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مسیر دوچرخه یا 
پارک خودرو!

سیاست های 
شکست خورده
۳

اختتامیه 
رویداد «نوجوان کارآ»

مشکل خاص بیماران خاص 

۳

       

فواید زیتون برای 
پیشگیری از

انواع سرطان ها

شناسایى سارقان منازل جنوب شهر اصفهان 
۳

وقتی درختان در پاییز پول تولید می کنندوقتی درختان در پاییز پول تولید می کنند

برگ را به هنر
کیمیا کردن

سهمى که برگ هاى پاییزى در اقتصاد سبز 
اصفهان دارد چشــمگیر اســت. برگ هایى 
که این روزها مى تواند نقــش مؤثرى در تهیه 
کمپوســت داشــته باشــد. چرخه اى که باعث 
مى شود هر ســال با تبدیل شــدن این برگ ها به 
خاکبرگ و ساالنه تولید افزون بر دو هزار تن خاکبرگ 
به دل طبیعت اصفهان باز گردد. در حال حاضر شهر 
اصفهان حدود ســه هزار و 700هکتار فضاى سبز و 
حدود سه میلیون اصله درخت و درختچه دارد و در واقع 
این شمار از درختان و برگ هاى آنها ریه هاى تنفسى 

شهر هستند که جذب کربن دى اکسید هوا را ...

2525 آبان، نماد دلدادگى مردم  آبان، نماد دلدادگى مردم 
اصفهان به انقالب اسالمى استاصفهان به انقالب اسالمى است

۳

عملیات کارآگاهان پلیس بعد از 35 فقره سرقت از یک محدوده 

مدافع سپاهان مدافع سپاهان 
سرانجام به هدفش رسیدسرانجام به هدفش رسید

برترین مدافع راست لیگ بیست و دوم سرانجام به هدفش 
رسید و مسافر جام جهانى شد. تیم ملى فوتبال ایران عصر 
دوشــنبه به هتل محل اقامتش در الریان رسید و در بدو 

حضورش، مورد استقبال...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

مدرسه پیرمردهای 
مستر سی کیو!

ورود جوانان، ممنوعورود جوانان، ممنوع

۵

سود مالی سردارسود مالی سردار
برای زنیتبرای زنیت

الکچری بازی با دیزاین مرمر صورتی و آب طال

۷

واقعی ترین مبارزه با واقعی ترین مبارزه با 
موادمخدر در ایران استموادمخدر در ایران است
۳

سوخوهای روسی در راه تهران؟ خطر هار شدن گربه های اصفهانجهان نما عکس هاى داخل گوشى را حذف کنید!استان براى کاهش وزن چه نانى بخوریم؟تکنولوژی سالمت

۲

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

- یک پالك مسکونى در روستاى اصفهانک-اشکاوند شهرستان اصفهان (نوبت دوم)
- چهار واحد تجارى ساخته شده در شهر هرند (نوبت دوم)

- یک واحد تجارى ساخته شده در روستاى کبوتر آباد شهرستان اصفهان (نوبت دوم)
-چهار واحد تجارى ساخته شده در شهر قهجاورستان (نوبت دوم)

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ چهارشنبه  1401/8/25  به 
آدرس اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی
نوبت اول

  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

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 دوم

   روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

وقتی پلیس خودش را هدف می گیرد!

پرش عجیب کشیش با شاسی بلند!

اهرام مصر از نمای ٣٦٠ درجه

واکنش طبیعت به کنش های انسان 

سفر رؤیایی به زیردریایی جیمز باند!

ورود کی روش به قطر با پرچم ایران

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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ب طر صورتی و آب طال الی وصورت آب طالورتیر ص آبر ی و آبطالتی و صو ب طالورتیر ص

ششدنگان؟ ها خط

۲

زیتون حاوى آب، پروتئین، 
کربوهیــدرات، فیبر و 

چربى است؛ زیتون حاوى 
11 تا 15 درصــد چربى 
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خبرخوان
استقبال عجیب
 از پلتفرم داخلى

  انتخاب |عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات با 
بیان اینکه مردم به پیام رسان هاى داخلى اعتماد 
کردند گفت: 17 میلیون ایرانى در یک روز به یک 
پلتفرم داخلى پیوســتند و 60 درصد از ترافیک 
داخلى مردم ترافیکى اســت که از پلتفرم هاى 

داخلى استفاده مى کنند.

وجود 5 میلیون نفر دیابتى
  فارس | رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى 
تهران گفت: حدود 5 میلیون نفر مبتال به بیمارى 
دیابت را در ایران داریم که 7 الــى 10 درصد از 
جمعیت کشور را تشــکیل مى دهند؛ همچنین 
12 درصد از کل جمعیت ایران مستعد به بیمارى 
دیابت هستند. در نتیجه دیابت یک مشکل ملى 

است و نمى توان آن را کوچک شمرد.

عرف در حال حل کردن است
  خبرآنالین | محمد مهاجرى، فعال سیاسى 
اصولگرا در یادداشت روزنامه «اعتماد» نوشت: 
در شهرهاى بزرگ تعداد زنانى که بدون روسرى 
در معابر حضور مى یابند، بســیار چشمگیر است 
و نه تنها گشت ارشــاد وجود ندارد که برخورد (به 
صورت نهى از منکر لسانى) هم صورت نمى گیرد 
و بعید نیست آنچه شــاهدیم، به تدریج به عرف 
تبدیل شــود و جامعه آن را بپذیرد، همانطور که 
در مورد ماهواره پذیرفــت. در اینجا هم در واقع 
مســئله را حل نکرده ایم بلکه با همه تالشى که 
براى جمع کردنش داشتیم، توسط عرف در حال 

حل شدن است!

مژده به مؤمنین 
  روزنامه همشهرى | طبیعى است که 
مؤمنین از اباحه گرى در شهر دل چرکین شوند. اما 
ماجرا چنین نخواهد ماند. برهنگى و بى حجابى به 
جهت کّمى بیشتر نشده است. عیان تر شده است. 
اینها که کشــف حجاب کردند که قبًال محجبه 
نبودند؛ همین بودند کــم و بیش. یک نمونه اش 
سلبریتى هایى که اخیراً کشــف حجاب کردند؛ 
مثًال علیدوستى قبًال حجاب داشت؟! بخشى از این 
بى حجابى از سر برانگیختگى اعتراضى است. این 
هیجان مى گذرد و عقالنیت حاکم مى شود. مردم ما 
عفیف اند. فرهنگشان که یک روزه تغییر نمى کند. 

تمدید اعتبار کارت هاى ملى
  ایسنا |توجه به اینکــه صدور کارت هاى 
هوشمند ملى به صورت فراگیر از سال 1393 آغاز 
و تاریخ اعتبار آن هفت سال در نظر گرفته شده بود 
اکنون تاریخ انقضا و پایان اعتبار برخى از آنها فرا 
رسیده است. اما طى بخشنامه  اى از سوى معاون 
وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال،  اعتبار آن 
دسته از کارت هاى هوشمند ملى که اعتبارشان 
1403 و قبل از آن مى باشد تا پایان سال 1405 

تمدید شد.

حضور روحانیون در 
مدارس ضرورى شد

معاون پرورشى و فرهنگى وزارت    ایسنا | 
آموزش و پرورش بر ضرورت حضور روحانیون در 
مدارس تأکید کرد. اصغر باقرزاده گفت: افرادى 
که در فضاى مدرســه با دانش آموزان ســروکار 
دارند کمتر موفق به پاسخگویى به این سئواالت 
شده اند. بر همین اســاس، حضور روحانیون در 
مدارس ضرورى است تا سئواالت دانش آموزان 
را بشنوند و پاسخ قانع کننده اى براى آن ها داشته 
باشند. وى اظهار کرد: نزدیک به 114 هزار مدرسه 
به صورت روزانه فعالیت دارند امــا در این تعداد 
مدرســه فقط 20 یا 25 هزار روحانى رفت وآمد 
دارند. تالش ما این اســت که این تعداد تا پایان 

سال تحصیلى به 30 هزار روحانى ارتقا یابد.

سوخوهاى روسى
 در راه تهران؟

  روزنامه دنیاى اقتصاد | ایــن روزها بار 
دیگر بحث خرید سوخو-35 از روســیه مورد توجه 
قرار گرفته اســت و چند رسانه شــخصى و تلگرامى 
خبرنگاران روسى که در زمینه ایران کار مى کنند، از 
تحویل 60 فروند جنگنده پیشرفته سوخو-35 به ایران 
خبر داده اند. با توجه به تمایل تهــران براى دریافت 
چنین جنگنده هایى، مدت هاست حتى منابع غربى هم 
از احتمال اجراى چنین قراردادى میان ایران و روسیه 
مى نویسند. مصر نیز خواهان دریافت سوخو-35 بود 
اما بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین، آمریکا به مصر 
فشار وارد آورد که این جنگنده ها را نخرد و در عوض 
آنها به مصر جنگنده اف-16 یا اف-18 بدهند.  از آنجا 
که تحریم هاى روسیه فعًال ادامه خواهد داشت مصر 
نمى تواند این جنگنده ها را تحویل بگیرد. این در حالى 
است که چند وقت پیش در رسانه هاى روسیه مطرح 
شده بود که شاید این کشور جنگنده هایى را که براى 

مصر آماده کرده به ایران بدهد.

