخت و ســاز در پایتخت است. گفته 
مى شــود بیش از 130 هزار واحد مسکونى در 
منطقه 22 قرار دارد در حالى که تعداد خانوارهاى 
ساکن در این منطقه حدود 75 هزار خانوار است.

مسافر هست پرواز نیست
  دیده بان ایران |رئیس جامعه هتلداران 
کشور در پاســخ به خروج کیش از برنامه هاى 
جام جهانى و تأثیــر آن در رزرو هتل ها عنوان 
کرد: این فصل زمان مناسبى براى سفر به کیش 
است، یکى از مشکالتى که درمسیر کیش داریم 
این است تعداد پروازها بسیار کم است بدین تعبیر 
که مسافر هست ولى متأ سفانه به تعداد کافى 
پرواز براى انتقال مسافر از شهرهاى مختلف به 

ویژه از کالنشهرها به کیش را نداریم.

400 هزار کودك بى هویت!
  جامعه24| یک میلیون بى شناسنامه؛ 
آخرین آمار از بى هویت ها در کشور. آمار هایى 
کــه از وجــود 400 هــزار کــودك در میانه 
بى شناسنامه ها خبر مى دهند. در تقسیم بندى 
این آمار ها ســهم سیستان وبلوچستان چیزى 
حدود 4 هــزار و 500 نفــر اســت. زاهدان، 
چابهار، دشــتیارى، ســراوان و هیرمند در این 
میان 65 درصد پرونده هاى ثبت شــده بدون 
شناســنامه ها را به خود اختصاص داده. 300 
پرونده ثبت شــده هم مربوط به 14 شهرستان 
در سیستان وبلوچســتان اند. اگرچــه آمار ها 
از تشــکیل 8 هزار پرونــده در کشــور خبر 

داده اند.

هیچ ایرانى
 در ترکیه کشته نشد

  ایسنا |وزارت امــور خارجه ایران با انتشــار 
اطالعیه اى اعالم کرد: بر اساس اطالعات دریافتى 
از سوى سفارت جمهورى اســالمى ایران در ترکیه،  
مسئولین ذیربط در بخش کنسولى وزارت امور خارجه 
ترکیه از نبود هیچیک از شــهروندان ایرانى در بین 
کشته شدگان انفجار اســتانبول خبر داده اند. در پى 
وقوع انفجار تروریستى در خیابان استقالل در مرکز 
استانبول ترکیه، شش تن کشته و 81 نفر زخمى شدند.

توصیه آمریکا به «زلنسکى» 
روزنامــه آمریکایى «وال اســتریت    فارس|
ژورنال» به نقل از منابع مطلع نوشــت که «جیک 
سالیوان» مشاور امنیت ملى آمریکا به «زلنسکى» 
درباره ضرورت اعالم آمادگى براى انجام مذاکرات 
با روسیه تأکید کرده است. ســالیوان همچنین به 
زلنسکى توصیه کرده است که درباره تالشش براى 
بازپس گیرى شبه جزیره کریمه، تجدید نظر کند. 
این در حالى است که «سرگئى ریابکوف»، معاون 
وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت، مسکو آماده 

مذاکره بدون پیش شرط درباره اوکراین است.

باید از سرنوشت زن اروپایى 
ترسید

  روزنامه همشهرى |شــعار زن، زندگى، 
آزادى شــعار بدى نیســت اما پشــتیبانان آن فاقد 
اندیشه، فلسفه و تئورى هستند، بنابراین تبیینى از آن 
صورت نمى گیرد.گویى عده اى معتقدند عمده نشاط 
از آمیختگى و باهم بودن دوجنس تولید مى شــود و 
مراسمات تفکیکى چنگى به دل نمى زند. باید از روزى 
ترسید که روند به صورتى شود که ایران هم مثل اروپا 
که  مردان  کفش پاشنه  بلند با لباس چسبان باالتنه و 
پاهاى لخت را براى زن ابداع کردند. لذت گرایى خود 
را تأمین کردند و گفتند اکنون زن همه جا با ما باشد و 

اینچنین زن پذیرفت که آزاد است.

اگر سفت بگیریم…
  ایلنا | مرتضى آقاتهرانى، رئیس کمیســیون 
فرهنگى مجلس گفت: نظر مجلس ایــن بود که ما 
کارى کنیم که سکوهاى برنامه هاى فضاى مجازى 
دست خودمان باشــد نه دســت بیرونى ها، آمریکا، 
صهیونیست ها و اروپایى ها، ولى خیلى ها نگذاشتند. 
رئیس کمیسیون فرهنگى عنوان کرد: آنها فوق العاده 
به شما محتاج هستند یا نه؟ محتاج هستند. پس آنها هم 
مى آیند سراغ شما، اگر سفت گرفتید آنها هم مى آیند 
اما اگر شما از اول ترسیدید شما مى روید در زمین آنها. 

سرود نخواندن یعنى حذف
  رویداد24  |نماینده پیشــین لنجان مى گوید: 
اقدام ورزشکارانى که سرود ملى را پیش از شروع بازى 
نمى خوانند، ناشى از جو سنگین روانى تبلغیاتى است که 
روى همه جامعه وجود دارد. بازیکنى که این همه تبلیغ 
ابوسفیانى را شــنیده را باید توجیه کنند. اما اگر معاند 
بود و اصرار داشت همین مســیر را ادامه دهد، طبیعتًا 
بعد از تذکر و توجیه، آخرین مرحله حذف شدن است. 
محســن کوهکن گفته اگر در بازى هاى جام جهانى 
بخواهند چنین کار هایى انجام دهند، بدانند که نظام 

با آنها شوخى ندارد.

زنان حمام هم نروند!
  اعتماد آنالین|  طالبان چند روز پس از آنکه 
ورود زنان را به پارك ها و شهربازى ها ممنوع کرد، از 
ممنوعیت ورود آنها به سالن هاى ورزشى و حمام هاى 
عمومى هم خبر داد. طالبان پیش تر تردد زنان افغان را 
بدون همراهى یک فرد مذکر خانواده، ممنوع و آنها را 
مجبور به استفاده از پوشش برقع در خارج از منزل کرده 
بود. همچنین طالبان از زمان بازگشت شان به افغانستان 
در ماه اوت 2021، دبیرســتان هاى دخترانه را در این 

کشور تعطیل کرده اند.

 مدت زمان قابل توجهى از انتشار تصاویر موزه هنرهاى 
معاصر اهواز و آسیب هاى وارده به این بنا سپرى مى شود 
درحالى که هــر لحظه نگرانى ها درباره خســارت وارد 
شده به آثار گنجینه این مکان فرهنگى و هنرى بیشتر 
مى شود.ماجراى اختالف بر ســر مدت زمان واگذارى 
موزه هنرهاى معاصر اهواز به متن قرارداد میان پیمانکار 
و اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان خوزستان 
بازمى گردد.  آنچه مورد اختالف دو طرف واقع شده، مدت 
زمان قرارداد به نوشته است که «هفت سال شمسى» 
ذکر شده و این درحالى است که تاریخ عددى مدت زمان 
هشت ساله را نشان مى دهد. اما آنچه نهایتًا قربانى این 

اختالفات شده، گنجینه  ارزشمندى از آثار هنرى است 
که هنوز هم از ســالمت این آثــار اطالعات موثقى در 
دسترس نیست.حجت االسالم رضا کاله کج، مدیر کل 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمى استان خوزستان درباره  
ســالمت گنجینه موزه هنرهاى معاصر اهواز مى گوید: 
مقدار زیادى از تابلوهاى موزه بود که روى زمین و کف 
مخزن عمومى افتاده و از بین رفته بودند. پیمانکار اجازه 
ورود به گنجینه موزه را به ما نداد و اطالعى نداریم که در 
گنجینه اصلى چقدر آثار و تابلو وجود دارد ولى تابلوهاى 
عمومى موزه متأسفانه در فضاى بسیار نامناسبى بر روى 

زمین نگهدارى مى شد.

دکتر محمد طاهرى، داروساز و کارشناس حوزه دارو درباره 
کمبود درحوزه دارو مى گوید: آنتى بیوتیک ها، شربت هاى 
ســرماخوردگى، دیفن هیدرامین و حتى قرص هاى عادى 
پیش تر به راحتى در دســترس عموم قرار مى گرفتند، اما 
حاال مى بینیم که کمبودهاى ما این سطح رسیده و لیست 
داروهاى کمیاب را طوالنى تر کرده است.وى گفت: جدیت 
مسئله کمبود دارو به قدرى اســت که ما اکنون در تأمین 
داروهــاى عمومى هم مشــکل داریــم؛ داروهایى مانند 
آنتى بیوتیک ها، شربت هاى سرماخوردگى، دیفن هیدرامین 
و حتى شربت ها و قرص هاى عادى و داروهایى که پیش تر 
به سهولت در دســترس عموم قرار مى گرفتند. این موارد 

جزو داروهایى هســتند که تاکنون در بــازار دارو به این 
شدت با کمبود روبه رو نشــده بودند، ولى حاال مى بینیم که 
کمبودهاى ما به این مرحله رسیده و لیست داروهاى کمیاب 
را طوالنى تر کرده اســت. وى افزود: ما در حال حاضر در 
چندین حوزه مختلف با کمبود دارو مواجه هستیم؛ به عنوان 
نمونه، داروهاى مربوط به درمان سرطان و درمان مشکالت 
استخوانى. در حوزه داروهاى پیوندى هم کمبود وجود دارد. 
اما همانطور که پیش تر گفته شد، مسئله  مهم این است که 
امروز کمبود دارو از داروهاى خاص عبور کرده و به داروهاى 
عمومى رسیده؛ مثل انواع آنتى بیوتیک براى کودکان، شیاف 

تب بُر کودکان، استامینوفن، قرص هاى فشار خون و... 

الدن ایرانمنش
قانون جوانى جمعیت در نبود بودجه ها پیرى زودرس 
گرفته اســت. قانونى که در چنین روزهایى در ســال 
گذشته با 73 ماده و 81 تبصره به تصویب رسید تا شیب 
تند پیرى جمعیت را کمى متعادل کند و در حمایت از 
خانواده و جوانى جمعیت جلوى رشد شتابان پیر شدن 
را بگیرد. اما با وجود اینکه یکسال از آن زمان گذشته 
است، حاال نرسیدن مشوق ها به دست خانواده هایى 
که در بالتکلیفى به ســر مى برند تنها یک دلیل دارد 
و آن هم کمبود بودجه اســت، بودجه اى که قرار بود 
دســت این قانون را بگیرد تا شــعارهاى فرزند کمتر 
زندگى بهتر را کنار بگذارد و خانواده ها را تشــویق به 

فرزندآورى کند. 
به گفته مســئوالن، پس از گذشت یکســال از زمان 
تصویب و ابالغ قانون «حمایــت از خانواده و جوانى 
جمعیت»، حدود 35 درصد از مفاد آن اجرایى شــده و 
شــرایط بحرانى «جوانِى جمعیت» لنِگ بودجه هاى 

تخصیص نیافته مانده است.
در یکسال اخیر ســتاد ملى جمعیت با حضور شخص 
رئیس جمهورى دو بار تشــکیل جلسه داده، جلساتى 
که در آن 12 وزارتخانه و چهار سازمان مستقیمًا عضو 
هستند و مى توانند مشــکالت خود در مسیر اجراى 
قانون «جوانى جمعیــت» را مطرح کــرده و درباره 

اقدامات انجام شده گزارش عملکرد دهند.
حمایت از جوانان در آســتانه ازدواج یا زوجین جوان، 
زوجین نابارور و پیشــگیرى از نابــارورى، حمایت از 
مادران بــراى دوران باردارى و زایمان و شــیردهى، 
حمایت از خانواده هاى داراى ســه فرزند و بیشــتر، 
حمایت هاى مالى براى تولد چندقلوها و به طور کلى 
ارائه تســهیالت اقتصادى و اجتماعــى به خانواده ها 
مهمترین مؤلفه هایى است که این قانون 73ماده اى 
دنبال مى کند اما آنچه از رصد اخبار، نظرات خانواده ها 
و بررسى دیدگاه هاى کارشناسان برمى آید این است 
که این قانون به تعهداتش عمل نکرده و خانواده هاى 

متمایل به فرزندآورى را هم دودل کرده است.
گرچه یکســال پیش این قانون محکــم و با تأکید، 
شــعارهاى مهمى در این زمینه داده بود اما حاال بعد 
از بیش از 300 روز از آن زمان نه وعده ها به سرانجام 
رســیده و نه دیگر از اجراى آن شعارها خبرى هست؛ 
مشوق هایى که هر کدام از آنها وظیفه یک دستگاه بود 

و حاال در آستانه یکساله شدن این قانون ناقص مانده و 
آنطور که باید و شاید به سرانجام نرسیده است.

رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس 
شوراى اسالمى، یکى از کسانى است که نسبت به این 
موضوع واکنش نشــان داده و مهمترین علت ناقص 
ماندن اجراى این قانون را بودجه دانسته است و گفته: 
در حوزه برنامه ریزى چالش هاى عمده دستگاه ها نبود 

بودجه و عدم وجود برخى زیرساخت ها است.
به گفته فاطمه محمد بیگى، تا کنون حدوداً 25تا 35 
درصد مفاد قانون مذکور طى یکسال گذشته اجرایى 
شده است که به نسبت نو بودن آن آمار خوبى محسوب 
مى شــود اما در حوزه اجرا نیازمنــد تخصیص اعتبار 
هستیم اما سازمان برنامه و بودجه عمًال از میزان 10 
هزار و 700 میلیارد تومان دیده شده تاکنون مبلغى را به 
دستگاه ها اختصاص نداده است که این موضوع یکى 

از مشکالت است.
رئیس مجلس نیز اخیراً در نشســت بررســى اجراى 
قانون حمایت از خانواده با تأکید بر اینکه ضعف هاى 
قانون حمایــت از خانواده و جوانــى جمعیت باید در 

برنامه هفتم توسعه که قرار اســت دولت در روزهاى 
آینده آن را به مجلس ارائه کند، مورد توجه قرار گیرد، 
گفته بود: «منظور ما از جمعیت، زاد و ولد نیست بلکه 
مفهوم عام تر جمعیت مورد توجه است. در برنامه هفتم 
توسعه باید همه موضوعات خانواده محور دنبال شوند 
و موضوع خانواده به عنوان یک نهاد در اولویت باشد.»

بهرام عین اللهى، وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى نیز که بیشــترین بار اجراى قانون یاد شده را 
بر عهده دارد، بین ســازمانى بودن اجراى مفاد قانون 
حمایت از خانواده و جوانــى جمعیت را از نکات اصلى 
براى پیشبرد اهداف این قانون عنوان کرده و در رابطه 
با خوابــگاه متأهلین که یکى از مشــوق هاى مطرح 
شده در این قانون بوده اســت گفته ما به شدت دچار 
مشــکلیم و منابع ما اجازه تحقق این امر را نمى دهد. 
وى همچنین نبود زیرســاخت هاى الزم را علت عدم 

موفقیت «پزشک خانواده» دانسته است.
بانکى پور، رئیس کمیســون مشــترك طرح جوانى 
جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شوراى اسالمى نیز 
همسو با بقیه با تأکید بر اینکه عملکرد وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعى در اجــراى قانون جوانى جمعیت 
صفر است، عملکرد بانک مرکزى در ارائه تسهیالت 
به خانواده ها را ضعیف دانسته و از در نوبت ماندن بیش 
از 500 هزار نفر در نوبت دریافت این وام  نام برده است 
و اعالم کرده درحالى بیش از 400 هزار وام فرزندآورى 
پرداخت شده است که 80درصد این وام به متقاضیان 

پرداخت نشده است.
رستم قاسمى، وزیر راه و شهرسازى اما برخالف بقیه 
با نگاهى مثبت به اجرا شدن این قانون از منعقد شدن 
قراردادى میان این وزارتخانه و وزارت علوم به منظور 
تأ مین خوابگاه هاى دانشــجویى خبر داده و گفته در 
رابطه با خوابگاه دانشجویى با وزارت علوم قراردادى 
بسته ایم که تعداد زیادى خوابگاه دانشجویى در محل 
دانشگاه با زمین هاى خود بســازند، این قرارداد بسته 

شده و هفته اى یک بار جلسات آن برگزار مى شود.
حاال باید دید با مشکالت پیش آمده و کمبود بودجه ها 
و نبود زیرساخت ها آیا همچنان قانون جوانى جمعیت 
باز هم دوران جوانى خود را خواهد گذراند و یا در میانه 

راه دست به عصا خواهد شد؟

بالتکلیفى قانون «حمایت از خانواده و جوانى جمعیت»

پیرى زودرس قانونى که قرار بود جوان بماند 

مانى مهدوى
شوراى صنفى نمایش باالخره تکلیف «بخارست» را روشن کرد. این فیلم به کارگردانى 
مسعود اطیابى و بازى پژمان جمشیدى و حسین یارى قرار است از امروز به روى پرده بیاید.
تا پیش از تشکیل جلسه شوراى صنفى نمایش در روز یک شنبه و تأیید اکران این فیلم از 
24 آبان، اکران «بخارست» به موضوع الینحلى تبدیل شده بود به طورى که تدریجًا امید 
به اکران آن در آینده نزدیک در حال تبدیل شدن به رؤیا بود. جالب آنکه از ابتدا هم قرار بود 
«بخارست» روز 24 آبان اکران شــود اما تنها چند روز مانده به این موعد، اکران این فیلم 

منتفى شد و براى چند روز سردرگمى عجیبى جامعه سینمایى را در برگرفت.
در روزهایى که اقبال عمومى از فیلم ها به پایین ترین حد خودش رســیده و گیشه سینما 
به مرز ورشکستگى نزدیک شده اســت، امید به اکران یک کمدى پرمخاطب تنها روزنه 
نجات سینما از این خزان  تلقى مى شــود. در این میان همه چشم ها به آخرین اثر خالق 
«دینامیت» خیره بود که او این بار هم بتواند انفجار جدیدى در سینما ایجاد کند و همانطور 
که گیشه کرونا زده را با «دینامیت» نجات داد، «بخارست» را هم براى نجات گیشه پسا 

کرونا به اکران برساند. 
اما سازندگان «بخارست» اعالم کردند که اجازه اکران فیلم مسعود اطیابى در 24 آبان را 
نمى دهند. على طلوعى، تهیه کننده این اثر، علت تصمیم  نمایش ندادن «بخارست» در 
موعد مقرر را به گردن «وضعیت موجود و بالتکلیفى حاکم در وضعیت اکران ســینماها» 
از سویى و «منافع سهامداران خردى» انداخت که به گفته او در فرا بورس روى این فیلم 
ســرمایه گذارى کرده اند و نگران عدم بازگشت سرمایه شــان با توجه به اقبال اندك از 

فیلم ها در این روزها هستند.
این در حالى است که شایعه درخواست ضمانت مالى سازندگان فیلم از سازمان سینمایى، 
دلیل معلق شدن اکران «بخارست» عنوان مى شد که البته مورد تأیید قرار نگرفت اگرچه 
طلوعى اعالم کرد «زمانبندى بعدى براى اکران فیلم به طور کامل بستگى به حفظ منافع 

سهامداران خرد فیلم دارد» که یعنى درخواست همان ضمانت مالى!  
در هر صورت اکران «بخارســت» از امروز  سه شنبه که بلیت ســینما نیم بها خواهد بود 
نشان مى دهد ظاهراً مى بایست «منافع سهامداران خرد» تضمین شده باشد که امضاى 
سازندگان پاى اکران این کمدى نشسته است. یا شاید هم پاى «تمهیدات ویژه» سازمان 
سینمایى در بین اســت که قرار بود «حمایت هاى مالى» از فیلم هایى که در روزهاى بى 
رونقى گیشه اکران مى شود را در دستور کارش قرار بدهد. اگر چنین حدسى صحت داشته 
باشد، «سهامداران خرد» کمدى «بخارست» اولین کسانى هستند که از این خوان بهره 

مى گیرند و سرمایه شان تضمین شده مى ماند. 