برجام مشکلى را حل نکرد 
سعید جلیلى اظهار کرد: با وجود اینکه    انتخاب|
اولین تحریم ها در بخش هاى هسته اى و نظامى بود 
پیشرفت هاى بســیار خوبى در این عرصه ها کسب 
کرده ایم که نشــانگر آن اســت که همه مشکالت 
وابســته به تحریم ها نیســت. وى افزود: در گذشته 
گفتند که با توافق هســته اى همه مشــکالت حل 
مى شود، اما در عمل رشد اقتصادى که باید 8 درصد 

مى شد، منفى 8 شد.

واکنش ایران
 به تحریم هاى اخیر 

  ایسنا | سخنگوى وزارت امور خارجه در واکنش 
به تحریم هاى اتحادیه اروپــا و انگلیس علیه افراد و 
نهادهاى ایرانى، این اقدام بى پایه و اساس، غیرقانونى 
و مداخله جویانه را قویًا محکــوم و آن را کامًال مردود 
قلمداد کرد. ناصر کنعانى افزود: ظاهراً اعتیاد به تحریم، 
عقالنیت و ســنجیدگى را نزد طرف هاى اروپایى به 
انزوا برده و با این رویکرد غلط، این اروپاست که دایره 
تعامالت خود را به دست خود تنگ تر مى کند. کنعانى 
تأکید کرد: جمهورى اسالمى ایران همانند قبل نسبت 
به چنین اقدامات بیهــوده و غیرســازنده، با درایت و 
استحکام و مبتنى بر عزت و منافع ملى، اقدام متقابل 
و مؤثر خواهد داشت و حق خود را براى پاسخ محفوظ 

مى دارد.

تورم خیلى کم است
در ماه هاى پس از حذف ارز    روزنامه کیهان |
4200 تومانى، قیمت برخى اقالم موادغذایى همچنان 
کمتر از قیمت مصوب بود. به گونه اى که میانگین تورم 
ماهانه کاالهاى مذکور حتــى از میانگین تورم ماهانه 
یکسال اخیر (حدود 3 درصد) به مراتب کمتر است؛ با 
این حال، جریان رسانه اى حامى دولت قبل، با انتشار 
گزینشى و مداوم تورم ساالنه این اقالم، تالش مى کند 

تورم عمومى کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد.

از فوتبالیست ها 
تضمین بگیرید

  رویداد24|حمیدرضــا ترقى، عضو شــوراى 
مرکزى حزب مؤتلفه درباره نخواندن سرود ملى توسط 
بازیکنان و شادى نکردن آنها بعد از گل زدن مى گوید: 
باید از بازیکنان تیم ملى فوتبال تضمین گرفته شود تا 
در جام جهانى دست از این کارهایشان بردارند. ترقى 
مى گوید: با وجود اینکه همه موفقیت هایشان مرهون 
امکاناتى است که جمهورى اسالمى برایشان فراهم 
کرده است و معموًال جوایز سنگینى هم از نظام دریافت 
مى کنند، اما ِعــرق میهنى آنها تحــت تأثیر تبلیغات 
دشمنان قرار گرفته اســت. اگر بازیکنان بخواهند در 
مســابقات جام جهانى این رفتارها را انجام دهند، باید 
تضمین به جمهورى اســالمى  بدهند که دست از این 

کارها بردارند. 

بیســت وپنجم آبــان تــا آخــر آبــان، از روزهایی اســت که 
نه فقط اصفهــان بلکه کشــور و تاریــخ و معارف مــا آن را 
نباید هرگــز فرامــوش کند. در بیســت وپنجم آبان ســال 
۶١ در یــک روز اصفهانی ها حدود ۳۶۰ شــهید را تشــییع 
کردند؛ این چیز کوچکی نیســت. حدود ۳۶۰ شــهید در 
یک روز وارد اصفهان شــدند و روی دســت مردم تشییع 
شــدند. شــما جوان ها نبودیــد، آن روزهــا را ندیدید، آن 
حماســه و آن شــور را ندیدید. چند روز بعــد [هم] -اینکه 
عرض می کنیم تا آخر آبان، چون شــاید هنوز به سی اُم 
آبــان نرســیده بــود- ۲۵۰ شــهید دیگــر را وارد اصفهــان 
کردند؛ باز مردم تشــییع کردند، روی دست گرفتند و با 

استحکام، طاقت نشان دادند؛ خیلی طاقت می خواهد، 
خیلی ظرفیت می خواهد. ظرفیت روحی باالتر است از 
ظرفیت جســمی و ظرفیــت اجتماعی. اینکه مــردم یک 
شهر بچه های خودشان را، جوان های خودشان را ، آن هم 
بهترین جوان ها را، بر روی دستشان تشییع کنند و خم به 
ابرو نیاورند، خیلی مهم است. اینها را اگر در تاریخ نوشته 
بودند، در کتاب ها برای مــا می خواندند، مــا راحت باور 
نمی کردیم امّا به چشــم خودمان دیدیم. چطور طاقت 
آوردنــد؟ در همــان روز و فــردای آن روزی که حــدود ۳۶۰ 
شهید تشییع شدند، جوان ها صف کشیدند برای رفتن 

به جبهه و رفتند. 

 شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان 
پیدا کنید؟ همین     چند روز پیش فقط در شــهر اصفهان 
حــدود ۳۷۰ نفــر را تشــییع کردنــد، مــع ذلــک،     همیــن 
شــهیدداده هــا و داغدیده هــا همچنان بــه خدمت خود 
به اســالم ادامــه می دهنــد. امروز     مــردم ما فهمیــده اند 
که تا فــداکاری نباشــد، اســالم را نمی شــود پیــش برد و 
می دانند که همه ما     باید برای اســالم فدا شــویم.  سیره 
انبیای عظام، خصوصــاً نبی اکــرم و اصحابــش در طول 
تاریــخ، فــدا شــدن در راه     اســالم بــوده اســت و مــردم ما 
هم این ســیره را پیش گرفته و از آنــان تبعیت می کنند. 
اگر این انقالب مثل     ســایر انقالب ها مربوط به طایفه و 

حزبی خاص بود و یا عــده ای با کودتا قدرت را به دســت
     می گرفتند، ممکن نبود که ملت اینطور یکپارچه دنبالش 
حرکت کنند و از آنها حمایت     کنند و این نعمتی است که 
اسالم به ما عنایت فرموده و ما باید قدر این عنایت خدا را  

   بدانیم. 
این از عنایات اســالم اســت که همه برادران اهل سنت 
و شیعه با هم هستند و     اختالفی هم با یکدیگر ندارند و 
ب حمدا...، کسانی را که در دو طرف بودند و تفرقه ایجاد   
  می کردند را هم شناختند و کنار زدند و امروز صادقانه در 
کنار یکدیگر خدمت می کنند و     من امیدوارم که این رویه 

مستدام باشد. 

خورشید کیایى
سنگ قبر مشکى، ســفید، طبیعى یا مصنوعى، سبز یا 
صورتى، داراى تاج یا بدون تاج و باالسرى، نوشته هاى 
ســفید و قرمز، ضخامت کم یا زیاد، با گلدان یا بدون 
گلدان، چند طبقه کالسیک، یا ساده، حکاکى با دست یا 
لیزر، داراى جاشمعى و قرنیز، عکس روى سنگ و موارد 
دیگر تنها بخشى از آپشن هایى اســت که این روزها 
براى سنگ هاى مزار جلوى رویتان گذاشته مى شود. 
اما اینها آپشن هایى است که تنها براى سنگ قبرهاى 
عادى است و اگر بخواهید خاص باشید و الکچرى باید 

پا را فراتر بگذارید. 
الکچرى بازها سنگ قبرهایشان متفاوت است؛ گاهى 
با آب طال حکاکى مى شود؛ شیشه روى آن گذاشته مى 
شود و گاهى به شــکل مقبره هاى سنگى ساخته مى 
شود. قبرهاى متفاوتى که این روزها تنها مى توانى در 
پایتخت رد و نشانى از آنها بگیرى و هنوز پاى این نوع 