مورد عجیب «بخارست»
خورشید کیایى 

اگر تا چندى پیش تنها پزشــکان نســبت به وجود دســتگاه 
کارتخوان در مطب هایشــان مقاومت مــى کردند، حاال این 
موضوع به مغازه داران و فروشــگاه ها هم تسرى یافته است. 
واحدهاى صنفى کوچکى که تا قبل از این از کارتخوان استفاده 
مى کردند اما حاال به بهانه نداشتن دستگاه کارتخوان از زیر بار 

پرداخت مالیات شانه خالى مى کنند. 
دى ماه ســال گذشــته بود کــه ســازمان امــور مالیاتى به 
فعــاالن اقتصادى و اصناف هشــدار داد که همــه دارندگان
 دستگاه هاى پوز در سازمان امور مالیاتى ثبت نام کنند تا از فرار 
مالیاتى جلوگیرى شود. اما این تصمیم از همان ابتداى کار نشان 
داد که این تجربه همچون تجربه در خصوص پزشکان موفق 

نخواهد بود و به هدفى که مى خواهد نمى رسد.
حاال «کارتخوان نداریم» فصل مشــترکى شــده است براى 
بسیارى از اصناف و فروشــگاه ها. آنها از مشتریان درخواست 
مى کنند که مبالغ باال را بــراى آنها کارت به کارت کنند با این 
عنوان که دستگاه کارتخوان خراب است و یا براى تعمیر برده 

شده است. آنها با این ترفند مالیات نمى دهند.
یک کارشناس اقتصاد در این رابطه معتقد است که اجبارى شدن 
ثبت دستگاه هاى کارتخوان در سامانه مالیاتى، عامل بازدارنده 
از فرار مالیات است. به گفته وحید شقاقى شهرى، با روندى که 
پیش رفتیم، کارتخوان ها براى بخــش عمده اى از صنوف در 
حال از کار افتادن اســت؛ مثًال من مراجعه مى کنم به پزشکان 
و مى گویند نقدى حساب کنید یا شــماره کارتى مى دهند تا به 
حسابى واریز کنم. همین کار براى صنوف مختلف هم دارد اتفاق 
مى افتد. این تجربه عینى را داشــتم که خودروى شخصى ام را 
تعمیر کردم و مبلغش حدود 6 میلیون تومان شد. تعمیرکار هم 
کارتخوان داشت ولى نخواست استفاده کند و از طریق خودپرداز 
به حساب فرد دیگرى مبلغ را واریز کردم؛ بنابراین، این امر براى 
صنوف مختلف دارد تکرار مى شود و مصداق فرار مالیاتى است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه ما نمى توانیم بر سر هر دستگاه 

کارتخوانى یک مســئول نظارت بگذاریم از ســوى دیگر با 
شــکایت کردن مردم هم کارى از پیش نمــى رود مى گوید: 
مسئله این است که گردش مالى افراد باید کنترل شود. تا زمانى 
که ما گردش مالى افراد را کنترل نکنیم، مبارزه با این مســئله 

امکانپذیر نیست.
به گفته شقاقى تنها مى شود با نظارت بر گردش مالى افراد از 
طریق کانال سیستم بانکى این موضوع را کنترل کرد و به غیر 
از این هیچ راهکار دیگرى وجود ندارد که بتوانیم گردش مالى 

را کنترل کنیم.
قانون پایانه هاى فروشگاهى و ســامانه مؤدیان در آبان سال 
1398 به تصویب مجلس شــوراى اسالمى رســید. هدف از 
تصویب و اجراى این قانون جلوگیــرى از فرار مالیاتى و ایجاد 
شــفافیت در معامالت و تراکنش هاى مالى بود که به موجب 
آن، دستگاه هاى کارتخوان به  عنوان پایانه فروشگاهى شناخته 
شد. بر اساس این قانون مؤدیان مالیاتى و صاحبان کسب  و کار 
موظف به اتصال دســتگاه هاى کارتخوان خود به پرونده هاى 

مالیاتى هستند.
بر اساس آمارهاى موجود با اجراى ماده 11 این قانون، حدود 18 
میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهى شد که از این 
تعداد حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه به علت عدم اتصال به 
پرونده هاى مالیاتى غیر فعال و مابقى نیز به پرونده هاى مالیاتى 

مربوطه متصل شد.
نکته اى که در خصوص کتمان درآمد وجود دارد، این است در 
اجراى ماده 192 نه تنها مالیات مطالبه خواهد شد بلکه مشمول 
جریمه اى معادل 30درصد مبلغ مالیات تعیین شده و این جرم 
غیر قابل بخشش است. در اجراى ماده 274 نیز آمده کسى که 
کتمان درآمد داشته باشــد، این جرم مالیاتى تلقى مى شود که 
در این راستا جرم فرد، درجه شش است که قوه قضاییه با این 
موضوع برخورد مى کند اما با این همه بسیارى از صنوف هنوز 
هم در مقابل اســتفاده از کارتخوان و پرداخت مالیات مقاومت 

مى کنند.

اصنافى که با نداشتن کارتخوان مالیات نمى دهند
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سومین سامانه در راه است
ســومین ســامانه بارشــى پاییزى روز چهارشــنبه 
بیســتم وپنجم تا پایان جمعه بیســت وهفتم آبان در 
اصفهان مستقر است. کارشناس پیش بینى اداره کل 
هواشناسى اصفهان گفت: ســامانه بارشى جدیدى از 
اواخر روز چهارشنبه این هفته وارد اصفهان خواهد شد و 
بارندگى را براى بیشتر نقاط این استان به همراه خواهد 
داشت. محمد رضا رفیعى اظهار داشت: براى روزهاى 
چهارشنبه و پنج شنبه با گذر متناوب امواج حاصل از یک 
سامانه بارشى، افزایش ابر و در برخى ساعات بارش باران 
و وزش باد پیش بینى مى شود که در مناطق کوهستانى 

و سردسیر بارش ها به صورت برف و باران خواهد بود.

افزایش تولید شربت 
استامینوفن در اصفهان

با شیوع آنفوالنزا تولید شــربت استامینوفن در شرکت 
داروســازى در اصفهان 65 درصد افزایش داشــت. 
مدیرعامل یک شرکت داروسازى گفت: با اجراى طرح 
تحقیق و توسعه جدید در هر شیفت کارى هزار لیتر به 
داخل انواع شــربت هاى دارویى افزوده شده که با این 
ظرفیت تا 35 درصد نیاز بازار را در بخش دارو هاى مایع 
برطرف کنیم. محمد مهدى حقوقى افزود: بیش از 300 
محصول تولید مى کنیم که در دو ماه آینده کپسول هاى 

نرم روانه بازار مى شود.

تکمیل پیاده روسازى 
چهارباغ خواجو

مدیر منطقه ســه شــهردارى اصفهان از نوســازى 
پیاده روهاى چهارباغ خواجو خبــر داد و گفت: پیاده رو 
خیابان چهارباغ خواجو براى عبور نابینایان، جانبازان و 
معلوالن مناسب سازى شده است. محمدباقر کالهدوزان 
با اشاره به طول هزار مترى این پیاده راه، افزود: با توجه به 
قدمت باالى خیابان چهارباغ خواجو از سنگ هاى ویژه 
هتن آباد براى سنگ فرش پیاده رو استفاده شده است. 
مدیر منطقه سه شهردارى اصفهان تصریح کرد: تاکنون 
خیابان هاى باغ گلدسته، کمال اسماعیل، نشاط، هاتف و 
عبدالرزاق نوسازى شده و تمام پل هاى غیراستاندارد در 
مسیر جمع آورى یا اصالح شده است. کالهدوزان با بیان 
اینکه ایستگاه هاى اتوبوســى که در مسیر ساماندهى 
قرار دارد با ایستگاه هاى طرح جدید جایگزین مى شود، 
خاطرنشان کرد: در ادامه این روند، به زودى ساماندهى 
پیاده روهاى خیابان فلسطین تکمیل خواهد شد و احداث 

پیاده روى خیابان احمدآباد نیز انجام مى شود.

سیاست افزایش همکارى  با 
اکو 

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: سیاست ایران در افزایش همکارى هاى منطقه اى 
تعریف شــده و یکى از این زمینه ها سازمان اکو است. 
امیرحسین کمیلى اظهار کرد: جمهورى اسالمى ایران 
یکى از کشورهاى بنیان گذار اکو است و در 40 سال اخیر 
به یک کشور قوى در زیرساخت ها تبدیل شده است. وى 
گفت: آمادگى کامل داریم این همکارى مشــترك در 
زمینه سرمایه گذارى مشترك براى اکتشاف، استخراج 
و فراورى و حتــى ایجاد شــرکت هاى صنعتى براى 
فراورى هاى معدنى  صورت گیرد. کمیلى تصریح کرد: 
سیاست ایران در افزایش همکارى هاى منطقه اى تعریف 
شده و یکى از این زمینه ها سازمان اکو است. وى افزود: 
ایران و کشــورهاى اکو، زمینه بسیارى در حوزه معدن 

دارند  و کل جدول مندلیف را در این منطقه داریم. 

نصب نخستین انشعاب 
فاضالب اشترجان

در مراسمى کلنگ نصب نخســتین انشعاب فاضالب 
شهر اشترجان شهرســتان فالورجان با حضور حجت 
االسالم ســید ناصرموســوى الرگانى، نماینده مردم 
شهرستان فالورجان در مجلس شــوراى اسالمى بر 
زمین زده شد.شایان ذکر اســت در حدود 30 کیلومتر 
شبکه فاضالب شهر اشــترجان اجرا شــده و امکان 
واگذارى حدود دو هزار انشعاب به مشترکان این شهر 

پیش بینى شده است.

خبر

مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهــان گفــت: در مهرماه امســال آتش نشــانان در 
عملیات هاى انجام شده باعث نجات 396 نفر از شهروندان 

شدند.
ابراهیم مطلبى اظهار کرد: مهرماه سال جارى در پى تماس 
شهروندان با ســامانه 125 این ســازمان، 1098 عملیات 
امدادرسانى (آتش ســوزى و امداد و نجات) انجام شد که از 
این تعداد 379 مورد حادثــه، 553 مورد حریق و 166 مورد 
خدمات ایمنى بوده است. وى با بیان اینکه در مهرماه امسال 
221 خودرو در نقاط پرترافیک شهر مستقر شده است، افزود: 
میانگین زمان رسیدن نیروهاى این سازمان به محل حادثه 

سه دقیقه و 52 ثانیه بوده است.  مظلبى ادامه داد: در مهرماه 
امسال 54 هزار و 331 تماس از سوى شهروندان با سامانه 
125 آتش نشانى اصفهان برقرار و به دنبال آن 1100 اعزام 
از سوى سازمان انجام شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اصفهان با بیان اینکه آتش نشانان 
در عملیات هاى انجام شده باعث نجات 396 نفر از شهروندان 
شدند، تأکید کرد: رانندگان باید هنگام مشاهده خودروهاى 
آتش نشانى واکنش درست و به موقع نشان دهند و وسیله 
نقلیه خود را به منتهى الیه سمت راست هدایت کنند؛ چراکه 
مسدود کردن مسیر و دیر رســیدن آتش نشانان به محل 

حریق یا حادثه مى تواند عمق حادثه را بیشتر کند.

بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان با بیان اینکه 
وضعیت رجیستر آیفون14 تاکنون تعیین تکلیف نشده است، 

گفت: رجیستر آیفون14 در اختیار سامانه همتا است.
حسن میرشمشیرى اظهار کرد: قرار بر آن بود که گوشى هاى 
مسافرى در گمرك رجیسترى شود اما با وجود ارزش گذارى 
و ثبت شماره سریال آیفون ها، رجیسترى انجام نگرفته است.

وى اضافه کــرد: طبق مصوبه اى که چنــدى پیش اعالم 
شد، واردات گوشى هاى باالى 600 دالر ممنوع شد و این 

ممنوعیت شامل حال همه محصوالت اپل مى شود.
به گفته بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان، شرایط 
گوشى هاى مسافرى متفاوت است چون در چارچوب قوانین 

واردات کاال، هر مسافر امکان ورود یک گوشى را دارد که 
با اظهار کردن و ثبت آن در گمــرك، پس از انجام مراحل 

مختلف و رجیسترى، امکان استفاده از آن وجود دارد.
میرشمشــیرى تصریح کرد: اکنون تعداد زیادى آیفون 14 
توسط مسافران وارد شده اســت، حال آنکه رجیستر شدن 
یا نشــدن آن تعیین تکلیف نشــده، همچنین افراد زیادى 
سردرگم مانده اند و بهتر اســت براى آسودگى خاطر آن ها، 
هرچه سریع تر تکلیف دارندگان این آیفون ها مشخص شود.
وى گفت: به نظر مى رسد اولین اقدام سامانه همتا باید تعیین 
تکلیف رجیستر آیفون هاى 14 باشد، چون هرچه مى گذرد با 

شکایت هاى بیشترى مواجه مى شویم.

رجیستر آیفون14 تاکنون 
تعیین تکلیف نشده است

نجات 400 شهروند اصفهانى 
توسط آتش نشانى

وجود 300 روز هواى آفتابى در اصفهان بدون اینکه استفاده 
مناسبى از آن بشود نشان مى دهد که ما هنوز به دیدگاه هاى 
سنتى در رابطه با ذخایر پر و پیمان انرژى چنگ مى زنیم. 
اینکه همچنان تفکر ما بر این است که کشورمان غنى از 
نفت و گاز اســت. باورى که تا کنون نگذاشته از تک تک 
روزهاى آفتابى اصفهان به نحو احســن اســتفاده کنیم و 
بودجه مناسبى براى آن بگذاریم. استفاده از ذرات گرانبهاى 
خورشید که مى تواند تعداد روزهاى پاك اصفهان را افزایش 
دهد  نه تنها تصمیمى لوکس نیست بلکه نیازى است که 
در این روزها بیش از هر راهکار دیگرى شــهر را از چنگ

 آالینده ها نجات خواهد داد. 
گرچه مدیریت شهرى از سال ها پیش در راستاى استفاده 
از انرژى خورشیدى گام هایى برداشــته و بخش هایى از 
اصفهان به این انرژى مجهز شــده اند اما با یک حســاب 
سرانگشتى هم مشخص مى شود که عددها چندان دندانگیر 
نیســت، اینکه چند آبگرمکن خورشــیدى در تعدادى از
 پارك هاى اصفهان باشــد و یا تعداد اندکى از خانه ها به 
این انرژى ارزشمند مجهز شده باشند نه جاى افتخار دارد 
و نه تصمیم و عزمى جدى در اســتفاده از روزهاى آفتابى 

به شمار مى رود. 
نیاز اصفهان بیش از اینهاســت، با توجه به اینکه یکى از 

شــاخص ترین انواع انرژى هایى که با انرژى خورشیدى 
تولید مى شود الکتریســیته یا همان برق است و اصفهان 
مناسب ترین تابش خورشید را دارد پس اگر بگوییم که کم 

کارى کرده ایم گزاف نگفته ایم. 
به گفته کارشناسان اگر رد پاى انرژى خورشیدى بیش از 
اینها به نقاط مختلف اصفهان باز شود مى توانیم با تکیه بر 
آن آلودگى کمترى را در شهر داشته باشیم،با توجه به اینکه 
در طى یک دهه اخیر بحران انرژى و همچنین استفاده از 
مازوت در نیروگاه ها، اصفهان را بیش از گذشــته به سرفه 

انداخته است.
به اعتقاد کارشناســان حوزه انرژى هاى نو، میزان تولید 
انرژى یکى از فاکتورهاى تأثیر گــذار در رتبه اقتصادى و 
توسعه به شمار مى رود و با توجه به اینکه اصفهان شهرى 
خشک و کم باران است مى تواند به نحو احسن از این انرژى 

نوپا استفاده کند. 
موضوعى که در گفته هاى فریاد پرهیز، کارشناس برنامه 
ریزى شهرى هم آمده است. او با اشــاره به روند افزایش 
تقاضاى مصرف انرژى در کشــور با توجه به کاهش منابع 
فسیلى و باالرفتن قیمت سوخت هاى فسیلى و مالحظات 
زیست محیطى،مى گوید: این مســائل ضرورت استفاده 
از انرژى هاى خورشــیدى که توجیه اقتصادى هم دارند، 

دوچندان مى کند.