الکچرى بازى ها به کالنشهرها باز نشده است. 
گرچه چشــم الکچرى بازهاى ایرانى به سنگ هاى 
چینى بسنده نمى کند بلکه سلیقه آنها مى رسد به نقاط 
دورتر جهان مثل برزیل و ایتالیا که مهد ســنگ هاى 
گرانقیمت به شمار مى روند و گاهى قیمت هایشان تا 

200 میلیون تومان هم مى رسد. 
جالــب اینکه بــا پیشــرفت تکنولوژى و گســترش 
شــبکه هاى اجتماعى، خدمات ســنگ قبر به فضاى 
مجازى هم راه یافته اســت و دیگر الزم نیست براى 
خرید یک سنگ الکچرى، مغازه به مغازه جستجو کنید. 
تنها کافى است به سایت هاى خرید و فروش سر بزنى 
تا بتوانى بهترین و الکچرى ترین ســنگ ها را بیابى؛ 
از مرمر هرات درخشــان گرفته تا مرمرهاى صورتى با 
نوشته هایى از آب طال و مرمرهاى سبز با قیمت هاى 
نجومى. بسته به اینکه تا چه حد لوکس و کار شده باشند 
قیمت هایشان هم متفاوت مى شود؛ برترى جویى که 
تو را به یاد مصرى هاى باستان مى اندازد که با مومیایى 
کردن اجسادشان سعى داشتند مانا بمانند و قدرت خود 
را به این شکل نشــان دهند. حاال این حس جاودانگى 

رسیده به مردم عادى و ثروتمندانى که دوست دارند در 
سنگ قبرهایشان هم نشانى از متمول بودنشان باشد تا 
زندگى لوکس و الکچریشان حتى بعد از مرگشان هم 

جاودان بماند و حس تمایز به آنها دست بدهد.
در کنار این ســنگ هاى گرانقیمت ارزان هایى که در 
بورس هســتند معموًال از طریق چشــم بادامى ها به 
کشورمان صادر مى شود؛ گرانیت هاى سیاه چینى که 

باالترین قیمتشان به ده میلیون تومان نمى رسد.
جامعه شــناس با بیان اینکه فرایند هایــى مانند تولد 
الکچرى یا مرگ الکچرى یک دگرگونى ارزشــى در 
ترجیحات آنهاست، گفت: «توستان وبلن»، اقتصاددان 
آمریکایــى در تبیین ویژگى هاى طبقه مرفه تن آســا 
مفهومى به نام «مصرف متظاهرانه» را مطرح کرد، از 
دیدگاه او این گروه براى رفع نیاز هایى که صرفًا براى 

تظاهر و نمایش است، اقدام به مصرف مى کند.
مرتضى قلیچ با اشــاره به اینکه بسیارى از امور قربانى 
این خودنمایى مى شــوند انــرژى و هزینه صرف آن 
مى شــود تا در معرض نمایش قرار گیریم و لوکس یا 
الکچرى جلوه کنیم مى گوید: این در معرض نمایش 
قرار گرفتن به جنبه هاى طبیعى مانند تولد و مرگ نیز 

سرایت کرده است.
به گفته این جامعه شــناس تا گذارتان به آرامگاه هاى 
ابدى الکچرى نیافتد، به خوبــى درك نمى کنید آنجا 
هم دنیایى اســت براى خــودش. اما بخشــى از آن، 
دنیاى دروغینى است که آدم هاى زنده، براى مردگان 
ساخته اند. معلوم هم نیســت از این زرق و برق ها چه 
مى خواهند؟ آرام کــردن درون پر تالطم خودشــان 
بابت فرصت سوزى هایى که در روز هاى حیات بزرگ 

ترهایمان از دست داده ایم یا رقابت بى پایان براى کور 
کردن چشم عمو و عمه و خاله هایى که یک روز هم ما 

هم آنها در همان یک وجب جا آرام خواهیم گرفت.
با توجه به تغییراتى که امروزه در سبک زندگى مردم به 
وجود آمده است مى توان مشاهده نمود که قشر مرفه 
و متمول جامعه همواره گرایش بسیار زیادى به اجراى 
ساختمان هاى گرانقیمت و استفاده از مصالح پرهزینه 
در اجراى ساختمان و حتى سنگ مزارهاى خود دارند. 
تمایل مردم به تجملگرایى در آنها ســبب شده است تا 
همواره به دنبال مصالحى باشند که از قیمت باالترى 
برخوردار است. ســنگ مزار هم یکى از انواع مصالح 
ساختمانى اســت که از انواع مختلفى برخوردار است 
و مى تــوان آ ن را در ارزان ترین قیمــت تا گران ترین 

قیمت تهیه کرد.

الکچرى بازى 
با دیزاین مرمر صورتى و آب طال

الدن ایرانمنش
رشــد قیمت 700 درصدى دارو وقتى از زبان 
یک کرسى نشین مجلس بیان شود یعنى حال 
و اوضاع دارو واقعًا خوب نیســت. داروهایى که 
برخى از آنها بــا کمبود روبه رو شــده و برخى 
از آنها به گفته حجت االســالم و المســلمین 
جواد نیک بین، حــدود 300 تــا 400 و حتى 
700 درصد گران شده اســت. گرانى دارو شاید 
براى قشــر عادى جامعه که ممکن است هر از 
چند گاهى گذرشــان به داروخانه بیافتد فشار 
کمى باشد اما براى کســانى که بیمارى خاص 
دارند و با مشکالت بزرگ ترى روبه رو هستند 
نمى تواند امــرى عادى تلقى شــود. افزایش 
سرســام آور قیمت داروها بــراى آنها به معنى 
مرگ تدریجى است و در شرایطى که تورم بیداد 
مى کند و وضعیت معیشت مردم چندان رضایت 
بخش نیســت گرانى اینچنینــى دارو خودش 
مى تواند مسئله اى خاص باشد بر سر مشکالت 

قبلى اقتصاد خانواده ها.
بیماران خاص سال هاســت که با مشــکالت 
جدى از لحاظ گرانى داروهایشان مواجه هستند 
اما اخیراً با حــذف ارز ترجیحــى، این بیماران 
با مشــکالت جدى تــرى روبه رو شــده اند 
و به مشکالتشــان افزوده شــده است. فاطمه 

هاشــمى، رئیس بنیاد امور بیمارى هاى خاص 
قیمت هایــى را فاش کرده که بــه خوبى این 
مشکالت را روشــن مى کند. او اعالم کرد که 
بهاى داروى « آوونکس و ربیــف» گروهى از 
بیماران خــاص از 700 هزار تومان به هشــت 
میلیون تومان افزایش یافته اســت. از طرفى 
قیمت دستگاه ایرانى دیالیز از 40 میلیون تومان 
به 300 میلیون تومان و قیمت دستگاه خارجى 
به 500میلیون تومان رسیده و باعث شده است 
آمار بنیاد بیمارى هاى خاص در خصوص تهیه و 
توزیع دستگاه دیالیز، از 100 دستگاه در سال به 
15 دستگاه کاهش یابد. مجموع این مشکالت 
و کمبود ها به افزایش میزان مرگ  و میر بیماران 
خاص نیز منتهى شــده؛ به طورى که جمعیت 
بیماران نیازمند دیالیز، طى دو سال از 45 هزار 

نفر به 35 هزار نفر رسیده است. 
اینها همه در حالى است که وزارت بهداشت در 
این رابطه تا کنون اظهار نظر مشخصى نکرده 
و همین موضوع باعث شده که در معرض انتقاد 
نایب رئیس کمیســیون امور داخلى کشور نیز 

قرار گیرد. 
محمدحسن آصفرى با تأکید بر اینکه بیماران 
خاص در مضیقه جــدى قرار دارند خواســتار 
رسیدگى وزارت بهداشــت به مشکل کمبود و 

گرانى برخى از داروها در کشــور شده و اخیراً 
اعالم کرده که داروهاى برخى از بیماران خاص 
به دلیل تحریم ها تأمین نشده یا با قیمتى باالتر 

از قبل به دست مصرف کنندگان مى رسد.
وى در خصوص تذکر به وزیر بهداشــت درباره 
کمبــود دارو، یکى از مشــکالت کنونى حوزه 
بهداشت و درمان را کمبود برخى از داروها براى 
بیماران خاص دانســته و گفته به دلیل گرانى 
برخــى از داروها یا تأمین نشــدن مکمل هاى 
ســاخت برخى از داروها در کشــور، بیماران با 

مشکالت جدى روبه رو شده اند.
نایب رئیــس کمســیون امور داخلى کشــور 
مجلس شــوراى اســالمى همچنین پیگیرى 
وزارت بهداشــت براى حل مشکالت بیماران 
در حوزه تأمین دارو را ضرورى دانسته و تأکید 
کرده که بسیارى از بیماران خاص با مشکالت 
جدى جسمى و حتى معلولیت دست و پنجه نرم 
مى کنند و اکنون دارو به مقــدار و قیمت کافى 
در اختیار آنها قرار نمى گیــرد و قطعًا افرادى در 
پشت پرده ماجراى گرانى دارو به دنبال کسب 
سود هاى کالن هســتند به این خاطر که وقتى 
تقاضا براى دارو زیاد شــود با اولین عرضه دارو 
به بازار این سودجویان مى توانند به سودهاى مد 
نظر خود برسند؛ لذا در این شرایط دستگاه هاى 
نظارتى و حکومتى باید پیگیرى کنند تا هر چه 
زودتر بحران کمبود دارو در کشــور حل شــود 
و با ادامه نظــارت بر این دســتگاها مانع بروز 

بحران هاى دیگر شوند.
به گفته نیک بین در شــرایط اقتصادى موجود 
نباید اجازه دهیم افزایش قیمت دارو بار دیگرى 
بر دوش مردم بگذارد و وزارت بهداشت باید با 
این شرکت هاى داروســازى برخورد و هر چه 

زودتر این بحران را حل کند.