به گفته این کارشناس، اســتان اصفهان با دارا بودن بیش 
از 300 روز آفتابى و حدود 310 ســاعت آفتابى در سال، از 
نظر بهره گیرى از انرژى هــاى تجدیدپذیر به خصوص 
انرژى هاى خورشیدى داراى پتانسیل باالیى است چرا که 
اصفهان 20درصد بیشتر از شهرهاى دیگر کشور مى تواند 

تولید برق از انرژى خورشیدى داشته باشد.
در این خصوص مهدى راعى، کارشــناس ارشد برق، نیز 
همسو با این کارشناس شهرى نیز با اشاره به اینکه اصفهان 
پتانســیل هاى زیادى در زمینه اســتفاده از انرژى هاى 
خورشیدى دارد مى گوید: صرفه جویى در مصرف برق، مورد 
دیگر از مزایاى استفاده از انرژى خورشیدى است و اگر برق 
بیشترى نیز تولید شود، مازاد آن به فروش مى رسد؛ مزیت 
دیگر که بسیار واضح است کاستن از آالیندگى هاى ناشى از 

سوخت هاى فسیلى است.
این کارشناس، اســتفاده از انرژى خورشــیدى را نیازمند 
فراهم ســازى مقدمات زیرســاخت هایى مى داند که به 
همت مسئوالن بازمى گردد؛ مشــوق هایى که باعث مى 
شود مردم نسبت به استفاده از این نوع انرژى راغب شوند؛ 
به عبارتى فرهنگسازى الزم انجام پذیرد تا مردم نسبت به 
منافع استفاده از انرژى خورشیدى آگاه شوند، زیرا این نوع 
از انرژى تقریباً موضوعى جدید و تازه است و معموًال افراد در 

برابر اتفاقات نو، مقاومت مى کنند.

با وجود 300 روز هواى آفتابى؛ 

همچنان خورشید اصفهان را 
نادیده  مى گیریم 

جاى خالى کتابخوانى
نصف جهان    روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
23 آبان ماه خود در یادداشــتى به وضعیت کتاب و 
کتابخوانى پرداخته و نوشته: «طبق آخرین آمارها 
که از زبان مدیرکل کتابخانه هاى عمومى اســتان 
اصفهان اعالم شــد در اســتان 150 هزار نفر و به 
تعبیرى 3 درصد مــردم درکتابخانه هاى عمومى 
عضویت دارند. این مطلب به مورد اقبال واقع نشدن 
کتابخانه هاى عمومى در میان مردم اصفهان اشاره 
دارد و از ریزش عالقه مندان این قشر به مرور زمان 
سخن مى گوید. براى بررسى این موضوع نخست 
باید اشاره داشته باشیم که کتابخانه مؤسسه عمومى 
است و از آن انتظار مى رود که خوانندگان بالقوه را 
به خوانندگان بالفعل تبدیل کند. در واقع این مفهوم 

کتابخانه امروزى است.»
 در بخش دیگرى از این یادداشــت آمده است: «در 
تشــریح وظایف نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور 
نیز اشاره شــده اســت که یکى از کارکردهاى ویژه
 کتابخانه هاى عمومى ترویج خواندن است. در این نهاد 
ساز و کارهاى طول و درازى براى توسعه کتابخوانى در 
جامعه تعریف شده و نیز سند چشم انداز نهاد کتابخانه 
هاى عمومى کشور در افق 1404 نیز تدوین شده است 
اما در شــرایطى که کتابخانه هاى عمومى در تالش 
براى رونق کار خود هســتند اما روز بــه روز از تعداد 
متقاضیانى که بــا آنها در ارتباط مســتقیم قرار دارند 
کاسته مى شود؛ شاید تنها کنکوریان باشند که هنوز به 

سالن هاى مطالعه کتابخانه وفادار مانده اند. »

مریم محسنى
درســت در کناره هاى خیابان کاوه در محدوده میدان 
25 آبان، آنجا که شمشــادها از دو طرف قد کشیده اند 
و فضاى خالى بینشــان خالى مانده جایگاهى شده که 
به عنوان پاتوق  کارتــن خواب ها به شــمار مى رود. 
کارتن خواب هایى که این روزها پشــت این شمشادها 
خودشان را اســتتار مى کنند. تجربه اى که خیلى ها از 
این شمشادهاى بلند دارند، بیرون آمدن قامتى است که 
آنها را ترسانده است. اما این کارتن خواب ها بى خیال 
ماشین ها و عابران و ترافیک خیابان هاى اطراف هستند 
و تنها وقتى دیده مى شوند که از بین شمشادهاى بلند 

این نقطه بیرون بیایند. این پاتوق ها تا وقتى نیروهاى 
پلیس نیامده اند براى اینها امن است، ولى وقتى پلیس 
سرمى رسد، پاتوق ها ناامن مى شود، طرح هاى ضربتى 
پلیس که سالى چند بار در نقاط آلوده به مواد مخدر کشور 
اجرا مى شود، هدفش از هم پاشیدن این پاتوق هاست، اما 
تجربه این سال ها نشان داده که با فروپاشى هر پاتوق، 
بســاط کارتن خواب ها در پاتوقى دیگر پهن مى شود. 
حاال هم در بین شمشادهاى این محدوده این پاتوق ها 
شکل گرفته، درست در وسط شهر تا بلندى شمشادها 
هم نگذارد که کسى به این موضوع شک کند که در این 

مکان عده اى کارتن خواب اتراق مى کنند.

پاتوقى براى کارتن خواب ها

گنج پنهان اصفهان
نصف جهان    نمایشگاهى از کتب خطى اصفهان از 
امروز تا 28 آبان ماه سال جارى در کتابخانه مرکزى 
شهردارى اصفهان به مناســب هفته کتاب برگزار 

خواهد شد.
این نمایشــگاه که بــه همت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان و اداره امور 
کتابخانه ها و سالن هاى مطالعه با عنوان گنج پنهان 
برگزار خواهد شد، شامل نیمه پنهانى از گنجینه هاى 

اصفهان است.
عالقه مندان به دیدن این نمایشــگاه مى توانند در 
روزهاى ذکر شــده به کتابخانه مرکزى شهردارى 

اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.
بازدیدکنندگان همچنین براى اطالعات بیشــتر 
مــى توانند با شــماره تلفــن 32239937 تماس 
حاصل کننــد و یا به ســایت www.cle.ir مراجعه

 کنند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

آتش سوزى وسیع  پیش از ظهر یک شــنبه در یک واحد 
صنعتى تولید مواد شیمیایى در شهرك صنعتى مبارکه یک 
بار دیگر لزوم توجه به مسائل ایمنى در شهرك هاى صنعتى 

استان اصفهان را برجسته کرد.
7 شهرك صنعتى از مجموع 70 شهرك در استان اصفهان 
به دلیل در ارتباط بودن با مواد شیمیایى در زمره نقاط ُپرخطر 
به شــمار مى روند که یکى از آنها شهرك صنعتى مبارکه 
است. در این شــهرك 400 واحد مستقر هستند که آتش 
ســوزى در یکى از آنها در روز یک شنبه، ده ها آتش نشان 
را به محل وقوع حادثه گســیل کرد. سازمان آتش نشانى 

اصفهان این حریق را «بسیار گسترده» توصیف کرد. 
در این حادثه که 15 مصدوم بر جاى گذاشــت، 45 خودرو 
عملیاتى امدادى آتش نشــانى و تانکرهاى آبرسان با 150 
نیروى عملیاتــى در قالب 25 تیم آتش نشــانى، عوامل 
اورژانس، نیروى انتظامى، هالل احمر و خودروهاى سبک و 
سنگین با فراخوان مدیریت بحران از تمامى شهرستان هاى 
اطراف از جمله اصفهان، فالورجان، فوالدشهر، شهرضا، 
کلیشــاد، بهارســتان، گلشــن، چمگــردان، دهاقان و 

شــهرك هاى صنعتى اطراف به محل حادثه اعزام شدند. 
اما وسعت آتش ســوزى به حدى بود که  شهردارى هاى 
بهارستان، دیزیچه و زیباشــهر، شرکت پلى اکریل، فوالد 
مبارکه سپاهان، سیمان سپاهان و ذوب آهن نیز نیروهاى 

امدادى به محل حادثه اعزام کردند.
وظیفه نیروهاى امــدادى اطفاى حریــق و خنک کردن 
مخازن بود که حریق به قســمت هاى دیگر گســترش و 
نفوذ پیدا نکند. پس از رســیدن نیروهاى امدادى به محل 
حادثه، تخلیه کارگرها در محدوده هاى اطراف انجام شد تا 
شعله هاى آتش که با متصاعد شدن گاز همراه بود باعث 

خسارت جانى نشود.
اگر چه نیروهاى امدادى پس از 4 ساعت توانستند این حریق 
گسترده را اطفا کنند اما این سئوال باقى ماند که آیا امکانات 
و اقدامات معمول در راستاى ایمنى شهرك هاى صنعتى 
اســتان اصفهان به اندازه اى هست که از این به بعد چنین 

حوادثى با این ابعاد وسیع رخ ندهد؟
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان به این سئوال پاسخ مى دهد: «این حادثه آخرین 
حادثه اى نیست که در شهرك هاى صنعتى ُرخ مى دهد.70 

شهرك صنعتى در اســتان اصفهان وجود دارد که بارها به 
شرکت شهرك هاى صنعتى تأکید شــده باید تمامى این 
شــهرك ها داراى «پَد بالگرد» باشــند. همواره بر رعایت 
الزامات ایمنى در تمامى واحدهاى مستقر در شهرك هاى 

صنعتى تأکید شده و این واحدها باید بیمه باشند.»
اما آیا الزامات مورد توجه مدیریت بحران استان اصفهان در 
شهرك هاى صنعتى استان رعایت شده است؟ پاسخ شیشه 
فروش در این باره نا امید کننده است: «شرکت شهرك هاى 
صنعتى استان اصفهان موظف است امکان اطفاى حریق را 
در شهرك ها استقرار دهد که اکنون تنها در 40 شهرك این 

امکان موجود است.» 
حادثه مبارکه تلفات جانى به همراه نیاورد اما فراموش نکنید 
که 60 درصد شــهرك هاى صنعتى امکان اطفاى حریق 
ندارند و امکانات 40 درصد مابقى هم در حدى نیســت که 
ایمنى باالیى بیافریند. یک بار دیگر به مطلع سخنان مدیر 
کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان رجوع کنید که نشان 
مى دهد فعًال باید به خوف و رجاى آنچه در شــهرك هاى 
اصفهان مى گذرد خو کنیم:«این حادثه آخرین حادثه اى 

نیست که در شهرك هاى صنعتى ُرخ مى دهد...»

خطر در کمین شهرك هاى صنعتى اصفهان 

وجود70 هزار هکتار بافت فرسوده در سده لنجان
نصف جهان    شهردار سده لنجان با اشاره به فرسوده 
بودن بیش از 70 هزار هکتار از فضاى شهرى سده 
لنجان گفت: 70 هزار هکتار بافت فرســوده در این 

شهر داریم که مشکالت زیادى ایجاد کرده است.
شهبازى افزود: به جاى اینکه بافت هاى اصلى این 
شهر به روز شود شهر را توسعه عرضى داده اند و به 

همین علت هزینه هاى شهردارى باال رفته است.
وى در بخش دیگرى از سخنانش با بیان اینکه به 
ازاى هر شــهروند 20 متر فضاى سبز در این شهر 

داریم، اظهار کرد: در سده لنجان آبرسانى به صورت 
سنتى است و با اینکه در مجاورت زاینده رود هستیم 
با تانکر آبرسانى مى کنیم و با یک چاه، آب فضاى 
سبز تأمین مى شود که در حال تمام شدن است و باید 

براى آن تدبیرى اندیشه شود.
وى ادامه داد: دو تانک شــهردارى به صورت 24 
ســاعته در حال فعالیت هســتند و اگرآبرسانى به 
صورت نوین انجام مى شد، صرفه جویى بسیارى در 

مصرف آب انجام مى شد.

توسعه ظرفیت هاى گردشگرى محمدآباد
نصف جهان  محمداسماعیل  زاده، شهردار محمدآباد 
با اشاره به اقدامات شهردارى در راستاى کسب درآمد 
پایدار گفت: شــهردارى محمدآباد به منظور کسب 
منابع پایدار درآمدى، توسعه و استفاده از ظرفیت هاى 

گردشگرى را در دستور کار قرار داده است.
وى با بیــان تمهیدات شــهردارى براى توســعه 
گردشگرى شــهر اظهار کرد: بازسازى خانه هاى 
قدیمى و تبدیل آنها به منازل بومگردى، ایجاد پارك 
کوهستانى و آبشار مصنوعى براى جذب گردشگر و 
راه اندازى و ساماندهى پیست موتور کراس شهداى 
محیط زیست محمدآباد از مهمترین اقدامات اجرا 

شده شهردارى محمدآباد است.
وى ادامه داد: محمدآباد داراى پنج اثر تاریخى ثبت 
ملى شامل موزه مردم شناســى، مسجد جامع، برج 
کبوترخانه، حمام و منزل ریاحى اســت و پنج خانه 
بومگردى براى اقامت گردشــگران و کبوتر خانه 
تاریخى براى بازدید گردشگران توسط شهردارى 

مرمت و بازسازى شده است.
اسماعیل زاده افزود: قلعه تاریخى محمدآباد با هفت 
هزار مترمربع مســاحت داراى 20 اتاق خوابگاهى 
است که شــهردارى به منظور اقامت گردشگران 

نسبت به بازسازى آن اقدام کرده است.

اسامى تابلوهاى شهر اصفهان تغییر مى کند؟
در مرداد 1400، مدیریت شــهرى و شوراى سابق شهر 
اصفهان، 25 مکان در حاشیه رودخانه زاینده رود را به عنوان 
گذر صنایع دستى به نام رشته هاى صنایع دستى ثبت کرد. 
پس از آغاز دوره جدید مدیریت شهرى اصفهان، اعضاى 
شوراى ششم شــهر اصفهان به این نتیجه رسیدند که 

تابلوهاى جدید به نام هاى سابق خود برگردند.

سید على معرك نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهردارى اصفهان مى گوید: تمام چهارراه هایى که اسامى 
آن ها تغییر پیدا کرده بود، بررسى شد و در برخى از اسامى 
که به صورت عرفى در بین مردم مرسوم بود تغییراتى ایجاد 
شــد، اما این مصوبه هنوز خودش را در شوراى اسالمى 

شهر و فرماندارى طى نکرده است. 

سهیل سنایى
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توییتر از زمانى که توســط پولدارترین مرد جهان خریدارى شده، دچار 
اغتشاش شده و باعث شده است یک پلتفرم کد باز غیرمتمرکز با سیل ورود 

کاربرانى روبرو شود که از این شبکه اجتماعى کوچ مى کنند.
 رویترز اعالم کرد، ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازى تسال، 
وقتى قرارداد 44 میلیارد دالرى خرید توییتر را نهایى کرد، در توییتى نوشت: 
پرنده آزاد شد. اما بسیارى از کنشگران آزادى بیان، با وحشت به چشم انداز 
کنترل میدان شهر دیجیتالى جهان توسط یک نفر چشم دوخته و جست و 

جو براى گزینه هاى دیگر را شروع کردند.
ماستودون (Mastodon) که نامش را از یک نژاد ماموت منقرض شده 
گرفته است، با داشتن هشتگ و بحث هاى سیاسى، از بسیارى از جهات 
شبیه توییتر است. اما در حالى که توییتر و فیس بوك توسط یک مرجع 
(یک شرکت) اداره مى شوند، ماستودون در هزاران سرور رایانه نصب شده 
و توسط ادمین هاى داوطلبى اداره مى شود که سیستم هایشان را در یک 

فدراسیون جمع کرده اند.
افراد، پست ها و لینک ها را در سرورهاى خودشان یا سرورهاى ماستودون 
یا با کاربران در سرورهاى دیگرى که در این شبکه رو به رشد وجود دارد، 
مبادله مى کنند. ماستودون، میوه شش سال تالش اوژن روچکو، برنامه 
نویس آلمانى جوان است و تولد این پلت فرم، نتیجه تمایل روچکو براى 
ایجاد فضاى عمومى بود که فراتر از کنترل یک نهاد باشــد. این تالش 
مثمرثمر بوده است. روچکو دوشنبه گذشته نوشت: ما امروز به تعداد یک 
میلیون و 28 هزار و 362 کاربر ماهانه فعال دســت پیدا کردیم. این واقعا 

عالى است.

این تعداد کاربر در مقایســه با رقیبان برجسته، بسیار ناچیز است. توییتر 
روزانه 238 میلیون کاربر فعال دارد که در سه ماهه دوم سال 2022 یک 
تبلیغ مشاهده کرده اند. فیس بوك تا سه ماهه سوم امسال، 1.98 میلیارد 
کاربر فعال روزانه داشته است. اما افزایش کاربران ماستودون ظرف مدت 
چند روز، همچنان شگفت آور بوده است. ایتان زاکرمن، کارشناس شبکه 
اجتماعى دانشگاه ماساچوست نوشت: هفته گذشته هواداران بیشترى در 

ماستودون نسبت به پنج سال گذشته پیدا کردم.
به گفته کاربران ماستودون، قبل از نهایى شدن خرید توییتر توسط ایالن 
ماسک در 27 اکتبر، رشد ماستودون 60 تا 80 کاربر جدید در هر ساعت 
بود اما صبح دوشنبه پیش، 3458 نفر در مدت یک ساعت به این پلت فرم 
پیوستند. روچکو، ماستودون را سال 2016 وقتى این شایعه پخش شد که 
پیتر تى یل، موســس پى پال و متحد ایالن ماسک، مى خواهد توییتر را 

خریدارى کند، راه اندازى کرد.
روچکو اوایل امسال به رویترز گفت: یک میلیاردر راستگرا مى خواهد یک 
شرکت عمومى را خریدارى کند که عمومى نیست. واقعا مهم است که 
پلت فرم ارتباطات جهانى داشته باشید که در آنجا بتوانید با خبر شوید چه 
اتفاقى در جهان مى افتد و با دوستانتان صحبت کنید. چرا چنین پلت فرمى 

باید توسط یک شرکت کنترل شود؟
شبکه هاى اجتماعى که آماده استقبال از مهاجران توییتر باشند، کم نیستند 
و از تیک تاك شرکت بایت دنس تا دیسکورد را دربرمى گیرند. طرفداران 
ماستودون مى گویند رویکرد غیرمتمرکز این پلت فرم، آن را به طور اساسى 
متفاوت کرده است. به جاى رفتن به سرویسى که به شکل متمرکز توسط 

توییتر فراهم شده است، هر کاربر مى تواند فراهم کننده خود را انتخاب کند 
یا حتى سرور ماستودون خود را اداره کند. حتى کاربران مى توانند از جى 
میل یا حساب فراهم شدن توسط یک کارفرما ایمیل کنند یا سرور ایمیل 

خود را اداره کنند.
طرفداران این پلت فرم مى گویند هیچ شرکت یا فردى نمى تواند تمایل خود 
را به کل سیستم تحمیل کرده یا آن را به طور 
کامل تعطیل کند. اگر یک صداى 

افراطى 
بــا 

سرور خودش ظاهر شود، کافى خواهد بود که سرورهاى دیگر ارتباطشان 
را با آن قطع کرده و حساب مذکور تنها با گروه کوچک هواداران و کاربرانش 