مشکل خاص بیماران خاص 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى با اشاره 
به نقشــه هاى برخى افراد براى ایجاد دوقطبى در زمان بازى هاى 
تیم ملى فوتبال در جام جهانى قطــر گفت: براى مقابله با این اقدام 
تمهیداتى همچون حضور لیدرهاى ورزشى و افراد با تجربه در جام 

جهانى اندیشیده شده است.
بیژن نوباوه درباره تمهیدات اندیشــیده شده براى جلوگیرى از این 
اتفاق گفت: قرار است بسیارى از لیدرهاى ورزشى و افراد با تجربه 
به جام جهانى بروند همچنین پیشنهاد دادیم که دولت کمک هایى 
را در نظر گیرند تا قیمت هواپیمــا، هتل و محل اقامت براى حضور 
تماشاگران به خصوص اقشــار کم درآمد ارزان تر تمام شود یا اینکه 
فقط تماشــاچیان از ایران براى دیدن بازى بروند و شب را به ایران 
بازگشته و مثالً  در کیش بخوابند. با این تمهیدات تعداد بیشترى از 
جمعیت متعهد ورزش دوســت واقعى مى تواند در ورزشگاه حضور 

پیدا کند.

«جف بزوس»، مدیرعامل ســابق «آمازون»  در مصاحبه اى گفته 
بخش بزرگى از ثروت 124 میلیارد دالرى اش را صرف امور خیریه 

خواهد کرد.
جف بزوس که چهارمین فرد ثروتمند جهان محســوب مى شــود 
گفت که بخش بزرگى از سرمایه اش را به مبارزه با تغییرات اقلیمى 
و پشتیبانى از افرادى که مى توانند بشریت را متحد کنند، اختصاص 

مى دهد.
به گفته بزوس، ســخت ترین بخش اعطاى پول، پیدا کردن روشى 
مناســب براى این کار اســت. بزوس همچنین گفته در حال ایجاد 

ظرفیت براى بخشیدن بخش اعظمى از ثروتش است.
پیش از بزوس، همسر سابق او، «مک کنزى اسکات» هم در سال 
2019 خبر از بخشیدن ثروتش داد و در مجموع 12/5 میلیارد دالر 

صرف امور خیریه کرد تا در این زمینه پیشرو باشد.

راهکار مجلس براى مقابله 
با اعتراضات در جام جهانى

حاتم بخشى
 میلیاردر معروف!
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پتانسیل معدنى اصفهان 
محمدباقــر درى، معــاون اکتشــاف ســازمان 
زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با بیان اینکه 
در دنیا کشورى که از نظر صنعتى سنجیده مى شود، 
کشورى اســت که از نظر غیرفلزى پیشرفته است 
که در حوزه سنگ هاى غیرفلزى و ساختمانى رتبه 
باالیى داشته باشد، تاکید کرد: اصفهان از نظر معدن 
و همچنین فــراورى معدن پتانســیل خوبى دارد و 
با توجه به اینکه بر معادن غیرفلزى متمرکز شــده، 

استان پیشرفته اى است.

کشف موتورسیکلت هاى 
قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرســتان زرین دشت اظهار کرد:  
مأموران انتظامى زرین دشــت با اقدامات پلیسى از 
نگهدارى دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق در منزلى 
در یکى ازمحله هاى این شهرستان مطلع و بررسى 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. سرهنگ 
حمیدرضا صالحى فرد ادامــه داد: مأموران انتظامى 
از این منزل دو دستگاه موتورسیکلت خارجى قاچاق 
که مجوز نداشت، را کشف کردند. وى با بیان اینکه 
برابر نظر کارشناســان ارزش موتورســیکلت هاى 
مکشــوفه 11 میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: 
در این راستا یک نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائى معرفى شد.

برنامه اى براى مازوت سوزى 
اعالم نشده است

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: هنوز 
هیچ برنامه بــراى مازوت ســوزى در نیروگاه هاى 
اصفهان اعالم نشده است. محمدرضا نوحى اظهار 
کرد: تا زمانى که وارد سرماى شدید نشویم، مشخص 
نمى شــود چه میزان گاز مورد نیاز است؛ همچنین 
مشخص نیست که آیا الزم است تا از سوخت مازوت 
استفاده شود یا خیر؟ وى افزود: سال گذشته به دلیل 
سرماى شدید و مصرف باالى گاز، حدود 45 روز، در 
دو تا سه واحد از نیروگاه شهید منتظرى، مازوت سوزى 
داشتیم. اما امسال نیز با توجه به شرایط آب و هوایى و 
میزان مصرف گاز درمورد این موضوع تصمیم گیرى 

مى شود.

9 نفر بر اثر تب کریمه کنگو 
جان باختند

مدیر گروه بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان و حیوان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: 78 
نفر در کشور امسال به بیمارى تب کریمه کنگو مبتال 
شــدند که 9 نفر از آنها بر اثر این بیمارى جان باختند. 
بهزاد امیرى افزود: امســال با افزایــش موارد ابتال و 
فوت ناشــى از تب کریمه کنگو در کشور نسبت به 2 
سال گذشته مواجه بودیم. وى اظهار داشت: آمار تب 
کریمه کنگو در سال 99 در کشور 40 نفر مبتال و پنج 
مورد فوتى و در سال گذشــته 13 مورد ابتال و 2 مورد 
فوتى بود. امیرى همچنین با اشــاره به اینکه پارسال 
حدود 260 هزار مورد حیوان گزیدگى در کشور با 16 
فوتى داشتیم، خاطرنشان کرد: از ابتداى امسال نیز تا 
کنون هشت مورد فوت ناشــى از حیوان گزیدگى در 

کشور داشتیم.

تعداد اعضاى صندوق هنر در 
اصفهان

مدیرعامل صنــدوق اعتبــارى هنر گفــت: ما با 
چالش تأمین منابع روبه رو هســتیم و سعى داریم 
با برنامه ریزى درست این چالش را برطرف سازیم. 
ســیدمجید پوراحمدى بــا بیان اینکــه حمایت از 
هنرمندان وظیفه اصلى صندوق اعتبارى هنر است، 
اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 50 هزار نفر از 
هنرمندان کشور تحت پوشــش این صندوق قرار 
دارند که از ایــن تعداد بیش از 42 هــزار نفر تحت 
پوشش بیمه درمان و تکمیلى هستند، اضافه کرد: 
حدود چهار هزار نفر از این هنرمندان ساکن استان 

اصفهان هستند.

خبر

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهردارى اصفهان گفت: 
با اشاره به 25 آبان ماه «ســالروز حماسه و ایثار اصفهان»، 
افزود: بر اســاس مصوبه شــوراى عالى انقالب فرهنگى، 
امســال این روز در تقویم رسمى کشــور به نام «روز ملى 
اصفهان» نامگذارى شــد، بر همین اســاس بخش هاى 

مختلف شهردارى فعالیت هایى را آغاز کردند.
سیدعلى معرك نژاد گفت: به مناسبت 25 آبان، برنامه اى با 
عنوان «تا پاى جان، براى ایران» که از بزرگترین برنامه هاى 
جذاب ترکیبى کشور اســت، توسط ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى برگزار مى شود و افراد مى توانند 
با تهیه بلیت از طریق راه هاى ارتباطى اعالم شــده، در این 

برنامه جذاب و دیدنى که با برداشتى از زندگینامه شهید صیاد 
شیرازى تهیه شده است، شرکت کنند.