در یک سرور جدا افتاده حرف بزند.
این رویکرد فدرالى، معایبى هم دارد؛ برخالف توییتر یا فیس بوك که مانند 
یک میدان شهر منظم به صورت مرکزى اداره مى شوند، پیدا کردن افراد 
براى دنبال کردن در پراکندگى بى نظم ماستودون دشوارتر است. اما گروه 
رو به رشد طرفداران ماستودون مى گویند مزایاى معمارى این پلت فرم از 

معایب آن بیشتر است.
با این حال، رشد سریع باعث ایجاد بار اضافى و اختالل سرورها شده است. 
ایالن ماسک با مشاهده پل کروگمان، اقتصاددانى که براى استفاده از 
حساب ماستودون خود مشکل داشت، این شبکه نو پا را مسخره کرد. اما 
روچکو که ماستودون را با بودجه محدودى که با کمک مالى کمیسیون 
اروپا تکمیل مى شود اداره مى کند، در میان رگوالتورهاى اروپایى حساس 

به حریم خصوصى، مخاطبانى پیدا کرده است.
اولریش کلبر، کمیسیونر حفاظت از دیتاى آلمان، کارزارى را به راه انداخته 
تا نهادهاى دولتى صفحاتشان در فیس بوك را ببندند زیرا به گفته وى، 
هیچ راهى وجود ندارد که صفحه اى را میزبانى کرد که مطابق با قوانین 
حریم خصوصى اروپایى است. مقامات باید به سرورهاى ماستودون دولت 
فدرال کوچ کنند. کمیسیون اروپا هم سرورى براى نهادهاى اتحادیه اروپا 

براى ارسال پیام از آنها دارد.
کلبر اوایل امسال گفته بود: هیچ اطالعات انحصارى نباید در پلت فرمى 

ارسال شود که از نظر قانونى زیر سوال است.
اگرچه ماستودون از همیشه شلوغ تر اســت اما همچنان نام هاى بزرگ 
معدودى از دنیاى سیاست و سرگرمى که توییتر را به پاتوق خبرنگاران 

تبدیل کرده اند را جلب کرده است.
براى روچکو که تنها کارمند تمام وقت این پروژه است و با حقوق اندك 
2400 یورو در ماه از خانه خود در شهر کوچکى در شرق آلمان کار مى کند، 
تالش ادامه دارد. وى هفته گذشته در پیامى نوشته بود: باورتان مى شود 

که به شما بگویم بى نهایت خسته ام؟

دستگاه هاى تاشــو ممکن است مرز بعدى در 
فناورى موبایل باشــند، اما اکثریت قریب به 
اتفاق پیشرفته ترین دســتگاه ها در این دسته 

هنوز به ندرت از بازار آسیا خارج مى شوند. 
در نتیجه، مصرف کنندگان غربى به طور طبیعى 

بسیارى از گوشى هاى هوشمند تاشو عالى را 
از دست مى دهند و اغلب فقط به گوشى هاى 
ارائه شــده توســط سامســونگ دسترســى

 دارند.
بنابراین، سامسونگ از سلطنت نسبتًا آرامى در 
صدر بازار تاشو برخوردار بوده است. متأسفانه، 
این به درجه خاصى از رکــود در غول فناورى
 کره اى منجر شــده اســت. تاشــوهاى آن 
ممکن است موفق ترین باشند، اما همچنان با 
کاستى هاى بى شمارى مواجه هستند که دیگر 
سازندگان از آن زمان تاکنون آن ها را برطرف 

کرده اند.
Oppo Find N در نسل دوم خود (که قرار است 

تا پایان سال 2022 معرفى شود)، به یکى دیگر 
از مشکالتى که تاشوها از لحاظ تاریخى با آن 

دست و پنجه نرم مى کردند، مى پردازد.
 Ice معــروف  افشــاگر  گفتــه  بــه   
Universe، Oppo Find N۲ ســبک تــر از

iPhone۱۴ProMax خواهد بود. یک توییت 

ادعا مى کند که وزن این گوشى تاشو کمتر از 
240 گرم خواهد بود.

از نظــر ســخت افــزارى، Find N در حال 
حاضر یکى از اســتثنایى ترین گوشــى هاى 
تاشو است. از بسیارى جهات، بســیار برتر از

 Samsung Galaxy Z Fold4، بزرگتریــن 
رقیب مستقیم آن است.

 Find N صــاف تــا مــى شــود و شــکاف 
آزاردهنده اى را که کاربران سامسونگ هنوز 
باید با آن دســت و پنجه نرم کنند، از بین برده

 است.
عالوه بر این، Oppo موفق شــده اســت که 
چین Find N را تقریبا غیرقابل شناسایى کند. 
پس از چهار نســل از گوشــى هاى هوشمند 
تاشو، سامســونگ هنوز این کار را انجام نداده

 است. 
در نهایت، و مهمتر از همه، Find N نســبت 
 Fold4 ابعاد بسیار قابل استفاده ترى نسبت به

دارد.

هر زمان که یک سند، عکس یا ویدیوى جدید در 
ویندوز ایجاد مى کنید، به طور خودکار شامل برخى 
جزئیات اضافى به نام ابرداده مى شود.حال چگونه 

آن ها را پاك کنیم.
 هر زمان که یک ســند، عکس یا ویدیوى جدید 
در ویندوز ایجاد مى کنید؛ شــامل جزئیاتى مانند 
نویســنده، نظرات، تاریخ ها، جزئیات مکان و غیره 
مى شــود. اکنون، وقتى آن فایل را با شخصى به 
اشتراك مى گذارید، شامل این جزئیات نیز مى شود 
که ممکن اســت بخواهید یا نخواهیــد با همه به 

اشتراك بگذارید.
به عنوان مثال، اگر فایلى را با شــخصى در دامنه 
عمومى به اشــتراك مــى گذارید، ممکن اســت 
نخواهید اطالعات شخصى خود را در اختیار دیگران 
قرار دهید. خوشبختانه، ویندوز به کاربران اجازه مى 
دهد تا این جزئیات را در چند مرحله ساده پاك کنند.  

راهنماى گام به گام ما را دنبال کنید:
File Explorer را باز کنید و به فایل، عکس، سند 

یا ویدیو بروید.
روى آن راســت کلیک کــرده و Properties را 

انتخاب کنید.
 Remove کلیک کرده و گزینه Details روى تب
 Properties and Personal Information

را بزنید.
 Create a copy with all possible سپس، گزینه

properties removed را انتخاب کنید.

 Remove » همچنین، مى توانید با انتخاب گزینه
 ،«the following properties from this file

فیلد خاصى را براى حذف انتخاب کنید.
دکمه Ok را در پایین فشار دهید.

ابرداده را از Word، Excel و ســایر 
اسناد آفیس حذف کنید

عالوه بر داده هــاى عمومى، فایل هــاى آفیس 
مى تواننــد چندین مــورد دیگر ماننــد افزونه ها، 
ماکروها، XML، متن پنهان و غیره را نیز شــامل 
شــوند و اگر به دنبال حذف این داده ها هســتید، 

مراحل را دنبال کنید:
سند را باز کرده و روى File کلیک کنید.

 Check for Issues" کلیک کنیــد و Info روى
 Inspect را انتخاب کنید و سپس گزینه "menu

Document را بزنید.

محتویاتى را که مى خواهید بررســى کنید بررسى 
کنید و دکمه Inspect را بزنید.

در پنجره بعدى داده هاى مــورد نظر را انتخاب و 
دکمه Remove را بزنید.

نگاهى به نقاط آسیب پذیر 
گوشى هاى سامسونگ

نحوه حذف
 اطالعات شخصى 

در ویندوز

همزمان با معرفى گوشى Leitz2 الیکا که 
در ژاپن منتشر شد عکاسى حرفه اى دوباره با 
موبایل همراه مى شود. شرکت الیکا مستقر 
در آلمان یک رقیب قدرتمند در بازار عکاسى 
است. آنها طیف گسترده اى از دستگاه ها را 
تولید مى کنند و اکنون، آنها با یک گوشــى 
دوربین محور بازگشته اند.سرى گوشى هاى 
Leitz به افتخار بنیانگذار این شرکت، ارنست 

لیتز، که اولین دوربیــن 35 میلى مترى را در 
سال 1924 معرفى کرد، نام گذارى شده است.

Leica Leitz2 چه ویژگى خاصى دارد؟
 

این گوشى به سنسور تصویر 1 اینچى 47,2 
مگاپیکسلى مجهز شده اســت که آن را به 
یکى از معدود گوشــى هاى هوشمند با این 
سنســور بزرگ تبدیل مى کند. سنسورهاى 
1 اینچى اکنون بسیار مهم هستند و مطمئنًا 
با شــروع افزایش نرخ پذیــرش، محبوبیت 

بیشترى خواهند داشت.
یک سنســور تصویر بزرگتر اجازه مى دهد 
تا نور بیشــترى جذب شــود، که باعث مى 
شود عکس ها وضوح و محدوده دینامیکى 
باالترى داشته باشــند. انتظار مى رود که با 
یک سنسور این عملکرد بزرگ و در نور کم 
ثابت باشــد و تصاویر باید جلوه بوکه حتى 
دلپذیرترى داشته باشــند (اثر عمقى که از 
جداســازى خوب پیش زمینــه از پس زمینه 

حاصل مى شود).
دیافراگم گوشــى روى f/1,9 ثابت شــده 
است و امکان عکســبردارى سریع را فراهم 
مى کند، در حالى که با توجه به سنسور تصویر 

بزرگ تر که مطمئنــًا مدیریت مى کند، خطر 
زیادى در مورد کنتراســت باال یا تنظیمات 
تیره تــر ایجــاد نمى کند.فاصلــه کانونى 
دوربین 19 میلى متر اســت. یک راه آســان 
براى توضیــح فاصله کانونى این اســت که آن 
را به عنــوان میدان دید دوربیــن توصیف کنیم  
و در گوشــى Leitz Phone2 در مقایســه بــا 
گوشى هایى مانند iPhone14Pro (۲۴mm) یا 
بســیار   (۲۳mm )  Ultra  Galaxy S۲۲

گسترده تر است.
با توجه بــه تلفنى که بر عملکرد عکاســى 
فوق العاده تمرکــز دارد، توانایى صادرات در 
هر دو فرمت JPEG و RAW ضرورى است 
و این همان چیزى است که Leitz2 قادر به 
انجام آن است. کاربران همچنین این اختیار 
را دارند که از کنترل دســتى کامل استفاده 
کنند و به آن ها اجازه مى دهــد تنظیمات را 
هنگامى که به دنبال آن عکس عالى هستند، 

تنظیم کنند.

از مطرح ترین رقیب توییتر چه مى دانیم؟
اخیرا یک اســمارت فون جدید شــیائومى با شــماره مدل 
۲۲۱۲۰RN۸۶C در پایــگاه داده آژانس رگوالتورى چینى 

TENAA رویت شده است. بر اساس پیش بینى ها این شناسه 

متعلق به یک گوشــى ارزان قیمت از برند ردمى با نام ردمى 
A۱۱ است.

برخى ویژگى هاى این اســمارت فون براى یک مدل بسیار 
ارزان قیمت، قابــل توجه به نظر مى رســند. به عنوان مثال 
ماژول دوربین اصلى گوشى مشابه با نمونه موجود در مدل 
پرچم دار شیائومى Mi۱۱ است. این اسمارت فون مجهز به 3 
ماژول دوربین بوده و اسکنر اثرانگشت نیز در کنار آن جاى 
خواهد گرفت. ردمى به منظور استقرار دوربین سلفى روى 
پنل جلویى گوشى از ناچ قطره اى شکل استفاده نکرده است. 
در واقع پیاده سازى این مشخصه براى مدل هاى فوق العاده 

ارزان قیمت هنوز امرى معمول به شمار نمى رود.
در حال حاضر پیرامون مشخصات فنى ردمى A۱۱ هیچ گونه 
جزئیاتى در دســت نیســت. مدل هاى 2 نســل قبلى این 
اســمارت فون با اســامى ردمى ۹A و ردمى ۱۰A مجهز به 
تراشه هلیو G۲۵ ساخت شرکت مدیاتک هستند. با این حال 
انتظار مى رود که مدل جدید از یک سیستم تراشه قدرتمندتر 

استفاده کند.

انتشار اطالعات اولیه از 
A۱۱ شیائومى ردمى

3 مدل از گوشى هاى گلکسى سامســونگ که بیشتر در آنها از چیپست 
اگزینوس استفاده مى شود داراى نقاط آسیب پذیرى  هستند که توسط یک 

کمپانى مهاجم مورد سوء استفاده قرار مى گیرد.
 طبق گزارش یک پســت وبالگــى، کمپانى هاى تجارى فروشــنده 
سیستم هاى نظارتى  از  سه نقطه آســیب پذیر در برخى از گوشى هاى 
جدیدتر سامســونگ گالکسى سوء اســتفاده مى کرد. این شرکت هاى 
سوء استفاده کننده مى توانند شــرکت هاى مخابراتى یا فناورى باشند 
که به منظور کسب درآمد از داده هاى شخصى، از طریق ارسال تبلیغات 
سفارشى، مشتریان خود را ردیابى مى کنند. البته سناریوهاى بدبینانه ترى 
هم مى تواند در این زمینه وجود داشته باشد که در ادامه بیشتر در این باره 

توضیح مى دهیم.
برخى از گوشى هاى گالکسى سامســونگ که از چیپست «اگزینوس» 
اســتفاده مى کنند، داراى این نقاط آســیب پذیر بودند. بر اساس اعالم 
کمیســیون تجارت فدرال آمریــکا (FTC)، شــرکت هایى که در این 
آســیب پذیرى نقش دارند، در «جمع آورى، تجمیــع، تجزیه و تحلیل، 
نگهدارى، انتقال یا کســب درآمد از داده هاى مصرف کننده و مشتقات 
مستقیم آن اطالعات» مشارکت دارند. کمیسیون تجارت فدرال در حال 
جمع آورى اطالعاتى است که نشــان مى دهد جمع آورى این داده هاى 
شخصى، منجر به آسیب روانى، آسیب به شهرت و نفوذهاى ناخواسته 

مى شود.
اما این وضعیت خاص مى تواند جدى تر باشد. در حالى که گوگل از  یک 
کمپانى خاص تجارى فروشنده سیســتم هاى نظارتى نام نمى برد، اما 
اعالم کرده که این الگو شبیه یک سوء استفاده قبلى است که «جاسوس 
افزار قدرتمند دولت ملى»  را از طریــق یک برنامه مخرب اندروید ارائه 
مى کرد. آسیب پذیرى هاى یافت شده در نرم افزار سفارشى سامسونگ 

بخشى از یک زنجیره بهره بردارى بود که به مهاجم اجازه مى داد امتیاز 
خواندن و نوشتن روى هسته لینوکس را به دست آورد که در نهایت به 

افشاى داده هاى شخصى را روى تلفن منجر مى شد.

حمله اى مشابه حمالت قبلى؛ هدف گوشى هاى اس 10، اى 50 و اى 51
کمپانى هاى  سوءاستفاده گر، گوشى هاى گالکسى سامسونگى را هدف 
قرار مى دهند که توسط اگزینوس با استفاده از هسته 4.14.113 پشتیبانى 
مى شــوند. گوشــى هایى که با این توضیحات مطابقت دارند عبارتند 
از سامسونگ گالکســى اس 10، گالکســى اى 50 و گالکسى اى 51. 
نسخه هاى این گوشى ها که در ایاالت متحده و چین فروخته مى شوند 
به چیپست «کوالکام اسنپ دراگون» مجهز هستند، در حالى که در اکثر 

قاره هاى دیگر مانند اروپا و آفریقا از «اگزینوس» استفاده مى شود.
این مشــکالت زمانى شــروع مى شــوند که کاربر فریب مى خورد تا 
یک برنامــه را روى گوشــى خود  به صــورت جانبى بارگــذارى کند 
(sideloading). بارگــذارى جانبى در این مورد بــه معناى دانلود یک 
برنامه از یک فروشگاه برنامه اندروید غیر از فروشگاه گوگل پلى است. 
گوگل در سال 2020 درباره آسیب پذیرى ها به سامسونگ گزارش داد.  
در مارس 2021 نیز پاسخى به آن ارائه داد که در آن اشاره نکرد که نقاط 

آسیب پذیر این گوشى ها، به طور فعال مورد سوء استفاده قرار مى گیرد.

در حرکتى رو به جلو اخیرا، سامسونگ موافقت کرده است که با پیوستن 
به اپل و گوگل، آسیب پذیرى هایش را فاش کند. دو سازنده اخیر از قبل در 

صورت وقوع چنین رویدادى به کاربران هشدار مى دهند.

یکى از قواعد غیرمتعارفى که ممکن است این روزها همچنان کارساز 

باشد این است که قبل از نصب برنامه اى از توســعه دهنده اى که قبًال 
نامش را نشنیده اید، به بخش نظرات به طور کامل دقت کنید. اگر پرچم 
قرمزى ظاهر شد، به سرعت از فهرست آن برنامه فرار کنید و هرگز به 
عقب نگاه نکنید. یکى دیگر از توصیه هاى خیلى خوب دیگر این است 
که هیچ برنامه اى را به صورت جانبى دانلــود نکنید. برنامه هاى داراى 
بدافزار به نوعى چندین بار از امنیت گوگل پلى عبور مى کنند، اما بازهم 
اگر شمابارگذارى برنامه ها را از فروشگاه گوگل بارگذارى کنید، احتمال 

راه یابى بد افزارها به گوشى شما کمتر مى شود.

مرورگر وب کروم هنوز هم اصلى ترین وســیله اى 
اســت که مردم از طریــق آن به مــرور اینترنت 

مى پردازند.
 متأســفانه محبوبیت افزونه هــاى مرورگر منجر 
به سوء اســتفاده هکر ها از این ابزار ها شده است. 
تحلیلگــران امنیتى شــرکت امنیت ســایبرى 
Zimperium یک پســوند مرورگر مخرب به نام 

Cloud۹ را شناسایى کرده اند.

اگر Cloud۹ بر روى رایانه نصب شــده باشــد، 
مى تواند اطالعات شخصى ذخیره شده در مرورگر 

را به سرقت ببرد. 
این ابزار مخرب همچنین مى تواند بدافزار دیگرى 
را روى دستگاه نصب کرده و کنترل کامل سیستم 

را در دست بگیرد.
Cloud۹ داراى عملکرد هاى مختلفى اســت که 

شامل ســرقت کوکى هاى ذخیره شده در مرورگر 

شــما، ردیابى هر ضربه کلیدى که روى سیستم 
مى کنید، همچنین راه اندازى حمالت هک بر روى 

دستگاه شما است.
این افزونــه همچنیــن توانایى اجــراى کد جاوا 
اســکریپت را از منابع خارجى و استخراج ارز هاى 
رمزنگارى شده از داخل مرورگر به طور مستقیم با 

استفاده از منابع رایانه قربانى دارد.
خوشــبختانه، این افزونه مخرب به دلیل سیاست 

تایید ســختگیرانه گوگل، راه خود را به فروشگاه 
وب کروم یا هیچ فروشــگاه اینترنتى دیگرى باز 

نکرده است.
کارشناســان امنیت ســایبرى به کاربران توصیه 
مى کنند با استفاده از افزونه هاى آزمایش شده قبلى 
که به طور رسمى در فروشگاه وب کروم در دسترس 
هستند، از دســتگاه هاى خود در برابر افزونه هاى 

مرورگر مخرب محافظت کنند.

این افزونه در کروم مى تواند هک تان کند

عکاسى حرفه اى با موبایل امکانپذیرتر شدیکى دیگر از مشکالت گوشى هاى تاشو برطرف شد

ر ى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ژژژژژژژ ژژژو و چچچچچچ

بب بهکل سیستم تحمیل کرده یا آن را به طور رررررررررررا
کامل تعطیل کند. اگریک صداى
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اســتخوان یک بافت زنده و داراى دو الیه داخلى و خارجى است الیه 
خارجى یک الیه پوشاننده بر اســتخوان است که خون رسانى و عصب 
رسانى به استخوان را بر عهده دارد. الیه داخلى متشکل از شبکه هاى 

ضخیم به شکل النه زنبورى است. 
زمانى که فضاى مابین شبکه ها به علت افزایش تخریب بافت استخوانى 
و جایگزین نشدن به طور کامل بزرگ شــود، پوکى استخوان رخ داده 

است.
در اثر چنین تغییرى اســتخوان ضعیف شده و با کوچکترین ضربه دچار 
شکستگى مى شود. از دست دادن استخوان ها به طور خاموش و بى سر 
و صدا اتفاق مى افتد و اغلب اوقات تا زمان رخ دادن شکستگى عالمت 
خاصى ندارد. در فرد مبتال به این بیمارى، یک سقوط ساده از ارتفاع کم، 
یک چرخش ناگهانى، خم و راست شدن ســریع یا حتى افتادن در یک 

چاله کوچک مى تواند باعث شکستگى استخوان شود.
بیشترین شکستگى مربوط به پوکى اســتخوان در ناحیه لگن، ستون 
مهره ها، مچ یا قســمت باالى بازو رخ مى دهد. البته گاهى شکستگى 
یک استخوان مى تواند در ادامه به شکستن سایر استخوان ها نیز منجر 
شود. بنابراین الزم است در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تشخیص 

و درمان این بیمارى اقدام شود.
در دنیا در افراد باالى 50 سال، از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک 

نفر به این بیمارى مبتال است.
افراد باالى شصت سال بیشــتر از بقیه در معرض پوکى استخوان قرار 
دارند. البته این بدان معنى نیست که افراد با سن پایین تر در خطر ابتال 
به این بیمارى نیستد. شروع یائسگى در بانوان، آغازگر ضعف در

 استخوان ها است؛ به همین دلیل بانوان باید از سنین جوانى 

به فکر حفظ تراکم و ســالمت استخوان هاى خود باشــند. از آنجا که 
پوکى استخوان عالیم آشــکارى ندارد، الزم است در ارتباط با سالمت

 استخوان ها با پزشک مشورت شود.

اصلى ترین عوامل خطر ابتال به پوکى اســتخوان یا 
شکستگى هاى ناشى از آن

بیمارى هایى مانند روماتیسم مفصلى، دیابت، سرطان پستان یا پروستات 
و یا بیمارى هاى گوارشى از عوامل ایجاد پوکى استخوان است.-استفاده 
طوالنى مدت از داروهاى «گلوکوکورتیکوئید» مانند «هیدروکورتیزون»، 
خطر ابتال به پوکى اســتخوان را افزایش مى دهد.-ســبک زندگى کم 
تحرك و بدون فعالیــت بدنى-کم وزن بودن شــاخص توده بدنى زیر 
19-سیگار کشیدن-یائسگى زودرس-سابقه شکستگى لگن یا ابتال به 

پوکى استخوان در والدین-مصرف اندك کلسیم و دورى زیاد از آفتاب.

توصیه ها
اگر احســاس کردید که در معرض خطر قرار دارید، یک اســکن تراکم 
استخوان یا سنجش میزان جذب اشعه ایکس انجام دهید. اگر باالى 50 
سال دارید و با یک سقوط ساده دچار شکستگى شده اید، در معرض پوکى 

استخوان هستید و الزم است به پزشک مراجعه کنید.
درمان پوکى استخوان بسیار موثر بوده و مى تواند به فرد کمک کند به 

زندگى فعال و مستقل خود ادامه دهد.
در صورتى که پزشک تشــخیص داد که باید تحت درمان قرار گیرید، 
نگران نشــوید و در عین حال بدون مشورت پزشــک درمان را ناتمام 

نگذارید.

لجبازى در کودکان و به ویژه خردساالن زیر 7 سال، اتفاقى کالفه کننده براى پدرو 8 عامل اصلى پوکى استخوان
مادرهاست. اما باید لجبازى بچه ها را چطور باید مدیریت کرد؟

لجبازى کودکان با اینکه در بیشتر کودکان دیده مى شود، خیلى وقت ها ناشى از 
رفتار والدین است. پدر و مادر با رعایت یک سرى نکات مى توانند از لجباز شدن 
فرزندشان جلوگیرى کنند. این گزارش راهکارهایى به پدر و مادر مى دهد که مانع 

از روى دور لجبازى افتادن کودك مى شود.
بیشــتر لجبازى بچه ها به خاطر حس اســتقالل آنهاســت. پس سعى کردن در 
توصیه  کردن به فرزندتان مراقب باشــید این شخصیت مستقل کودك به چالش 
کشیدهرنشود؛ وگرنه لجبازى مهم ترین ابزار براى مخالف با شما و اثبات استقالل 

کوچولوى شما مى شود؛ پس توصیه به بچه ها را یک بار بیشتر نگید.
تکرار و پشت سرهم تذکر دادن، فقط رفتار غلط کودك را تثبیت مى کند. به جاى 
آن بى توجهى کنید یا بعد از فاصله گرفتن از فضاى لجبازى، درخواست خود را به 

یه شکل دیگرى مطرح کنید.
به جاى اینکه با لحن دســتورى با بچه هــا حرف بزنید، آنها را خبرى یا ســوالى 

مخاطب قرار بدهید.

علت لجبازى بچه ها و بهترین واکنش با کودك لجباز
لحن دستورى باعث مى شود بچه ها نسبت به حرف شــما یاد بگیرند و شروع به 

لجبازى کنند.
مثال به جاى اینکه بگویید "غذاتو بخور" یا "آماده شو بریم بیرون"، بگویید "وقت 

ناهاره" یا "مى شه آماده بشى بریم بیرون"؟

به بچه ها توجه کنید
یکى از دالیــل مهم لجبــازى بچه ها 

بى توجهى پدرمادراست؛ بچه ها براى 
جلب توجــه پدر و مــادر کارهایى 
مى کنند کــه مى داننــد صداى 

آن هارا مى آورد!
 براى حل این مشــکل قبل از اینکه با 
لجبازى محبت شــما را جلب کنند، به 

آنها توجه کنید. البته توجه فقط به صورت 
کالمى نیست.

اگــر بچه ها نیاز موجهــى دارند، ایــن نیازها را 
ســروقت تامین کنید یا اگــر کاریزماى لباس 
پوشیدن یا شستن دست را خودشان به تنهایى 
مى توانند انجام بدهند مانع آن ها نشوید. در کنار 

این توجهات، حداقل روزى نیم ســاعت با بچه ها 
بازى کنید. این نیم توجه و محبت فعال، هم لجبازى 
کودك را مدیریت مى کند هم حاشیه امن عاطفى 

براى او مى سازد.

سرزنش ممنوع
به هیچ عنوان بچه ها  را ســرزنش نکنید. سرزنش 

کردن و برچســب زدن باعث مى شــود خشم 
بچه ها زیاد شود. برخى از بچه ها این خشم را با 

هیجان و لجبازى نشان مى دهند.
 ســرزنش کردن نه تنها فرزند شــما در کودکى لجوج مى کند که ممکن است تا 
سال ها خشم ناشى از این ســرزنش را با خود حمل کند و به او و اطرافیانش هم 

آسیب برساند!

به بچه ها حق انتخاب بدهید
اگه دوست ندارید کلمه «نمى خوام» را از زبان بچه ها بشنوید، به آن ها حق انتخاب 
بدهید. اگر انتخاب بین کاالهاى زیاد، دشوار است، خودتان بین دو خوراکى یا دو 

اسباب بازى به کودك اجازه انتخاب کردن بدهید.
حق انتخاب داشــتن چند پیام مهم براى بچه هــا دارد. اول به آن ها مى گوید که 
نظرشان مهم و باارزش است؛ پس عزت نفسشــان را باال مى برد. دوم پدر و مادر 
براى حریم شخصى و اســتقالل او ارزش قائل است؛ پس چیزى براى ناراحت و 

عصبانى شدن وجود ندارد.

خودتان لج نکنید
حواستان باشد لجبازى دو سر دارد. اگر نگران لجباز شدن فرزندتان هستید، اول 
مراقب رفتار خودتان باشید؛ چون لجبازى درست شبیه یک مسابقه طناب کشى 
اســت. اگر خواســته اى از کودك دارید و اوبه هر دلیل امتناع مى کند، پافشارى 

نکنید.
مثال ممکن اســت کودك شــما بخواهد با لباس خانــه به مهمانــى بیاید! برا 
قانع کردنش اصــرار نکنید. بگذارید خــودش با عواقــب تصمیم هاى غلطش 
روبه رو شــود. اگر مى خواهید فرآیند لجبازى بچه ها متوقف شــود، این مسابقه 
طناب کشــى را کنار بگذارید و اگر کــو طناب را محکم چیبیده، شــما آن را رها 

کنید!

در این خبر یک ترفند ساده را که کمک مى کند فشار خون خود را در عرض یک دقیقه 
کاهش دهید، معرفى کرده ایم. نقطه فشار در نوك انگشت میانى در هر دو دست قرار 
دارد. آن را با یک قلم فشار دهید و حداقل یک دقیقه نگه دارید تا فشار خون خود را 
پایین بیاورید. در نظر داشته باشید که این درمان براى فشار خون باال نیست؛ اما وقتى 
که داروى شما در دسترس نیست، بهترین کار همین است. نقطه فشار دیگرى در 

پا قرار دارد. این نقطه درست قبل از این که انگشتتان به استخوان برسد، قرار دارد.
فشار عمیقى را براى 3 ثانیه اعمال کنید، ســپس 5 ثانیه رها کنید. ماساژ را براى 2 

دقیقه تکرار کنید، سپس روى پاى دیگر هم همین کار را انجام دهید.

با کودك لجباز چکار کنیم؟

یکى از بهترین زمان هاى استفاده از شیره انگور فصول سرد سال است 
و به دلیل خواص مفیدى که این ماده ى غذایى در درمان و تســکین 
بیمارى هاى فصل سرما دارد، بهتر است جایى براى آن در 

برنامه غذایى تان باز کنید.
شیره انگور سرشار از خواصى است که در فصل پاییز 
نباید از خوردن آن غافل شد. شیره که از انگور گرفته 

مى شود، داراى قند باال و بسیار مقوى و مغذى است.
در منابع طب سنتى ایرانى، شیره انگور را دبس یا دوشاب 
مى نامند. طبیعت این خوراکى، گرم و تر است و بیشتر افراد 
مى توانند از آن استفاده کنند. همچنین بعضى افراد با شیره شربت درست مى کنند که روش بسیار 
خوبى است و طبع شربت نیز گرم است. شیره نیز همانند خود انگور داراى مقادیرى از ویتامین آ، 

ب و ث است و مصرف آن نیاز هاى بدن را به این ویتامین ها تأمین مى کند.
یکى از بهترین زمان هاى استفاده از شیره انگور فصول سرد سال است و به دلیل خواص مفیدى 
که این ماده ى غذایى در درمان و تسکین بیمارى هاى فصل سرما دارد، بهتر است جایى براى 

آن در برنامه غذایى تان باز کنید.
از منظر طب سنتى، شیره انگور خصلت هاى زیادى دارد:

1. مولد خون صالح (خون سالم و طبیعى و بدون مواد زائد) است. اگر از ضعف عمومى بدن رنج 
مى برید یا مبتال به کم خونى هستید مى توانید شیره انگور را در برنامه غذایى خود بگنجانید. با 
توجه به اینکه شیره انگور خونساز بوده و مقوى بدن اســت، افرادى که ضعف عمومى دارند یا 
مبتال به کم خونى هستند، مى توانند شیره انگور را همراه شیربرنج یا سمنو بخورند یا به صورت 

شربت، سرکه شیره استفاده کنند.
2. افزایش دهنده وزن بدن اســت. از دیگر فواید این خوراکى شیرین، افزایش حجم عضالت 
است. به همین دلیل است که ترکیب شیره انگور و ارده کنجد را به کسانى که کار هاى سنگین 
انجام مى دهند یا ورزشکار هستند، توصیه مى کنند، چراکه عالوه بر مقوى بودن، باعث افزایش 

حجم عضالت مى شود.
3. یکى دیگر از خواص شیره انگور بازکنندگى گرفتگى هاست و از این رو براى اینکه در مجارى 

کبد، انسداد ایجاد نشود، مى توان شیره انگور را همراه با سرکه 
انگور مصرف کرد.

4. یکى از خواص شیره انگور اثر ضدالتهابى و نرم کنندگى در 
ناحیه حلق است، به همین دلیل افرادى که به خصوص در 
فصول سرد سال دچار التهاب حلق مى شوند و به دنبال آن 
سرفه مى کنند، توصیه مى شود که از غرغره شیره انگور با 

آب استفاده کنند.
5. درمان کننده صرع، کهیر، ســرفه مزمن، تپش قلب، 

الغرى مفرط، ضعف احشا و یرقان است.
6. براى بیمارى هاى طحال، افســردگى و غضب مفید 

است.
7. مصرف شیره در افرادى که فشارخون دارند، منجر به 
افزایش فشارخون آن ها نمى شود، اما به درمان و کاهش 

آن هم کمکى نمى کند.

خواص شگفت انگیز
 شیره انگور

کارهایى که بعد از غذا خوردن باید انجام داد
اگر بیش از حد غذا خورده اید یا احساس سنگینى مى کنید، 
خود را ســرزنش نکنید و فقط نکات زیــر را دنبال کنید. 

احساس گناه هیچ فایده اى ندارد.
متخصصان نکاتى را براى رفــع ناراحتى بعد از یک وعده 

غذایى ســنگین ذکر مى کنند که به بهتر شــدن هضم و 
حال شــما کمک خواهد کرد. گاهى ممکن اســت بعد از 
مدت ها غذاى مــورد عالقه خود را خورده باشــید و یا در 
یک مهمانى بزرگ در نهایت پرخورى کرده باشــید. بعد 
از پرخورى یا خوردن یک وعده غذایى بســیار ســنگین 
ممکن است احساس ناراحتى و نفخ در شما ایجاد کند. در 
چنین شرایطى، بهتر است مراحل زیر را دنبال کنید تا 

احساس آرامش کنید:
- پیاده روى سبک پس از هر وعده غذایى توصیه 
مى شود. معموال متخصصان تغذیه 
10 دقیقه پیاده روى ســبک را بعد 
از غذا توصیه مى کنند. کافى اســت 
براى مدتى در اطــراف قدم بزنید. این 

کار باعث کم شدن فشار مى شود و همچنین روند هضم را 
تسریع مى کند. مى توانید به آرامى در داخل خانه یا بیرون در 

فضاى باز قدم بزنید تا ناراحتى خود را از بین ببرید.
به یاد داشته باشید که پیاده روى بعد از غذا باید سبک باشد. 
هرگز بعــد از خوردن غذا تند راه نروید، دوى آهســته هم 

ممنوع است، زیرا مى تواند باعث تهوع و معده درد شود.
 تنها مایع مجاز، آب: آب ســم زدا یــا دتاکس واتر 
مى تواند به هضم و دفع سدیم اضافى مصرف شده کمک 
کند. بسته به ســلیقه و انتخاب خود مى توانید دتاکس واتر 
را به روش هاى مختلفى تهیه کنیــد اما ابتدایى ترین آنها، 

آب لیمو است. 
کافى است یک فنجان آب گرم بردارید، چند قطره آب لیمو 

و کمى فلفل سیاه به آن اضافه کنید. به آن عسل یا نمک 
اضافه نکنید!

همچنین، آب را یکباره نخورید، در عوض بنشــینید و به 
آرامى آن را بنوشید تا اثر بهترى داشته باشید.

در اینجا کارهاى ممنوع را برشمرده ایم پس فراموش نکنید 
که نباید دراز بکشید. 

حتى اگر احساس ناراحتى مى کنید، فقط با سرعت کم به 
راه رفتن ادامه دهید. دراز کشیدن بعد از غذا مى تواند باعث 

ترش کردن یا رفالکس اسید شود.
نکته مهم این است که اگر احساس گناه شما بعد از خوردن 
غذا زیاد و تکرار شــونده اســت، یا تمایل دارید غذا را باال 

بیاورید، با یک پزشک مشورت کنید.

درد و خارش گلو، سرفه خشک و کوتاه و گرفتگى 
بینى از عالئم رایجى  هستند که معموال هنگام 
سرماخوردگى آن ها را تجربه مى کنیم؛ عالئمى 

که با گذشت زمان بهبود پیدا مى کنند.
درمان کامــل ســرماخوردگى حــدود 5 روز 
طول مى کشــد، اما اگر رژیــم غذایى و روش 
زندگیمان را تغییر ندهیم، شاهد بدتر شدن عالئم 

سرماخوردگى و آنفلوانزا خواهیم بود.
شیرینى ها: مصرف زیــاد قند سیستم ایمنى 

بدن را ضعیف مى کند.
 غذا هاى چرب: مصرف غذا هاى چرب التهاب 

بدن را باال مى برد.
 ترشــیجات: ســرکه و نمک موجــود در 

ترشیجات التهاب گلو را افزایش مى دهند.
 غذا هاى ترد: این غذا هــا مى توانند گلو را 

تحریک کرده و سرفه را تشدید کنند.
 آب نبات هاى بدون قند:به دلیل داشــتن 
سوربیتل باعث ایجاد مشکالت گوارش مى شود.