وى تشریح کرد: رویدادها و فضاسازى هاى دیگر از طریق 
مناطق پانزده گانه شهردارى، ناژوان، ســازمان ها و سایر 
ارگان ها در نظر گرفته شده است که بتوانیم در این ایام یاد 
و خاطره بزرگان و مشــاهیر اصفهان به ویژه شهداى شهر 
اصفهان و در صدر آن شهداى 25 آبان که مایه افتخار شهر 
هستند را بیش از پیش در آن روز باشکوه و بى نظیر گرامى 
بداریم. معرك نژاد گفت: در این راســتا از تمام شهروندان 
دعوت مى کنم در رویدادها و برنامه هایى که به مناسبت روز 

حماسه و ایثار اصفهان برگزار مى شود، شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان حماسه عظیم 
25 آبان را برگ زرینى از حماســه آفرینى، والیتمدارى، 
ایثار و صبــورى ملت ایران و مردم اســتان اصفهان در 
تاریخ انقالب برشــمرد و گفت: 25 آبان، نماد دلدادگى، 
ایثار و شــّدت عالقه مندى مردم اصفهــان به انقالب 

اسالمى است.
حجت االســالم  مهدى فوقى اظهار کرد: 25 آبان سال 
1361 روزى اســت که هرگز از ذهن ها زدوده نمى شود 
و مردم اصفهان بر این روز مى بالنــد، چراکه در این روز 
370 الله  خونین عملیات محرم، در میــدان امام(ره) و 
خیابان هاى اطراف آن بر روى دستان مردم بدرقه شدند.

وى با بیان اینکه تشییع باشکوه 370 شهید در یک روز 
باعث شد مردم استان اصفهان با عزمى جزم تر در دفاع 
از اسالم و کشور خود ظاهر شوند، خاطر نشان کرد: این 
حماسه و ایثار آن چنان درخشان بود که امام(ره) و رهبر 
معظم انقالب اسالمى آن را مصداق دیگرى از سرافرازى 

در امتحانات الهى و مظهر غیرت و ایثار دانستند.
فوقى این حماسه عظیم را برگ زرینى از حماسه آفرینى، 
والیتمدارى، ایثار و صبورى ملت ایران و مردم اســتان 
اصفهان در تاریخ انقالب برشمرد و افزود: 25 آبان، نماد 
دلدادگى، ایثار و شــّدت عالقه مندى مردم اصفهان به 

انقالب اسالمى است.

25 آبان، نماد دلدادگى مردم 
اصفهان به انقالب اسالمى است

اجراى بزرگ ترین برنامه  
فرهنگى کشور در اصفهان

سهمى که برگ هاى پاییزى در اقتصاد سبز اصفهان دارد 
چشمگیر است. برگ هایى که این روزها مى تواند نقش 
مؤثرى در تهیه کمپوست داشته باشد. چرخه اى که باعث 
مى شود هر سال با تبدیل شدن این برگ ها به خاکبرگ و 
ساالنه تولید افزون بر دو هزار تن خاکبرگ به دل طبیعت 

اصفهان باز گردد.
در حال حاضر شهر اصفهان حدود سه هزار و 700هکتار 
فضاى سبز و حدود سه میلیون اصله درخت و درختچه دارد 
و در واقع این شمار از درختان و برگ هاى آنها ریه هاى 
تنفسى شهر هستند که جذب کربن دى اکسید هوا را بر 

عهده دارند.
به گفته مســئوالن فضاى ســبز اصفهان، بیشــترین

 برگ هاى پاییزى در منطقه 4 شهردارى و از سطح پارك 
جنگلى ناژوان جمع آورى مى شود. برگ هاى جمع آورى 
شده این مناطق در داخل ایستگاه جنگل شهر به خاکبرگ 
تبدیل مى شود و پس از انتقال به بخش هاى تحقیقاتى، 
طى فرایندى خرد و ذخیره مى شــود و پس از مدتى به 

خاکبرگ و مواد آلى تبدیل مى شود.
ســاالنه افزون بر دو هــزار تن خاکبرگ و کــود آلى از 
برگ هاى خزان زده شهر اصفهان تولید مى شود که پس 
از فرآورى، خاکبرگ ها فروخته و همچنین در بخش هاى 
تولیدى در گلدان ها و گلخانه ها اســتفاده شده و به این 

صورت به طبیعت باز مى گردند.
این در حالى است که فرایند تولید خاکبرگ هزینه قابل 
توجهى ندارد اما برگشتن برگ ها و مواد آلى تجدید شونده 
به چرخه طبیعت و فضاى سبز از نظر زیست محیطى و 

اقتصادى مفید و به صرفه اســت و بنابراین مى تواند به 
عنوان طالیى رنگارنگ براى اصفهان تعریف شود.

به گفته کارشناســان، با توجه به اینکــه ماده آلى خاك 
ایران بسیار کم است و کود حاصل از برگ هاى خزان زده 
در بهبود فرایند شــیمیایى و فیزیکى خاك بسیار مؤثر 
است، کودهاى طبیعى فرآورى شده از این برگ ها، خطر 
کودهاى شیمیایى را ندارند و با تبدیل شدن به کمپوست 

کمک بزرگى به بخش کشاورزى ارگانیک مى کند. 

بیش از یک میلیارد صرفه اقتصادى 
هر سال از بیش از 2 میلیون و 500 هزار درخت اصفهان، 
نزدیک به 2 هزار تن برگ روى زمین مى ریزد و 1500 
نفر از نیروهاى سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان آنها را جمع آورى مى کنند تا در حدود 26 سیلو 
در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان طى فرایند فرآورى 
«خاکبرگ» تولید شود که فروش این خاکبرگ ها بیش 

از یک میلیارد تومان به فضاى سبز شهر کمک مى کند. 
مهدى صادقى پورمروى، کارشناس آب و خاك در این 
خصوص مى گوید: هر محصول طبیعى اثرش بسیار بیشتر 
و بهتر از نوع مصنوعى آن اســت. بدون شک اثرات دراز 
مدت کودهاى طبیعى بســیار بهتر و پایدارتر از کودهاى 
شیمیایى است. یکى از کودهاى طبیعى اش برگ هاى 
پاییزى است که اثرات سوءکودهاى شیمیایى را ندارد. اگر 
الش برگ ها جمع آورى و سپس به صورت صحیح دپو 
و نگهدارى شوند، مى توانند با تبدیل شدن به کمپوست 

کمک بزرگى به بخش کشاورزى ارگانیک کنند.
به گفته وى، مواد طبیعى هیچــگاه مضر نخواهند بود و 

عوارضى به همراه نخواهند داشــت. اگر برگ ها جمع 
آورى و در پاى همان درخت تلمبار شــوند بعد از مدتى 
به کود طبیعى تبدیل مى شــوند که در واقع از درخت به 
خود درخت برمى گردد. این کارشــناس معتقد است: با 
تلمبارکردن برگ ها در پاى درخت بعد از یک دوره پنج 
تا 10ساله خاك بسیار حاصلخیزى به دست خواهد آمد. 

همچنین ســمیه صادق زاده، کارشــناس منابع طبیعى 
در این باره  مى گوید: گیاه در طــول حیات خود عناصر 
غذایى را از خاك مى گیرد که در این فرایند بخش کمى 
از آن براى تولید میوه مصرف و بیشترین درصد در شاخ 
و برگ گیاه ذخیره مى شود. با این توضیح که اگر شاخ و
 برگ هــا را جمــع آورى و به کمپوســت تبدیل کنیم 
عناصرى را که گیاه از خاك گرفته بــود دوباره به خاك 

برمى گردانیم.
وى با تأکید بر تأثیر بسیار مثبت مواد آلى روى حاصلخیزى 
خاك مى گوید: اســتفاده مداوم از کود شیمیایى باعث 
سفت شــدن و در نتیجه کم شــدن حاصلخیزى خاك 
مى شــود درحالى که موادآلــى باعث بهبــود کیفیت 
خاك و رشــد مناســب بــراى ریشــه، ســاقه و میوه 

مى شود.
به اعتقاد صادق زاده، با توجه به اینکه آب و هواى اصفهان 
گرم و خشک است موادمعدنى خاك زود از بین مى روند 
و خاك قابلیت حاصلخیزى خود را از دست مى دهد که با 
برگرداندن مواد آلى به خاك مى توان این نقص را برطرف 
کرد. باید با یــک برنامه ریزى اصولى از همین شــاخ و
 برگ هاى درختان که خود بهترین نوع کود براى تقویت 

خاك هستند،استفاده کرد.