میوه هاى خانواده مرکبات: در صورت معده 
درد، باعث تحریک معده و حالت تهوع مى شود.

غذا هاى چرب: مصرف غذا هاى چرب التهاب 
بدن را باال مى برد.

 کربوهیدرات هاى ســاده: باعــث افزایش قند 
خون مى شــوند البتــه همــه کربوهیدرات ها 

بد نیستند.
 غذا هاى تند: در صورت معــده درد، هنگام 

بیمارى به هیچ وجه غذا هایتان را تند نکنید.

غذا هایى که 
سرماخوردگى 
را بدتـــر 
مى کنند

کاهش فشار خون در عرض یک دقیقه چگونه مشکل ریزش مو را برطرف کنیم؟
با یک ترفند ساده ریزش مو به عوامل مختلفى مى تواند بســتگى داشته باشد. در 

حالت کلى براى جلوگیرى از ریزش مو سه فاکتور مراقبت از مو، 
اصالح عادات غذایى و اصالح سبک زندگى مى تواند بسیار مفید

 باشد.
 رژیم غذایى نادرست، برخى بیمارى ها و درمان ها، نگرانى، 

استرس، تغییرات هورمونى و ژنتیک مى تواند روند 
ریزش مو را تسریع کند.

 هواى گرم، آب، مواد شــیمیایى، سشوار 
و… نیز بى تأثیر نخواهند بود. مشــکل 
ریزش مو در حالت طبیعى موضوع نگران 

کننده اى نیســت اما در صورتى که شدید 
باشد و منجر به طاسى شــود، باید مورد 

رسیدگى قرار گیرد و منبع مشکل، 
شناسایى شود.

در ادامه به نقــل از "هلث الین" به 
برخى مواد غذایــى مفید در جهت 

کاهش ریزش مو و سپس به عواملى 
که به ســبک زندگى مرتبط هستند، 

خواهیم پرداخت.

امگا3
امگا3 به کاهش التهاب و استرس کمک مى کند که به نوبه خود 
میتواند  به مشکل ریزش مو نیز کمک مى کند. بهترین منابع امگا 
3 ماهى هاى چرب و روغن ماهى هســتند. همچنین مى توانید با 

پزشک مشورت کنید و مکمل هاى امگا 3 مصرف کنید.

پروتئین
موهاى شما از کراتین که نوعى پروتئین است، ساخته شده است. از 
این رو، براى محافظت و تقویت موهاى خود باید از یک رژیم غذایى 
غنى از پروتئین استفاده کنید. عدس، سویا، لوبیا، 

دانه ها، آجیل، تخم مرغ و ماهى مصرف کنید.

C ویتامین 
ویتامین C یک آنتى اکسیدان قوى است که به از 
بین بردن رادیکال هاى مضر اکسیژن آزاد کمک 
مى کند. ریزش مو به دلیل تجمع باالى سموم ایجاد 
مى شود که مى توان با مصرف غذاهاى غنى از ویتامین 

C آن را کاهش داد.
 از پرتقال، لیمو شــیرین، لیموترش و توت فرنگــى براى بهبود 

استحکام، درخشندگى، نرمى و ضخامت مو استفاده کنید.

سبزیجات
ســبزیجاتى مانند اســفناج، کدوحلوایى، هویج، ســیب زمینى، 
گوجه فرنگى، لوبیا و کدوتنبل منابع بسیار خوبى از ویتامین ها و مواد 
معدنى هستند. آنها به تغذیه فولیکول ها و قوى تر شدن تارهاى مو 
کمک مى کنند. حداقل سه سبزى مختلف در روز در غذا یا ساالد 

مصرف کنید.

 آب کافى بنوشید
کم آبى یا ننوشــیدن آب کافى مى تواند منجر به خشــکى، وز و 
بى جان شدن موها شود که مستعد شکستن و ریزش مو هستند. آب 
همچنین فولیکول هاى مو را روان مى کند و گردش ویتامین ها و 

مواد معدنى ضرورى براى رشد مو را بهبود مى بخشد.

 از سیگار کشیدن خوددارى کنید
دود سیگار حاوى رادیکال هاى مضر اکسیژن آزاد است. این سموم 
اگر دفع نشوند مى توانند منجر به ضعف سیستم ایمنى بدن شوند. 
آنها همچنین به فولیکول هاى مو آســیب مى رسانند که منجر به 

افزایش ریزش مو مى شود. براى جلوگیرى از ریزش مو و کمک به 
ضخیم شدن موهایتان، سیگار نکشید.

 استرس خود را کنترل کنید
استرس براى سالمتى و موهاى شما مفید نیست. استرس باعث 
افزایش سطح سموم در بدن شــما مى شود که ریشه موهاى شما 
را ضعیف مى کند و آن ها را مســتعد ابتال به عفونت هاى قارچى 
مى کند. با تمرین آرام ســازى و تمرینات تنفســى به طور منظم 

استرس را از بین ببرید.

 به کیفیت خوابتان اهمیت دهید
خوابیدن به راه اندازى مجدد کل سیستم بدنى شما کمک مى کند. 
شش تا هفت ساعت خوابیدن باعث سم زدایى و شادابى ذهن و بدن 
شما مى شود، اســترس را کاهش مى دهد و سیستم ایمنى بدن را 
تقویت مى کند. کمبود خواب مى تواند سطح کورتیزول (هورمون 
اســترس) را افزایش دهد و فولیکول هاى مو را ضعیف کند و در 
نتیجه باعث ریزش مو شود. اگر در خوابیدن مشکل دارید، کتاب 
بخوانید یا به موسیقى آرام بخش گوش دهید. همچنین قبل از رفتن 

به رختخواب همه وسایل الکترونیکى و چراغ ها را خاموش کنید.
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در اثر چنین تغییرى اســتخو
شکستگى مى شود. از دست
و صدا اتفاق مى افتد و اغلب
خاصى ندارد. در فرد مبتال به
یک چرخش ناگهانى، خم و
چاله کوچک مى تواند باعث
ب بیشترین شکستگى مربوط
مهره ها، مچ یا قســمت باال
اد یکاستخوان مى تواند در
س شود. بنابراین الزم است در
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ره انگور بازکنندگى گرفتگى هاست و از این رو براى اینکه در مجارى 
ى توان شیره انگور را همراه با سرکه 
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ید یا احساس سنگینى مى کنید، 
کنید دنبال را ر زی نکات غذایى ســنگین ذکر مى کنند که به بهتر شــدن هضم و فقط
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ط ند نا

خو

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص نیکو نویــد اســپادانا به شناســه ملى 
10860187096 و به شــماره ثبت 34172 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
ترازنامه و سود و زیان ســال مالى منتهى به 1401/04/25تصویب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1405849)



0606آگهىآگهى 4459 سال نوزدهمسه شنبه  24 آبان  ماه   1401

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى 5072 فرعى از 15187 اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با 
شماره دفتر الکترونیکى 139620302026029688 بشماره سند چاپى 415850 سرى الف سال 96 
با شماره مستند مالکیت به شماره 13966032026000059 مورخ 96/01/10 قانون تعیین تکلیف 
اراضى و امالك فاقد سند رسمى اداره ثبت شماره اصفهان بنام خانم زهرا مجیدى طهرانى پور فرزند 
غالمحسین به کدملى 1285405498 صادر و تسلیم گردیده است اکنون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى پالك فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1409824 – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - سیداسداله 

موسوى/8/296 

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

راى شماره 140060302026015551 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى مهرداد مؤمنى به شناسنامه 
و کدملى 1150006390 صادره از فریدن فرزند على بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع  از پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

رضا ماهرانى برزانى 
راى شماره 140060302026015550 مورخ 1400/12/03 هیات دو خانم زهرا مؤمنى آشجردى 
به شناسنامه شماره 54 کدملى 1159553051 صادره از فریدن فرزند على بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123,60 مترمربع  از پالك شماره 41 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه 

از مالکیت رضا ماهرانى برزانى 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409884 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/297 

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

1401/08- برابــر راى شــماره  شــماره: 140160302026012885- تاریــخ: 14/
140160302026009137 مــورخ 1401/04/06 هیات اول/ دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم محمدقاســم حیدرى قهساره به 
شناسنامه شماره 22 کدملى 1189742594 فرزند موازى 4دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 103,75 مترمربع پالك شماره 76 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان 22 اصفهان مبایعه نامه عادى/ سند رسمى شماره 3615ـ 1358/02/19 

دفتر 82 اصفهان)
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409718 –رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/8/299

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

1401/08- برابــر راى شــماره  شــماره: 140160302026013598- تاریــخ: 22/
140160302026009843 مــورخ 1401/07/18 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى محمدرضا آزادمقدم به شناســنامه شماره 456 
کدملى 1285520068 صادره فرزند غالمعلى نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 350 
مترمربع پالك شماره 299 فرعى از 14458 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالک رسمى آقاى احمد امینى طبق سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 163 دفتر 114 
امالك بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود 
آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162172ـ 1401/07/17 دفترخانه 82 اصفهان نیز توســط متقاضى 

تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار دوم 
بعد از پل غدیر سمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409819 – قائم مقام رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – مجید حیدرى/8/301

.آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008002859 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
به شماره چاپى 129407/3 به تمامیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3140 فرعى از 1 اصلى 
به شماره ثبت 15215 و ثبت دفتر امالك به شماره 149 و صفحه 536 بنام سیف اله زمین  پرداز ثبت 
و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: قدرت اله خاقان پور شهرضا وکالتنا به استناد وکالت شماره 
100985 مورخ 1387/02/24 دفترخانه اسناد رسمى شماره 1 شهرضا با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008009338 مورخ 1401/06/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود ذیل شماره 25561 مورخ 1401/06/21 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1409910- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى 

قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى/8/304

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008002854 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
دفترچه اى به شماره چاپى 0239810 نسبت به تمامیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 7311 
فرعى از 1 اصلى و شماره ثبت 18764 ثبت دفتر امالك شماره 166 صفحه 522 بنام نصرت انصارى 
پور ثبت و سند صادر گردیده است. هم اکنون خانم نصرت انصارى پور با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده  140121702008009337 مورخ 1401/06/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود ذیل شماره 25558 مورخ 1401/06/20 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید 
یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1409906- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى قدیرى از 

طرف محمدحسن صمصامى/8/305

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008002858 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/21 نظر به اینکه سند مالکیت به 
شماره چاپى 129408/3 به تمامیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 3140 فرعى از 1 اصلى 
به شماره ثبت 15216 و ثبت دفتر امالك به شماره 149 و صفحه 539 بنام سیف اله زمین پرداز ثبت 
و سند صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: قدرت اله خاقان پور شهرضا وکالتنا به استناد وکالت شماره 
100985 مورخ 1387/02/24 دفترخانه اسناد رسمى شماره 1 شهرضا با ارائه درخواست کتبى به شماره 

وارده 140121702008009338 مورخ 1401/06/21 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود ذیل شماره 25560 مورخ 1401/06/21 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 5 شهرضا گواهى 
امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. لذا 
درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت 
کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت 
جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1409908- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى 

قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى/8/306

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006007942 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/17 اصغر رشیدى به استناد یک 
برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رســماً گواهى شده مدعى است پنجاه و شش حبه و 
هشت یازدهم حبه مشاع باستثنا ثمنیه اعیانى از هفتاد و دو حبه شش دانگ پالك شماره 3351 فرعى از 
99 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 3924 مسبوق به ثبت و سند مى باشد 
که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 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 انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1408507- سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

ـ سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/8/307

فقدان سند مالکیت
آقاى على کالنترى دهقى فرزند نصراله  به وکالت از طرف جواد کالنترى دهقى فرزند نصراله،  باستناد 
دو   برگ استشهاد محلى که تحت شماره 5719-981401/07/25 به تائید دفترخانه24 دهق رسیده 
است  مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ششدانگ یکبابخانه پالك شماره 4338   فرعى  
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که بنام نامبرده ثبت و سند کاداسترى صادر و تسلیم 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودى     مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این 
آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/08/24- م الف: 1410077 - سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت 

نصراهللا علینقیان/8/308

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

1401/08- برابــر راى شــماره  شــماره: 140160302026013595- تاریــخ: 22/
140160302026000214 مــورخ 1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض آقاى اسداله علیخانى دهقى به شناسنامه شماره 4721 کدملى 
1090564368 صادره از نجف آباد فرزند محمدتقى بصورت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 135/29 مترمربع از پالك شماره 300 فرعى از 14458 اصلى از 14458/43 اصلى که 
فرعى 300 در سهم زارعین قرار گرفته است واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى مع الواسطه خریدارى از مالکیت ابراهیم عباسیان موضوع سند انتقال شماره 

5682 مورخ 50/2/15 دفتر 80 اصفهان
1401/08- برابــر راى شــماره  شــماره: 140160302026013594- تاریــخ: 22/
140160302026000215 مــورخ 1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى آقــاى/ خانم اقدس میرزائى دهقــى فرزند یداهللا 
بشماره  شناسنامه شماره 231 مالکیت خانم اقدس میرزائى دهقى به شناسنامه شماره 231 کدملى 
1091936463 صادره فرزند یداهللا به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

135/29 مترمربع از پالك شــماره 300 فرعى از 14458 اصلى از 14458/43 اصلى که فرعى 300 
در سهم زارعین قرار گرفته است واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى مع الواســطه خریدارى از مالکیت ابراهیم عباسیان موضوع سند انتقال شماره 5682 

مورخ 50/2/15 دفتر 80 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار 
دوم، بعد از پل غدیر، سمت راست، خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/24 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/09 - م الف: 1409839 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – مجید حیدرى/8/309

فقدان سند مالکیت
آقاى على کالنترى دهقى فرزند نصراله   باســتناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 5719-

981401/07/25 به تائید دفترخانه24 دهق رسیده است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ششدانگ 
یکبابخانه پالك شماره 4338 فرعى  واقع در دهق 4 اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که بنام نامبرده 
ثبت و سند کاداسترى صادر و تسلیم شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین 
رفتن: به علت مفقودى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى 
انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1401/08/24 _ م الف: 1410082 - سرپرست ثبت اسناد و 

امالك مهردشت نصراهللا علینقیان/8/311

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

1. راى شماره 140160302026006165 مورخ 1401/04/29 مالکیت اکبر حق شناس به شناسنامه 
شماره 29 کدملى 6609519145 صادره فرزند حسن نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
203,67 پالك شــماره 6 فرعى از 13929 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى از سند انتقال اجرایى 3892 مورخ 91/11/19 – 233 اصفهان. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24 - م الف: 1402687 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/139  

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

1. راى شــماره 140160302026006164 مورخ 1401/04/29 مالکیت آقاى/ خانم سیدحسین 
ابراهیمیان طادى به شناسنامه شــماره 560 کدملى 1285537254 صادره فرزند سید احمد نسبت 
به ششدانگ یک  باب ساختمان به مســاحت 133,97 مترمربع پالك شماره 13844 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى بموجب قولنامه عادى از مالکین 
فاطمه و مهرى محمودزاده که بموجب سند شماره 59658 مورخ 1351/11/12 یک اصفهان و ذیل 

ثبت صفحه 571 دفتر 62 بنامشان سابقه ثبت در دفتر امالك داشته است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24 - م الف: 1402673 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/137 

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص عمران سنجش مصالح چهلستون بشناسه ملى 10260525502 
و به شماره ثبت 32004 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/20 محمد 
مهورى بشماره ملى1287242812 بعنوان رئیس هیات مدیره - حمید رضا جمشیدیان 
بشماره ملى1280374179 بعنوان نایب رئیس هیات مدیره - محسن عابدى دهقى 
بشماره ملى1292731605 بعنوان مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شر کت با امضاى مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404552)

آگهى تغییرات
شرکت راحل اصفهان شریف سهامى خاص به شماره ثبت 30928 و شناسه 
ملى 10260514959 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله قلعه طبره 
، خیابان احمد آباد ، خیابان گلزار ، پالك 424- ، طبقه سوم ، واحد 3 کدپستى 
8154948776 انتقال یافت ماده 4 اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1404543)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص نگین سنگ کریمى به شناسه ملى 14009483459 و به شماره ثبت 65776 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -موضوع شرکت 
ماده 2 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد واردات و صادرات توزیع و فروش و اجاره و بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى مواد اولیه و ماشین 
آالت و ابزار آالت دستگاه هاى سنگبرى تولید و فراورى انواع سنگهاى ساختمانى ،تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى بازرگانى مجاز اعم از انواع سنگ بریده شده و کوپ . استخراج و 
بهره بردارى و تولید سنگ بلوك و الشه از معادن سنگ هاى طبیعى ، حضور در مزایده ها و مناقصات سازمان هاى صنایع و معادن جهت دریافت مجوز هاى بهره بردارى از معادن سنگ طبیعى ، تولید و فراورى انواع 
سنگ هاى ساختمانى ، خرید، فروش، بسته بندى و توزیع صادرات و واردات انواع کاشى و سرامیک. شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و همچنین افتتاح حساب در بانکهاى خارجى و یا 
شعب بانکهاى ایرانى در خارج از کشور براى شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى داخلى یا خارجى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلى یا خارجى 
دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح . - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. -ماده 4 اصالحى: سرمایه نقدى شرکت مبلغ 
10000000 ریال منقسم به 10000 سهم بى نام عادى و 0 سهم با نام عادى هر یک به ارزش 1000 ریال مى باشد که مبلغ 3500000 ریال آن نقدا پرداخت و مبلغ 6500000 ریال بقیه از طرف صاحبان سهام 
تعهد شده است. -ماده 9 اصالحى ، اوراق سهام: کلیه سهام شرکت بى نام است . اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپى و داراى شماره ترتیب و حاوى نکات مذکور در ماده 26 الیحه قانونى اصالح قسمتى از 
قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاى دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین مى شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور مى گردد. -ماده 34 اصالحى ، سهام وثیقه مدیران: 
هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت 
وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رأى و دریافت سود نمى باشد ولى مادامى که مدیر مفاصا حساب دوره تصدى خود را از شرکت دریافت 
نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقى خواهد ماند. - ماده 32 اصالحى:هیأت مدیره شرکت مرکب از 3 الى 7 نفر مى باشدکه از بین سهامداران انتخاب مى شوند و هر کدام به تنهایى یا تماما 

توسط مجمع عمومى عادى یا عادى بطور فوق العاده قابل عزل مى باشند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404534)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص اســپید صنعت سبک سازان به شناسه 
ملى 10260651984 و به شــماره ثبت 47111 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/07/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد فرزین مومنــى کربکندى به شــماره ملى 
1292420839 به سمت مدیرعامل و رضا مومنى کربکندى 
به شــماره ملى 6609527652 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و رسول مومنى به شماره ملى 6609650020 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/05 انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره هریک به تنهایى با مهر شرکت معتبر است 
. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1404514)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص اریکه برتر راشا به شناسه 
ملى 14009566220 و به شماره ثبت 66092 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد ابراهیم سالکى به شماره 
ملى 1199358924 به سمت رئیس هیئت مدیره 
مهدى نصر آزادانى به شماره ملى 1285704606 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره بهنام معتمدى 
قهفرخى به شماره ملى 4622436175 به سمت 
مدیرعامل و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره تا 
تاریخ 1402/11/18 نتخاب گردیدند کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1404528)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص عمران راه پیشگام سپنتا به شناسه ملى 14006038220 و به شماره ثبت 56678 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اسماعیل على عسگرى به شــماره ملى 1283206099 و عباس على عسگرى رنانى به شماره ملى 
1293151173 و على مالمحمدى کرمانى به شماره ملى 2992903337 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1402/04/01 انتخاب گردیدند 
رحیم صادق زاده تبریزى به شماره ملى 1290100551 به سمت بازرس اصلى و حمید خاکزاد به شماره ملى 1272118959 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404515)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص عمران راه پیشگام سپنتا به شناســه ملى 14006038220 و به شماره ثبت 56678 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اسماعیل على عسگرى به شماره ملى 1283206099 به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس على عسگرى 
رنانى به شماره ملى 1293151173 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و على مالمحمدى کرمانى به شماره ملى 2992903337 به سمت مدیرعامل تا 
تاریخ 1402/04/01 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً با مهر شرکت معتبر 
است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404516)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص اریکه برتر راشا به شناسه ملى 14009566220 و به شماره ثبت 66092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد ابراهیم سالکى به شماره ملى 1199358924 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مهدى نصرآزادانى 
به شماره ملى 1285704606 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره بهنام معتمدى قهفرخى به شماره ملى 4622436175 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره تا تاریخ 1402/11/18 انتخاب گردیدند بهرام عباداللهى زارع به شماره ملى 3040265881 به سمت بازرس اصلى و محمد کریمى آغچه به 
شماره ملى 1272815218 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404526)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سنا مدل به شناسه ملى 10260046933 و به شماره ثبت 184 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نفیسه ذهب صنیعى به شــماره ملى 1285661664 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سید حســین جلوه گران اصفهانى به شماره ملى 
1288712545 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدایمان جلوه گران اصفهانى به شماره ملى 1292128585 به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اکرم راست پور به شماره ملى 
1110843070 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى و امین حق پرست به شماره ملى 1815660228 به ســمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب 

گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1404519)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص شفا صدر ســپاهان به شناسه ملى 10260551593 و به شــماره ثبت 37587 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى معین تحسیرى به شماره ملى 1270558803 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى سیدمحمد خاتون 
آبادى اصفهانى به شماره ملى 1287345980 به سمت مدیرعامل وآقاى سجاد یگانه بروجنى به شماره ملى 4640112734 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره وآقاى سبحان یگانه بروجنى به شماره ملى 4640272707 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و آقاى بهروز یگانه بروجنى به شماره ملى 
4650340845 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره یا مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404555)
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باشگاه بایرلورکوزن به دعوت سردار آزمون به جام جهانى 
قطر واکنش نشان داد فهرســت 25 نفره تیم ملى فوتبال 
ایران براى حضور در مســابقات جــام جهانى 2022 قطر 
شب گذشته اعالم شد که سردار آزمون در لیست تیم ملى 
ایران بود. باشگاه بایر لورکوزن آلمان با اعالم دعوت سردار 
آزمون و حضورش در لیســت نهایى تیم ملى ایران براى 
جام جهانى، به این مهاجــم تبریک گفت و برایش آرزوى 

موفقیت کرد.

تبریک لورکوزن به آزمون

دومین امید تیم ملى هم ناامید شــد. در حالى که 
پنج شنبه هفته گذشــته امید ابراهیمى به دلیل 
مصدومیت در دقیقه 63 بــازى ایران نیکاراگوئه 
جام جهانى 2022 را از دست داد، امید نورافکن هم 
از لیست مسافران پرواز به قطر خط خورد، درست 

در دقیقه 90. 
ماجراى بازیکن 25 ســاله تیم ملى اما با اتفاقى 
که براى کاپیتــان باتجربه ایران افتــاد از زمین 
تا آســمان فرق داشــت. ســتاره ســمت چپ 
سپاهانى ها در واپسین لحظات از سوى «کارلوس 
کى روش» از فهرست ملى پوشان کنار گذاشته 
شــد. نورافکن درحالــى در اوج آمادگى و بدون 
کوچک ترین آســیب دیدگى از لیست تیم ملى 
حذف شــد که با توجه به عملکرد درخشانش در 
آخرین بــازى تدارکاتى تیم ایران کمتر کســى 
باور مى کرد کى روش روى نام این بازیکن قلم 
قرمز بکشــد. اما این پیرمرد پرتغالى مردکارهاى 
غیرمنتظــره اســت و در دو دوره قبلى هم چوب 
این قبیل اقدامات او به تن چندین ستاره تیم ملى 
خورده و این بار نوبت مدافع چپ طالیى پوشان بود 

که با تصمیم دور از انتظار کى روش شوکه شود.
نکته جالب ماجرا هم آنجاست که یک روز پیش 
از اعالم فهرست نهایى کارلوس، «ساکرنت» در 
گزارشى، از این مدافع چپ ایرانى به عنوان یکى 
از 5 پدیده برتر آســیایى جام جهانــى نام برد. به 
اعتقاد این نشریه معتبر، نورافکن به عنوان یکى از

 باثبات تریــن بازیکنان لیگ خلیــج فارس مى 
توانست ستاره بعدى ایران باشد که جا پاى طارمى، 
آزمون و جهانبخش بگذارد اما پیرمرد پرتغالى تیم 
ملى با حذف این مهره جوان از لیســت شاگردان 
خود ثابت کرد براى چینش تیمش نه تنها کارى 
به سفارش و توصیه هاى داخلى ندارد بلکه ارزشى 
براى پیش بینى رســانه هاى مطرح خارجى هم 

قائل نیست.
اگرچه امید نورافکن با توانایى بازى در چند پست 
مى توانست در نبود امید ابراهیمى در کنار وحید 

امیرى آچار فرانســه دوم تیم کى روش باشد؛ با 
این حال، پیرمرد پرتغالى ترجیح داد به جاى این 
مدافع- هافبک، بازیکنانى را با خود به قطر ببرد 
که فقط توانایى بازى در پست دفاع چپ را دارند 
اما نســبت به نورافکن از سرعت باالترى هنگام 
بازى در کناره زمیــن برخوردارند. از آنجا که کى 
روش نشان داده عالقه خاصى به تاکتیک هاى 
دفاعى دارد و برنامه ریزى اش براى رسیدن به گل 
روى ضد حمالت و حمالت سریع است، بازیکنان 

سرعتى چون ابوالفضل جاللى و میالد محمدى 
بیشــتر به درد او مى خورند تا امیــد نورافکن که 
قدرتى بازى مى کند و با جاگیرى خوب در پست 
خود بیشتر از نفوذ مهاجمان حریف به سنگر خودى 

جلوگیرى مى کند تا شرکت در حمالت تیم.
با این تفاســیر، هر دو امید تیم ملى با بدشانسى 
جام جهانى را از دست دادند. با این تفاوت که امید 
25 ساله طالیى پوشــان هنوز در آغاز راه است و 
مى تواند امیــدوار به حضــور در دوره بعدى جام 

جهانى با سکاندارى سرمربى با عقاید و سلیقه ضد 
کى روش باشد، درســت مانند زمانى که دراگان 
اسکوچیچ روى نیمکت تیم ایران بود و نورافکن  
به عنوان یکى از مهره هاى ثابت تیم ملى در زمان 
او  در ترکیب ایران مى درخشــید. اما با توجه به 
حضور ستاره هاى با استعداد در پست ابراهیمى، 
پربیراه نیســت اگر بگوییم قطر مى توانســت 
آخرین تجربه جــام جهانى براى ایــن کاپیتان

 35 ساله باشد. 

از ابراهیمى تا نورافکن؛

«امید»هاى نا امید تیم ملى ایران
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کارلوس کى روش لیســت 25 نفره یوزها را براى شرکت 
در مسابقات جام جهانى 2022 اعالم کرد. احمد نوراللهى 
ستاره سابق پرسپولیس و بازیکن کنونى شباب االهلى یکى 
از دعوت شدگان به اردوى تیم ملى ایران براى حضور در 
جام جهانى بود. در همین رابطه سایت «اسپورت» امارات در 
واکنش به دعوت شدن نوراللهى ستاره شباب االهلى به تیم 
ملى ایران براى حضور در جام جهانى نوشت: احمد نوراللهى 
بازیکن شباب االهلى به لیست ایران در جام جهانى دعوت 
شد. این بازیکن تنها نماینده لیگ برتر امارات در مسابقات 
جام جهانى به شمار مى آید. لیگ برتر امارات با وجود ریخت 
و پاش هاى زیاد براى خرید بازیکنان خارجى تنها نوراللهى 

را به عنوان نماینده لیگ در مسابقات جام جهانى دارد.

پرچمدار لیگ امارات در قطر
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مدت زمان کوتاه کارلوس کــى روش در فوتبال مصر با 
حاشیه هاى زیادى مواجه شــد و این مربى مثل همیشه 
بســیارى از بازیکنان قدیمــى را کنار گذاشــت تا در تیم 
جوانگرایى کند و این باعث انتقاد بسیارى از رسانه ها شد. 
اما کى روش در این مدت کوتاه موفق شد مصر را تا فینال 
جام ملت هاى آفریقا برساند ولى در ضربات پنالتى مغلوب 
سنگال پرستاره شد. احمد مجاهد رئیس سابق فدراسیون 
فوتبال مصر  در مصاحبه با ســایت «کورا» اعتراف کرد و 
گفت: کى روش دوباره به فوتبال آفریقا برگشته بود. مصر 
را به تیمى تبدیل کرده بود که خیلى سخت مى باخت. وى 
افزود: به نظرم بزرگترین اشتباه در فوتبال مصر در چند وقت 
گذشته رفتن کى روش بود. او توانایى باالیى داشت و مى 

توانست فوتبال مصر را رو به جلو هدایت کند.

اعتراف مصرى ها 
درباره کى روش

وبگاه شبکه آمریکایى ESPN به معرفى 10 ستاره 
آسیایى حاضر در جام جهانى 2022 قطر پرداخت که 
این تورنمنت مى تواند میدان درخشش آن ها باشد که 
در بین این ستاره ها 2 بازیکن ایرانى دیده مى شود.

وبگاه ESPN درباره طارمى نوشــته است: مهدى 
طارمى در جام جهانى قبلى که 
در روسیه برگزار شد هنوز در آسیا 
بازى مى کرد و شاید با آن توپى 
که در لحظات پایانى دیدار ایران 
برابر پرتغال از دست داد به خاطر 
مردم بیاید ، فرصتى که اگر گل 
مى شد ایران، پرتغال را شکست 
مى داد و یک صعود تاریخى به 
مرحله بعدى جام بیست و یکم 

داشت.
چهار سال پس از آن تورنمنت، 

طارمى حاال در اوج قدرت خود قرار دارد، ستاره تیم 
بزرگ پورتو پرتغال است و تاکنون در لیگ قهرمانان 

اروپا پنج گل را به نام خود ثبت کرده است.
طارمى در مدت سه سال و نیم حضور در تیم هاى 
پرتغالى «ریو آوه» و پورتو، 62 گل به ثمر رســانده 
اســت. طارمى یار کلیدى تیم پورتو است و فصل 
گذشــته همراه با این تیم موفق به کسب دوگانه 
لیگ و جام حذفى شــد. طارمى آماده اذیت کردن 
تیم هایى اســت که در گروه B جام جهانى با ایران 

همگروه هستند.
رسانه آمریکایى درباره بیرانوند نیز نوشته است: در 

حالى که طارمى فرصت خــود را در بازى با پرتغال 
از دســت داد تا ایران از صعود تاریخى باز بماند، اما 
دروازه بان ایران در آن دیــدار با مهار ضربه پنالتى 

رونالدو، مورد توجه همگان قرار گرفت.
علیرضــا بیرانوند کــه در لیگ ایــران و همراه با 

پرســپولیس صاحب چهار قهرمانى شده است، به 
لیگ بلژیک و تیم «انتــورپ» رفت و پس از آن به 
صورت قرضى به تیم «بواویشتا» پرتغال پیوست. با 
این وجود، او طى ماه هاى اخیر با مصدومیت دست و 

پنجه نرم مى کرده است.
بیرانوند 30 ساله پس از بازگشــت به لیگ ایران و 
باشگاه پرسپولیس در رقابت سختى با گزینه هایى 
مانند «امیر عابدزاده» براى به دست آوردن پیراهن 
شــماره یک تیم ملى ایران در جام جهانى است. با 
این حال، او گزینه اول «کارلوس کى روش» براى 

حراست از دروازه ایران در جام جهانى است.

طارمى و بیرانوند در جمع ستارگان آسیایى 
جام جهانى

سایت گل قوى ترین ترکیب ایران در جام جهانى 
2022 را اعالم کرد.

رســانه بین المللى «گل» با اشــاره به دعوت 25 
بازیکن از سوى کارلوس کى روش به اردوى ایران 
براى بازى هاى جام جهانى 2022 قطر، نوشته «تیم 
ملى» در حالى پاى به سومین حضور متوالى خود در 
معتبرترین تورنمنت ورزشــى جهان مى گذارد که 
در پى صعود از مرحله گروهى براى نخســتین بار 
در تاریخ خود اســت. گل نوشته شاگردان کارلوس 
کى روش در دوره قبلى  بازى ها در روسیه عملکرد 
دلگرم کننده اى را از خود به  جاى گذاشتند و در گروه 

دشوار اسپانیا، پرتغال و مراکش، تیم سوم گروه خود 
شــدند. ایران در گروه دوم رقابت هاى جام جهانى 
باید به مصاف تیم هاى انگلیس، ولز و آمریکا برود 
و آن طور که گل نوشته یوزها در سکوت و در سایه 
عدم آمادگى حریفان خود، به دنبال سبقت گرفتن از 

آنها و صعود از گروه خود هستند.
بیرانوند، محرمى، مجید حسینى، میالد محمدى، 
احسان حاج صفى، ســامان قدوس، وحیدامیرى، 
احمد نوراللهى، مهدى طارمى، کریم انصارى فرد و 
سردار آزمون از نگاه گل قوى ترین ترکیب ایران در 

جام جهانى خواهد بود.

بازیکنان سابق استقالل در لیگ سوئد به میدان مى رود 
و با یک حرکت ویژه اهالى فوتبال در این کشور را شوکه 

کرده است.
فردین رابط یکى از بازیکنان جوان استقالل طى سال هاى 
گذشته بوده که نتوانست در دوره هاى مختلف زیاد براى 
این تیم به میدان برود. ایــن بازیکن جوان که قراردادى 
طوالنى مدت با اســتقالل داشت، هرســال به صورت 

قرضى به یک تیم دیگر رفت و برگشت.
در ابتداى فصل با حضور ریکاردو ساپینتو، رابط در لیست 
مازاد سرمربى پرتغالى استقالل قرار گرفت و مجبور به 
ترك تیم شد. رابط اما اینبار دیگر به تیم هاى داخلى نرفت 

و ترجیح داد در اروپا فوتبالش را دنبال کند.
چند هفته قبل خبر پیوستن فردین رابط به تیم سوئدى 

دالکورد در لیگ برتر این کشــور مخابره شد و حاال او به 
چهره اى ویژه در تیم قعرجدولى سوئد تبدیل شده است.

رابط شنبه شب در جریان تساوى دو بر دو آ.ا.ك استوید به 
میدان رفت و براى تیمش موثر واقع شد. نکته جالبى که 
باعث شده هافبک سابق استقالل بیشتر در سوئد به چشم 

بیاید، اوت دستى هاى خاص او است.
این هافبک جوان که در سال هاى گذشته نیز با پشتک 
زدن اوت هاى بلند را تمرین کرده و در مســابقات لیگ 
برتر هم چند بارى شــاهدش بودیم، حاال در لیگ سوئد 
بار دیگر این کار را انجام داده و مورد توجه اهالى لیگ این 
کشور قرار گرفته است. براى سوئدى ها این نوع پرتاب 
اوت جالب است و همین موضوع باعث شده تا بیشتر به 

هافبک ایرانى توجه شود.

قوى ترین ترکیب ایران از نگاه سایت گل

بازیکن سابق استقالل، سوئدى ها را شوکه کرد!
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در هفته سیزدهم رقابت هاى لیگ یونان تیم هاى آ.اك و 
المپیاکوس مقابل هم قرار گرفتند که این بازى در نهایت 
با نتیجه تساوى بدون گل خاتمه پیدا کرد. میالد محمدى، 
مدافع ملى پوش آ.اك در این مســابقه به صورت کامل در 
ترکیب تیمش حضور پیدا کرد. احســان حاج صفى، دیگر 
ملى پوش ایرانى ایــن تیم هــم از روى نیمکت نظاره گر 
عملکرد هم تیمى هایش بود. به این ترتیب آ.اك 29 امتیازى 

شد و در رده دوم جدول رده  بندى باقى ماند.

توقف آ.اك در 
حضور محمدى

آلتاى اسپور در حضور تعویضى بازیکن ایرانى خود مقابل 
آلتینوردو به برترى رسید.