وقتى درختان در پاییز پول تولید مى کنند

برگ را به هنر، کیمیا کردن

سیاست هاى شکست خورده
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 24 
آبان ماه خود در گزارشى به وضعیت سالمت روانى 
ایرانى ها پرداخته و عنوان کرده که «مهرماه گذشته 
بود که گزارش هایى از ســوى دفتر سالمت روانى 
وزارت بهداشــت منتشر شــد که حاکى از افزایش 
ابتالى ایرانى ها به اختــالالت روان بود. بر همین 
اساس و مطابق با نتایج یک پیمایش ملى که در سال 
1399 انجام شده، تعداد مبتالیان اختالالت روان در 
کشور به 29 درصد افزایش یافته است؛ این درحالى 
است که نتایج حاصل از آخرین پیمایش صورت گرفته 

درباره شیوع اختالالت روان در کشور که مربوط به 
یک دهه پیش بود و در رســانه ها منتشر شده است، 
میزان شیوع این اختالالت در افراد 15 تا 64 ساله را 
23/6درصد اعالم کرده بود؛ این یعنى میزان شیوع 
اختالالت روانى در جامعه ایرانى در طول یک دهه با 

رشد 5/5 درصدى روبه رو شده است.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است:«آمارها 
به وضوح نشان مى دهد سیاست ها و اقدامات به کار 
گرفته، براى کاهش اختالالت روان موفق نبوده و در 

همه این سال ها شکست خورده است.»

مریم محسنى
 مســیرهاى دوچرخه در راســتاى فرهنگسازى براى 
سفرهاى درون شــهرى و حمل و نقل بدون آالینده 
و کاهش آلودگى هوا با بهره نگرفتن از وســایل نقلیه 
شــخصى و عالوه بر آن، ایجاد تحرك و شــادابى به 
عنــوان ملزومات زندگى در عصر ماشــین در شــهر 
اصفهان ایجاد شــد. رهاوردى که مى توانست بخشى 
از مشــکالت آلودگى هوا در اصفهــان را حل کند اما 
به گفته کارشناسان برخورد شتابزده و بدون مدیریت 
درست باعث شد که این مسیرها آنچنانکه باید و شاید 
از کارایى مناســبى برخوردار نبوده و کم کم و به مرور 
مسیرهاى ساخته شــده براى دوچرخه جایگاه خود را 
از دست داد و کاربریشان تغییر کرد تا جایى که اکنون 

برخى از این جایــگاه ها تبدیل به جــاى پارك براى 
خودروها شده است. 

بُروز این اتفاقات باعث شــده که برخى از شهروندان 
ایجاد این مســیرها را اقدامى تبلیغاتى بدانند و عنوان 
کنند که مدیریت شــهرى بدون اینکه برنامه ریزى و 
نظارت داشته باشــد ترجیح داده که نسبت به این نوع 
تخلفات ســکوت کند. این در حالى اســت که مابقى 
مسیرهاى دوچرخه که در حاشیه خیابان ها تعبیه شده از 
لحاظ استاندارد بودن دچار مشکل است و برخى از این 
مسیرها به علت جانمایى نادرست بعضًا باعث اختالل 
در آمد و شد خودروها مى شود و ترافیک ایجاد مى کند 
و آنطور که باید و شاید نتوانسته در فرهنگسازى براى 

عبور و مرور با این وسیله پاك نقش ایفا کند.  

مسیر دوچرخه یا پارك خودرو!

اختتامیه رویداد «نوجوان کارآ»
نصــف جهــان   اختتامیه دومین رویــداد کارآفرینى 
«نوجــوان کارآ» در هنرســراى خورشــید برگزار 
مى شود. با ثبت نام اولیه این رویداد که از شهریورماه 
1401 در ســایت توان هفت tavan7.ir  شروع شد، 
ده ها پیش رویداد در جهت جذب نوجوانان در مساجد 
مدارس، فرهنگسراها، کانون هاى فرهنگى و هنرى 
مساجد استان اصفهان، مؤسسات نیکوکارى و انجمن 
هاى مردم نهاد برگزار شد و از آن میان، 150 نوجوان 
از سطح شــهر ثبت نام کرده و در گام اول که کارگاه 

آموزشــى برنامه توســعه فردى با هدف یادگیرى 
خودشناســى و خودآگاهى و یادگیرى چشــم انداز 
نویسى و هدف گذارى بود شــرکت کردند. اختتامیه 
دومین رویداد کارآفرینى نوجوان کارآ روز جمعه 27 
آبان ماه ساعت 15در سالن هنرسراى خورشید با حضور 
مسئولین شهرى و اعضاى اکوسیستم کارآفرینى و 
اساتید و منتورها، نوجوانان و خانواده هایشان برگزار و 
از کلیه تیم ها پس از داورى تقدیر خواهد شد و به تیم 

هاى برگزیده رویداد، جوایزى اهدا مى شود.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

جانشین فرمانده انتظامى اســتان از دستگیرى سارقان 
منزل در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى 
و کشف 40 میلیارد ریال اموال مسروقه از مخفیگاه آنان 

خبرداد.
ســردارمحمدرضا هاشــمى فر در این خصوص اظهار 
داشت: در پى شکایت چندین نفر از شهروندان ساکن در 
حوزه جنوب شهرستان اصفهان مبنى بر سرقت اموال از 
منازل آنها، بررسى موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهى اســتان اصفهان 

قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى دقیق محل هاى وقوع 

سرقت و انجام یک سرى اقدامات هوشمندانه پلیسى و 
همچنین تحقیقات علمى صورت گرفته سرانجام رد پاى 
یک باند 6 نفره از سارقان سابقه دار که در زمینه سرقت از 

منازل مردم فعال بودند را به دست آوردند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: با تالش 
شبانه روزى و رصد هوشــمندانه کارآگاهان، مخفیگاه 
3 نفر از این افراد در اصفهــان و باقیمانده آنها در یکى از 
استان هاى مجاور شناسایى و پس از هماهنگى با مرجع 
قضائى به صورت همزمان طى دو عملیات ضربتى تمامى 
آنها در مخفیگاه هایشان دستگیر و به پلیس آگاهى استان 

منتقل شدند.

وى تصریح کرد: در بازرسى از مخفیگاه متهمان 20عدد 
فشــنگ جنگى، مقادیر قابل توجهى انــواع طالجات، 
2دستگاه تلویزیون، یک دســتگاه مانیتور، یک دستگاه 
پرینتر، 2 دســتگاه دوربین فیلمبردارى و عکس بردارى، 
یک دستگاه لپ تاپ، یک دستگاه تبلت و تعدادى ساعت 
مچى، بدلیجات، گوشــى تلفن همراه و تعدادى اسناد و 

مدارك هویتى سرقتى کشف شد.
سردار هاشمى فر ادانه داد: سارقان در تحقیقات صورت 
گرفته تا کنون به 35 فقره سرقت از منازل اعتراف کردند 
که ارزش اموال مسروقه برابر ارزیابى کارشناسان مربوطه 

40 میلیارد ریال برآورد شده است.

شناسایى سارقان منازل جنوب شهر اصفهان

الیروبى30 هزار مترمربع از مسیل هاى گلپایگان
نصف جهان  شــهردار گلپایگان گفــت: در دو ماه 
گذشــته 30 هزار مترمربع از جوى ها و مسیل هاى 

شهر گلپایگان الیروبى شده است.
پیمان شکرزاده افزود: شــهردارى گلپایگان روزانه 
یک میلیون مترمربع از فضاهاى شهرى را نظافت 
مى کند و در همین زمینه اقدام به خرید یک دستگاه 
جاروب مکانیزه کرده ایم و با توجه به گســتردگى 

شــهر، نیاز به جاروب مکانیزه بسیار ضرورى بود و 
هم اکنون دو دستگاه جاروب پاکسازى معابر شهرى 

را انجام مى دهند.
وى در بخــش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به 
شن ریزى کوچه هاى جدیداالحداث گفت: عملیات 
زیرسازى و شــن ریزى کوچه هاى تازه تأسیس در 

دستور کار قرار گرفته است.

تدوین برنامه جامع براى بازسازى 
اتوبوس هاى شهرى مبارکه 

نصف جهان  شهردار مبارکه از تدوین برنامه اى جامع 
براى بازسازى و نوسازى اتوبوس هاى شهرى مبارکه 
در راستاى کاهش آلودگى هوا و ترافیک شهرى خبر 

داد.
محمدمهــدى احمدى افزود: اتوبوس هاى شــهرى 
فرسوده یکى از عوامل آلودگى هواست و تالش داریم 
تا پایان سال جارى با 15 دســتگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل ونقل عمومى شــهردارى مبارکه اضافه کنیم.