دیدارهاى هفته سیزدهم لیگ یک  ترکیه پیگیرى شد 
که در یکى از آنها، تیم فوتبال آلتاى اســپور در حالى که 
مثل همیشــه محمد نادرى را در ترکیب خود مى دید، از 
ساعت 16:30 در استادیوم آتاتورك ازمیر مقابل تیم رده 

شانزدهمى آلتینوردو قرار گرفت.
یاران نادرى پــس از چهار هفتــه موفقیت آمیز در لیگ 
یک ترکیه که هیچ شکســتى نداشــته و یک پیروزى 
و سه تســاوى به دســت آورده بودند، روز گذشته هم با 
تداوم این روند توانستند سه امتیاز دیدار مقابل آلتینوردو 

را کســب کنند. تیم فوتبال آلتاى اسپور در این دیدار که 
یک اخراجى زودهنگام در دقیقه 18 داد و در نیمه اول به 
تساوى بدون گل دســت یافت، در پایان به پیروزى 2 بر 
صفر خارج از خانه مقابل آلتینوردو رسید تا 15 امتیازى شود 
و با صعود پنج پله اى، موقتا در جایگاه دهم جدول لیگ 
یک ترکیه بایستد و از منطقه خطر که مدت ها در آن بود، 

فاصله بگیرد.
محمد نادرى، مدافع چپ ایرانى آلتاى اســپور در دیدار 
مقابل آلتینوردو که دوازدهمین بازى فصل خود در لیگ 
یک ترکیه را انجام داد در چهارمین دقیقه وقت هاى اضافه 

تعویض شد.

برترى آلتاى اسپور در حضور تعویضى نادرى

فاینورد با بازى تعویضى ستاره ایرانى خود به برترى مقابل اکسلسیور 
رسید.

در یکى از مسابقات هفته چهاردهم لیگ اردیویسه هلند، تیم فوتبال 
فاینورد که براى چهارمین بازى پیاپى علیرضا جهانبخش را در ترکیب 
نمى دید و جزو نفرات ذخیره داشت، در استادیوم د کویپ مقابل تیم رده 

دوازدهمى اکسلسیور قرار گرفت.
یاران جهانبخش شــروع غیرمنتظره اى در دیدار خانگى داشتند و در 
دقیقه 4 دروازه خود را مقابل اکسلســیور باز شده دیدند، اما پس از آن 
بازگشت فوق العاده و نتیجه عجیبى رقم زدند و توانستند پنج بار دروازه 

مهمان شان را باز کنند.
تیم فوتبال فاینورد که در دو هفته گذشــته لیگ اردیویســه هلند به 
پیروزى رسیده بود، بردهاى خود را ادامه داد و موفق شد به پیروزى ُپر 

گل خانگى مقابل اکسلسیور دست پیدا کند.
فاینورد که تا پیش از این مســابقه در امتیاز 30 بــا تیم هاى آژاکس و 
آیندهوون برابر و یک بازى کمتر از آنها انجام داده بود، با برترى 5 بر 
یک مقابل اکسلسیور 33 امتیازى شد و در شروع تعطیالت، به تنهایى 

در صدر جدول لیگ اردیویسه هلند ایستاد.
علیرضا جهانبخش کــه در دقیقــه 69 به عنوان آخریــن تعویضى 
فاینورد مقابل اکسلســیور وارد زمین شد و 
یک شوت در چارچوب، 26 لمس توپ، 15 
پاس صحیح، دو دریبل موفق، دو برترى در 
نبردهاى زمینى و یک ارســال 
دقیق داشت، در دقیقه 
78 پــاس گل 

پنجم تیمش را ساخت و تاثیرگذار 
ظاهر شد. ملى پوش ایرانى فاینورد 
که خود را آماده سفر به دوحه و حضور 
در اردوى شاگردان کارلوس کى روش 
مى کند، در دهمین بازى فصل خود مقابل 
اکسلســیور با یک پاس در عرض از میانه 
زمین به جناح راست، پاتریک والمارك را 
صاحب توپ کرد تا این بازیکن تعویضى 
پس از سه دریبل پیاپى و شوت از زاویه 
بســته، گل پنجم را بزند و برترى 

فاینورد را ُپرگل تر کند.

ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب در شب برترى تیمش 
مقابل ریه کا نیمکت نشین بود.

در چارچــوب دیدارهــاى هفته هفدهــم لیگ یک 
کرواســى، تیم فوتبال دینامو زاگــرب در حالى که 
برخالف دو مســابقه قبل صادق محرمى را به جاى 
ترکیب روى نیمکت داشت، مقابل ریه کا رده هشتمى 

قرار گرفت.
یاران محرمى که طى سه مسابقه متوالى دو شکست در 
لیگ قهرمانان اروپا و یک باخت در لیگ یک کرواسى 
داشته ولى در دیدار اخیرشان ســیبنیک را با سه گل 
شکست داده بودند، شب گذشته هم یک پیروزى ُپر 

گل دیگر را در ورزشگاه ریه کا به دست آوردند.
تیم فوتبال دینامو زاگرب در مســابقه خارج از خانه 
مقابل ریه کا به پیروزى 7 بر 2 دســت پیــدا کرد تا 
ضمن ثبت بهترین برد فصل، 41 امتیازى شــود و با 
6 امتیاز بیشــتر و یک بازى کمتر نسبت به هایدوك 
اسپلیت رده دومى، در صدر جدول لیگ یک کرواسى 

قرار بگیرد.
صادق محرمى، ملى پوش ایرانــى دینامو زاگرب که 
یکى از مســافران جام جهانى 2022 قطر اســت، در 
آخرین بازى تیمش قبل از تعطیالت فرصت بازى برابر 

ریه کا را به دست نیاورد و تا پایان نیمکت نشین بود.

مدافع ایرانى تماشاگر برد 7 گله دینامو

پاس گل ستاره ایرانى در 
جشنواره گل فاینورد

مرضیه غفاریان
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که خود را آماده سفر به دوحه و
در اردوى شاگردان کارلوس کى
مى کند، در دهمین بازى فصل خود
اکسلســیور با یک پاس در عرض
زمین به جناح راست، پاتریک والم
صاحب توپ کرد تا این بازیکن تع
پس از سه دریبل پیاپى و شوت
و را بزند بســته، گل پنجم

فاینورد را ُپرگل تر کند.
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یک ترکیه را انجام داد در چهارمین دقیقه وقت هاى اضافه 
تعویض شد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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به مناسبت 25 آبان روز ملى استان اصفهان با محوریت اصفهان 
که در ســال 1361 تعداد 370 شهید تشییع شــده اند، 700نفر به 
عنوان نماینده اقشــار مختلف مردم اصفهــان روز 28 آبان ماه 
ســال جارى با رهبر معظم انقالب اسالمى دیدار خواهند کرد و از 

رهنمودهاى ایشان بهره خواهند گرفت. 
دبیر ســتاد برگزارى مراســم 25 آبان روز ملى اصفهان در جمع 
خبرنگاران با اعالم این مطلب به تشــریح برنامه هاى 25 آبان در 
استان اصفهان پرداخت و گفت: در 25 آبان سال 1361 در اصفهان 

370 شهید تشییع شدند اما این روز زوایاى دیگرى هم دارد. 
سرهنگ پاســدار محمد رضایى افزود: در طول 44 سال انقالب 
اســالمى، اصفهان در همه  زمینه ها تأثیرگذار بوده و یکى از این 
نقش هاى مردم اصفهان، عملیات محرم اســت که در روز دهم 
آبان 1361 آغاز شد که لشــکر 14 امام حسین(ع) در این عملیات 

خط شکن بود. 
وى ادامــه داد: در عملیات محرم، اصفهان 1260 شــهید تقدیم 
انقالب اسالمى کرد که 70 شهید از بین فرماندهان و دو فرمانده 
لشکر امام حسین(ع) در بین آنان بود که در نهایت 370 پیکر این 
شهیدان در 25 آبان 1361 روى دســتان مردم اصفهان تشییع و 
بقیه در دیگر روزهاى آبان ماه تشییع شدند و در حقیقت 50 درصد 
شهدا یعنى حدود 700 نفر از اصفهان و بقیه از دیگر شهرستان هاى 

استان اصفهان بودند. 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه 25 آبان ماه روز ملى استان اصفهان با محوریت 
اصفهان است گفت: در 25 آبان  1361 همچنان اعزام رزمندگان 
از اســتان اصفهان تداوم داشت که این خود نشــان از شجاعت، 

مردمدارى و... مردم اصفهان است. 
سرهنگ پاســدار رضایى مى گوید: قطعًا وظیفه  مراکز فرهنگى 
آن است که این شجاعت ها و از خودگذشتگى ها در دفاع مقدس 

براى نسل جوان الگوسازى شود تا جوانان نسل هاى سوم و چهارم 
انقالب در این راستا، گام هاى بلندترى بردارند. 

وى از همکارى، هماهنگى و هم افزایى سازمان هاى مختلف در 
برگزارى مراسم بزرگداشت 25 آبان روز ملى اصفهان قدردانى کرد 
و گفت: ما دو راهبرد مردمى بودن برنامه ها و اینکه همه شهروندان 
در سطح اســتان اصفهان مخاطب برنامه هاى 25 آبان باشند را 

مدنظر قرار دادیم. 
دبیر ستاد برگزارى مراســم 25 آبان خاطرنشــان کرد: شوراى 
هماهنگى این ستاد هشت کمیته  ادبى، راهیان نور، اسناد و مدارك 
دفاع مقدس، هنرى و سینمایى، بانوان، روحانیت، پیشکسوتان و 

فضاى مجازى و رسانه ها داشته که فعال هستند. 
وى به مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملى هنرى فانوس هم 
اشاره کرد و گفت: ششمین جشنواره ملى هنرى فانوس پنج سال 
است که برگزار شده و امسال ما در ششمین ایستگاه میزبان مراسم 

اختتامیه آن در اصفهان هستیم. 
سرهنگ پاسدار رضایى هدف از برگزارى این جشنواره در اصفهان 
را آشنایى بیشتر هنرمندان کشور با فضاى 25 آبان و... برشمرد و 
گفت: این جشنواره در پنج بخش هنرهاى نمایشى، تلویزیونى و 
سینمایى، هنرهاى تجسمى، موسیقى و سرود، بخش رادیویى و 
یک بخش ویژه برگزار شده و آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 
مرکزى 7 هزار و 223 اثر بود، تعداد آثار نهایى به دبیرخانه استان 
اصفهان 651 اثر، تعداد آثار داورى شده و منتخب در تمام بخش ها 
و شاخه ها 74 اثر و بخش ویژه 25 آبان هشت اثر برتر شناخته شده 
و در ســاعت 18 روز 24 آبان این مراسم که در تاالر هنر اصفهان 
با حضور هنرمندان و مســئوالن و... برگزار خواهد شد از عکاس 
جانباز و رزمنده دفاع مقدس مهدى جانى پور تجلیل خواهد شد و 
هنرمندان نیز با حضور در گلستان شهدا با آنان بیعت خواهند کرد. 
دبیر ستاد برگزارى مراســم 25 آبان روز ملى اصفهان این را هم 
گفت که امیدواریم اصحاب رســانه با انعکاس اخبار این مراسم 

که با همکارى شــهردارى اصفهان و دیگر سازمان هاست مردم 
را در جریان برنامه گرامیداشــت قرار داده و شاهد بازتاب خوبى 
باشیم. البته شــوراى بنیاد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس در 
شهرســتان ها نیز فعال بوده و مراکز آموزش و پــرورش، مراکز 

آموزش عالى و... برنامه هایى را تدارك دیده اند. 
سرهنگ پاسدار رضایى دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
کشور با خانواده هاى شــهدا و ایثارگران در 25 آبان، برنامه هاى 
مختلف مجموعه ســپاه صاحب الزمان(عج) و بســیج، راه اندازى 
کاروان هاى اعزام به جبهه هــا و... را از دیگر برنامه هاى 25 آبان 
برشــمرد و گفت: قله معنوى تمام برنامه هاى 25 آبان امســال، 
شرفیابى تعداد 700 نفر از اقشار مختلف مردم شهیدپرور اصفهان 
در روز 28 آبان سال جارى به محضر رهبر معظم انقالب اسالمى 

و تعیین نقشه راه از سوى ایشان براى مردم اصفهان خواهد بود. 
***

در این نشست خبرى معاون شــهردار اصفهان و رئیس سازمان 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى هم با قدردانى از فعالیت 
اثربخش خبرنگاران گفت: امسال و در چهلمین سالگرد 25 آبان با 
محوریت شهردارى اصفهان، هم افزایى خوبى بین سازمان ها ایجاد 
شــد که خبرنگاران مى توانند با قلم و توانمندى خود، برنامه هاى 
گرامیداشت 25 آبان را به خوبى به مردم کشور و به خصوص استان 

اصفهان برسانند. 
مجتبى شاهمرادى با تشریح برنامه هاى ستاد گرامیداشت 25 آبان 
افزود: امسال براى گرامیداشــت 25 آبان روز ملى اصفهان، 115 
عنوان برنامه در 430 اجرا در سطح شهر برگزار خواهد شد که البته 

ممکن است برخى اجراها هم تکرارى باشد. 
وى مى گوید: همه برنامه هاى گرامیداشــت 25 آبان با همکارى 
سازمان هاى مختلف از جمله ارتش، سپاه، آموزش و پرورش، کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و... برپا خواهد شد و امسال 25 

آبان با شعار «تا پاى جان براى ایران» است. 

معاون شــهردار اصفهان با بیان اینکه همه ما براى اعتالى ایران 
اســالمى تالش مى کنیم، اظهار امیدوارى کــرد اصفهان بتواند 

جایگاه شایسته خود را در کشور پیدا کند. 
شاهمرادى از یک برنامه ترکیبى با مرکز 44 توپخانه اصفهان خبر 
داد و افزود: ما یک برنامه ترکیبى با فرماندهى مرکز 44 توپخانه در 
خصوص زندگى سپهبد شهید صیاد شیرازى خواهیم داشت که در 
این فرماندهى برگزار و در آن 500 هنرور نقش ایفا کرده و هر شب 
پنج هزار نفر مى توانند از ایــن برنامه دیدار کنند که برنامه خاصى 
است و هفت شب از 23 آبان شــروع خواهد شد و براى تمام افراد 
و ســازمان ها رایگان بوده ولى باید حتمًا بلیت از مراکز فرهنگى و 
فرهنگسراى شهردارى تهیه کنند که شروع این برنامه ها هر روز 

از ساعت 18:30 دقیقه در محل ارتش «گل نرگس» مى باشد. 
وى از زیباسازى شهر اصفهان به همین مناسبت در این ایام گفت 
و اینکه نشانى براى اصفهان تهیه شده که نماد اصفهان و آرامش 
و ترکیب آن نیز پرچم جمهورى اســالمى است، همچنین قطعه 

شهداى 25 آبان آذین بندى مى شود. 
شاهمرادى اهداى نشــان خدمت به خانواده شــهدا، رونمایى از 
پایانه ها و انجام تئاتــر خیابانى در آنها و پخش برنامه از شــبکه 
دوم ســیما که شــامل روایت شــاهدان عینى 25 آبان اســت، 
دوچرخه سوارى 370 دوچرخه سوار که پیراهن آنها مزین به عکس 
شهداى 25 آبان است، مسابقه کتابخوانى، معرفى کتاب هاى دفاع 

مقدس، برگزارى یادواره 280 شهیده در اصفهان، سرکشى مدیران 
مناطق شهردارى ها به خانواده شهدا، آذین بندى 150 کوچه شهدا، 
آشنایى دانش آموزان ابتدایى با شهدا تا 30 آبان به نام فرمانده دل ها 
با ظرفیت هر روز 200 نفر که چهارهزار نفر در آن شرکت مى کنند، 

را از جمله برنامه هاى روز ملى اصفهان خواند.
معاون شــهردار اصفهان در ادامه گفت: به مناسبت 25 آبان روز 
ملى اصفهان شب شعرى به نام عاشقانه هاى اصفهان در خصوص 
شهدا در محالت و مناطقى که گلستان شــهدا دارند، رونمایى از 
شناسنامه شــهدا، اجراى برنامه قهرمان من در دل فرهنگسراها 
که مخاطب آنان کودکان هستند، برنامه قصه گویى، پخش فیلم، 
اردوى شهداى مدافع حرم در ناژوان، طراحى پنج پرچم بلورین و... 
بخش دیگرى از برنامه ها به مناســبت 25 آبان روز ملى اصفهان 

خواهد بود. 
شاهمرادى بودجه برنامه هاى 25 آبان روز ملى اصفهان را با در نظر 
گرفتن سازمان ها و تجهیزات لجستیکى ارتش، جمعًا 27 میلیارد 

تومان اعالم کرد و متذکر شد ما حامیان مالى هم داشتیم. 
وى اظهار امیدوارى کرد که از برنامه هاى گرامیداشت 25 آبان روز 

ملى اصفهان بیش از دو میلیون نفر بازدید و دیدار کنند. 
معاون شــهردار مى گوید: نگاه ما تســهیلگرى مسائل فرهنگى 
در شــهر بوده و جا دارد از همراهى، هــم افزایى و همکارى همه 

کسانى که با ما همراه بودند تشکر کنم.  

115 برنامه به مناسبت 
«روز اصفهان» برگزار مى شود

1) موضوع مناقصه: بازسازى شعبه نورباران بانک ملى ایران 
2) محل پروژه: اصفهانـ  میدان نوربارانـ  ابتداى خیابان شریف واقفى 

3) شرایط پذیرش پیمانکار:ـ  دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشورـ  کسب 
حداقل نمره 70 از ارزیابى کیفى 

 www.setadiran.ir :4) محل دریافت اسناد مناقصه: وبسایت رسمى
5) تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/08/24 ساعت 08 صبح تا تاریخ 1401/08/30 

ساعت 19 بعدازظهر به مدت 7 روز. 
6) مهلت ارسال و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 19 بعدازظهر روز پنج شنبه 1401/09/10ـ بازگشایى پاکات 
در سامانه ستاد ایران روز شنبه 1401/09/12ـ نحوه ارائه و محل ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت 
رسمى www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000014ـ  در صورت سوال در مورد نحوه 
بارگذارى اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزى راهبردى و پشتیبانى سامانه ستاد 

تماس حاصل فرمایید.

 فراخوان دعوت به مناقصه 
یک مرحله ای فشرده با ارزیابی کیفی

م.الف: ۱۴۱۰۶۰۰

نوبت اول

   روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

در فروشگاهی در دوبی یک دمپایی ٤٠ میلیون ناقابل 
به فروش می رسد، دقیقاً هم قیمت آیفون در ایران!

قطر از دهکده ای با ۶ هزار کابین رونمایی کرد که برای 
هواداران حاضر در جام جهانی ساخته شده است. 

رونمایی از دهکدهدمپایی به قیمت گوشی آیفون!
 هواداران جام جهانی

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روى همین کادر در موبایل و 
کامپیوتر، مى توانید فیلم هاى مرتبط را تماشا کنید.
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