وى ادامه داد: از ابتداى سال جارى تاکنون سه دستگاه 

اتوبوس به صورت کامل بازسازى شــده و در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است و چهار دستگاه دیگر نیز با 
توان داخلى نوسازى و به زودى به ناوگان حمل ونقل 

عمومى اضافه مى شود.
شهردار مبارکه بیان کرد: خرید و نوسازى ناوگان حمل 
و نقل شهرى در دستور کار شهردارى مبارکه قرار دارد 
و با توجه به عمر 14 ساله ناوگان اتوبوسرانى مبارکه، 
ضرورت خرید و بازسازى خودروهاى عمومى شهرى

 دو چندان است.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با بیان اینکه الزم است 
به بیمارى هارى به عنوان معضل نگاه کنیم، اضافه کرد: آمار 

بیمارى هارى بى سابقه است.
شهرام موحدى با اشاره به بروز بیمارى هارى در جمعیت 
گربه هاى شهرى، یادآور شد: به نظر مى رسد اگر نسبت به 
این معضل غفلت شود دچار معضالت اساسى خواهیم شد، 

در سال جارى چهار مورد هارى گربه داشتیم که اگر جمعیتى 
از گربه ها به هارى مبتال شــود کنترل این بیمارى دشوار 
خواهد بود و از عهده حیوان گزیدگى ناشى از هارى گربه در 

بیمارستان ها و مراکز درمانى نمى توان برآمد.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان افزود: گربه برعکس 
سگ ممکن است هارى خشن داشته باشد و حین حمله سر 

و صورت افراد را مورد گــزش قرار مى دهد، از آن جایى که 
گربه، پنجه هاى خود را با زبان لیس مى زند به طور معمول 

آلوده به ویروس است.
موحدى خاطرنشان کرد: تداخل گربه هاى مبتال به هارى 
با جمعیت ســگ هاى بدون صاحــب و ولگرد معضالت 

بى شمارى را به وجود خواهد آورد.

خطر هار شدن گربه هاى اصفهان
واقعى ترین مبارزه با موادمخدر در ایران است

استاندار اصفهان گفت: بسیارى از کشورهاى مدعى 
مبارزه با موادمخدر در دنیا خود از بانیان تولید و توزیع 
این مواد در دنیا هستند در حالى که واقعى ترین مبارزه 

در این حوزه در ایران اسالمى انجام مى شود.
سیدرضا مرتضوى اظهار داشت: 3 هزار و 800 شهید 
در  راه مبارزه با مواد مخدر و براى حفاظت از جوانان 

دیگر، جان خود را فدا کردند.
وى ادامه داد: بســیارى از کشــورهاى دنیا به دروغ 
مدعى مبارزه با موادمخدر در دنیا هستند در حالیکه 

خود از بانیــان تولید و توزیع موادمخدر محســوب 
مى شــوند همانطور که در دوران اشغال افغانستان 
توســط آمریکا تولید موادمخدر در این کشــور رشد 

فزاینده اى داشت.
استاندار اصفهان افزود: دشمنان با ابزارهاى مختلف 
فرهنگى  به دنبال اســارت ملت ما هســتند و سعى 
در گرفتن مولفه هــاى هویتى از مــردم دارند و در 
تالشند تا بنیان خانواده و سنت هاى ما را نابود کنند و 

حرمت ها را از بین ببرند.
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عکس هاى داخل گوشى را 
حذف کنید!

گوشى هاى هوشمند سامسونگ گلکسى با طیف گسترده اى از آهنگ هاى زنگ 
از پیش بارگذارى شده براى انتخاب عرضه مى شوند. 

عالوه بر این، کاربران همیشه مى توانند آهنگ زنگ را تغییر دهند یا آهنگ زنگ 
سفارشى را با استفاده از موسیقى انتخابى خود تنظیم کنند.

 عالوه بر تنظیم آهنگ زنگ سفارشــى براى تلفن هوشمند گلکسى خود به طور 
کلى، مى توانید این کار را براى مخاطبین خاص نیز انجام دهید. آهنگ هاى زنگ 
سفارشى براى مخاطبین خاص شما مى تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید 
چه کســى با شــما تماس مى گیرد. مى توانید آهنگ زنگ یکسانى را به چندین 
مخاطب به طور همزمان اختصاص دهید یا فقط از یک آهنگ براى یک مخاطب 

استفاده کنید.
به عنوان مثــال، مى توانید از این ویژگى براى شناســایى تمــاس یک کانتکت

 مهم استفاده کنید.
 این مى تواند خانواده، دوســتان یا هر کســى باشــد. در اینجا یــک راهنماى 
ســریع براى کمک به تنظیم آهنگ هــاى زنگ براى مخاطبیــن خاص وجود 

دارد.
1.در تلفن هوشمند Galaxy خود، به برنامه Contacts بروید.

2.یک مخاطب را انتخاب کنید و روى دکمه ویرایش ضربه بزنید.
3.روى گزینه View More ضربه بزنید.
4.روى گزینه Ringtone ضربه بزنید.

5.آهنگ زنگ را از لیست انتخاب کنید یا روى دکمه "+" ضربه بزنید تا یک فایل 
موسیقى اضافه کنید.

6.روى آیکون back ضربه بزنید و دکمه ذخیره را بزنید.

آپدیت اندروید 13 و نسخه 5,0 رابط کاربرى One UI براى 
پرچم داران قدیمى سامســونگ منتشر شــد. آن ها سرى 

گلکسى اس 20، اس 21 و نوت 20 هستند.
با رسیدن به فصل پاییز، شــرکت هاى سازنده گوشى هاى 
اندرویدى توسعه و انتشار نسخه جدید اندروید و رابط کاربرى 
خودشان را آغاز مى کنند. شــرکت سامسونگ در سال هاى 
اخیر در زمینه بروزرســانى هاى نرم افزارى، پیشرفت خوبى 
داشــته و حاال جزو بهترین شــرکت ها در زمینه پشتیبانى 

نرم افزارى است.
با پایان انتشار اندروید 13 و One UI5,1 براى گوشى هاى 
پرچم دار سرى گلکســى اس 22 سامسونگ، حاال نوبت به 
انتشار این بروزرسانى براى سه خانواده از پرچم داران قدیمى 

این شرکت رسیده است.
قطار آپدیت اندروید 13 و One UI5,1 حاال به گوشى هاى 
سرى گلکسى اس 21 سامسونگ رسیده است. در کنار انتشار 
 ،S۲۱ براى سرى گلکسى One UI5,1 آپدیت اندروید 13 و
این آپدیت بزرگ براى گوشى هاى سرى گلکسى اس 20 و 

نوت 20 سامسونگ نیز طبق برنامه در حال انتشار است.
با توجه به این که در کشــور ما رام بســیارى از گوشى هاى 
سامسونگ عراق، امارات و … اســت، کاربران پرچم داران 
قدیمى سامســونگ نباید در این روزها انتظار انتشار آپدیت 
اندروید 13 و وان یو آى 5,0 را داشته باشند. این آپدیت فعال 
براى گوشى هاى گلکســى اس S۲۱ ،21 پالس و اولترا در 
کشورهاى اروپایى در حال انتشار است و اگر همه چیز طبق 
برنامه پیش بــرود، در هفته هاى آینده این بروزرســانى به 

کشورهاى دیگر نیز مى رسد.
ســرى گلکســى S۲۰ سامســونگ نیز این آپدیت را در 
 ۴G کشــورهاى اروپایى دریافت کرده اســت. نسخه هاى
این ســرى آپدیت را با بیلد نامبر G۹۸xFXXUFGVJE و 
نسخه هاى ۵G با بیلد نامبر G۹۸۸BXXUFGVJE  دریافت 
خواهند کرد. آپدیت اندروید 13 بــراى پرچم داران قدیمى 

سامسونگ با پچ امنیتى ماه اکتبر همراه شده است.
همان طور که پیش از این هــم گفتیم، آپدیت اندروید 13 و 
وان یو آى 5,0 براى گوشى هاى گلکسى نوت 20 و نوت 20 
اولترا سامسونگ نیز در حال انتشار است. این آپدیت با شماره 
ساخت N۹۸xBXXU۵GVJE شناسایى مى شود و در حال 

حاضر تنها در کشور سوئیس در دسترس است.
با پایان انتشــار آپدیت اندروید 13 براى پرچم داران قدیمى 
سامسونگ، نوبت به دیگر گوشى هاى این شرکت مى رسند 
تا این آپدیت مورد انتظار را دریافت کنند. بروزرسانى اندروید 
13 و وان یو آى 5.0 در هفته هاى آینده براى میان رده هاى 
پرفروشى مانند گلکسى A۵۲s۵G ،A۵۳، تبلت هاى جدید 
سرى گلکســى اس، میان رده هاى پریمیوم مانند گلکسى 

A۷۳ و … منتشر خواهد شد.
براى اطالع از انتشــار آپدیت اندروید 13 براى گوشى تان، 
مى توانید پس از رفتن بــه بخش تنظیمات بــا زدن روى 
گزینه Software update، از وضعیت انتشــار بروزرسانى 

مطلع شوید.

رندرهاى لو رفته شیائومى 13، شیائومى 13 پرو، نمایشگر منحنى، تنظیم دوربین 
سه گانه عقب و موارد دیگر را نشان مى دهد.

 شیائومى 13 و شیائومى 13 پرو در چند ماه گذشــته در مرکز اطالعات و شایعات 
زیادى بوده اند. اکنون ظاهراً طراحى و برخى از مشــخصات گوشى هاى هوشمند 
سرى 13 شیائومى از طریق رندرهاى تازه به بیرون درز کرده است. رندرهاى فاش 
شده حاکى از یک بریدگى سوراخ پانچ با تراز وسط بر روى نمایشگر است تا دوربین 
سلفى و دوربین هاى سه گانه پشت گوشى هاى هوشمند سرى 13 شیائومى را در 

خود جاى دهد. شیائومى 13 و شیائومى 13 پرو 
داراى صفحه نمایش خمیده و سیستم دوربین 

عقب کامًال بازطراحى شده هستند.
 (Tipster Steve H.McFly (@OnLeaks

با همکارى Comparedial، رندر ادعایى از 
شیائومى 13 را فاش کرد. تصاویر فاش شده، 
گوشى را در سایه ســفید با لبه هاى خمیده، 
حاشیه هاى کوچک و طراحى صفحه نمایش 
با سوراخ نشــان مى دهند. یک واحد دوربین 
پشــتى ســه گانه به همراه فالش LED در 
گوشه سمت چپ باالى پنل پشتى به صورت 
جزیره اى مربع شکل دیده مى شود. طراحى 
این گوشى هوشمند کامًال شبیه به مدل هاى 

اخیر آیفون است.
طبق اطالعات فاش شده، شیائومى 13 داراى ابعاد 152,8 در 71,5 در 8,3 میلى متر 

خواهد بود. برآمدگى دوربین آن را به ضخامت 10,3 میلى متر مى رساند.
در همین حال، رندرهاى ادعایى از Xiaomi13Pro توسط همان اطالعات دهنده 
Steve H.McFly در ارتباط با Zoutons به اشتراك گذاشته شد. رندرها شیائومى 

13 پرو را در رنگ مشکى نشان مى دهند که داراى نمایشگر سوراخ دار است. نشان 
داده شده اســت که داراى یک واحد دوربین سه گانه مشــابه در عقب است که در 
گوشه ســمت چپ باالى دســتگاه چیده شده 
اســت. عالوه بر این، دکمه پاور و دکمه هاى 
تنظیم صدا در ستون فقرات سمت چپ گوشى 
هوشمند دیده مى شوند. میکروفون و بلستر 
IR در باالى گوشــى دیده مى شوند. ممکن 
است یک اسکنر اثر انگشــت نیز در کنار آن 

تعبیه شده باشد.
طبق اطالعات فاش شــده، شیائومى 13 پرو 
داراى صفحه نمایــش 6,65 اینچى خمیده 
خواهد بود و مى توانــد در انواع حافظه داخلى 
256 و 512 گیگابایتى عرضه شود. ضخامت 
آن مــى توانــد 11,8 میلى متر با احتســاب 

برآمدگى دوربین عقب باشد.

لو رفتن رندرهایى از شیائومى سرى13

نحوه تنظیم آهنگ 
زنگ براى

 مخاطبین خاص 
آپدیت One UI5,0 براى سامسونگ

پرچمداران قدیمى سامسونگ 
منتشر شد

در این مطلب بهترین روش هاى حفظ و نگهدارى 
عکس هاى شخصى در فضاى ابرى براى کاربران 

عالقه مند ارائه شده است.
 اگر تلفن همراه یا لپ تاپ شــما در دریاچه بیفتد، 
تکلیف عکس هاى دیجیتالى که ســال ها ذخیره 

کرده اید، چه مى شود؟
اگر در جاى دیگرى به طور ایمن از آن ها نســخه 
پشــتیبان تهیه نکنید، احتماال براى همیشه از بین 
خواهند رفت. به همین دلیل است که همگام سازى 

آن ها با ابر ایده خوبى است.
با این حال، دالیل زیادى براى انجام این کار وجود 
دارد. اگر عکس هاى شــما در وب ذخیره شده اند، 
مى توانید نســخه هاى محلى خود را حذف کرده و 

مقدارى فضاى روى گوشى خود را آزاد کنید.
عالوه بر این، مى توان از هر رایانه یا دســتگاهى 
به آن ها دسترسى داشــت و به راحتى با دوستان یا 

خانواده به اشتراك گذاشت.
اجازه ندهید ایده نســبت مبهم «ابر» شما را ناامید 
کند. این مورد فقط به معنى مراکز داده اســت که 
توسط شــرکت هایى مانند مایکروسافت، گوگل یا 

اپل اداره مى شوند. شما مى توانید به صورت رایگان 
شروع به کار کنید، اما کدام یک براى نیاز هاى شما 

بهترین است؟
این بستگى به این دارد که آیا شــما از طرفداران 
ویندوز هســتید یا گوشــى، تبلــت و کامپیوترى 
از تولیدکننــدگان مختلف دارید. مــا پلتفرم هاى 
اصلى پشــتیبان گیرى عکس را لیست کرده ایم 
که از نظر ویژگى ها، قیمت و ســهولت استفاده در 
سیســتم عامل هاى مختلف متفاوت هســتند. ما 
قصد نداریم شــما را گام به گام از طریق همه این 
خدمات راهنمایى کنیم؛ زیرا این در واقع فقط یک 
مورد نصب برنامه ها براى دستگاه هاى شما و اجازه 
دادن به آن ها براى انجام کار است؛ با این حال، ما 
اطالعاتى را که براى تصمیم گیرى در مورد این که 
کدام نوع پشتیبان براى شما ایده آل است، در اختیار 

شما قرار مى دهیم.

مایکروسافت وان درایو
راه حــل ابرى کــه در وینــدوز خواهیــد یافت 

OneDrive است:

شــما 5 گیگابایــت فضاى رایــگان دریافت 
مى کنیــد، امــا مى توانیــد آن را تا 50 
گیگابایت (1.99 دالر در ماه) یا 1 ترابایت 
(6.99 دالر در ماه با اســتفاده از 
Office365) افزایش 

دهید. مزیــت اصلى این 
است که یکپارچه سازى ویندوز 
یعنى همه نرم افزار ها در سیستم 
عامل شما تعبیه شده و بین همه 
دســتگاه هاى ویندوز شما همگام 

مى شوند.
 macOS، Android برنامه هایى براى
و iOS وجود دارند، بنابراین مشــکلى براى ارسال 

همه تصاویرتان به فضاى ابرى وجود ندارد؛ اگرچه 
تجربه آن به همان راحتى که در ویندوز وجود دارد، 
نیست. مایکروسافت برخى از ویژگى هاى مفید را 
نیز به رابط وب اضافه کرده است که به طور خودکار 
تصاویر شما را با مکان ها و انواع آن برچسب گذارى 
مى کند (ماننــد داخلى و خارج) تــا بتوانید آن ها را 

راحت تر پیدا کنید.
OneDrive زیباتریــن یا کاربرپســندترین رابط 

کاربرى را که تا به حال دیده ایم، ندارد؛ اما این کار را 
انجام مى دهد و قیمت ها رقابتى است. به خصوص 
اگر دنبال برخى از نرم افزار هاى Office نیز باشید. 
به نظر مى رسد مایکروسافت مصمم است که این 
سرویس را بهبود بخشد که دلیل دیگرى براى حفظ 
آن اســت، به خصوص اگر بیشــتر وقت خود را در 

ویندوز سپرى کنید.

براى طرفداران اپل
 iCloud اپل ،OneDrive در مقابل مایکروسافت
دارد. اگرچه پیگیرى خدمات ذخیره ســازى عکس 
آن نسبت به نســخه هاى اخیر iOS چندان آسان 
نبوده اســت. اکنون اپل ســرانجام به ســرویس 
iCloud Photo Library خود پرداخته اســت که 

تمام تصاویر شــما را با ابر و همچنین سایر سخت 
افزار هاى اپل که تنظیم کرده اید، همگام ســازى 
مى کند. اگر تمام چیزى که استفاده مى کنید کیت 
اپل باشــد، واقعا خیلى خوب کار مى کند. شــما 
5 گیگابایت فضا را به صــورت رایگان دریافت 
مى کنید و مى توانیــد آن را تــا 50 گیگابایت با 

0.99 دالر در مــاه یا تا 2 
ترابایت با 19.99 دالر در 

ماه افزایش دهید. این واقعا 
یکى از آن سرویس هاى «تنظیم و 

فراموش کن» است، زمانى که آن را روشن کردید، 
مى توانید نسخه هاى پشتیبان خود را فراموش کنید؛ 
iOS حتى پیشنهاد مى کند پس از نمایش تصاویر، 

مقدارى فضاى ذخیره ســازى را در آیفون یا آیپد 
خود آزاد کنید.

از جنبه منفى، پشــتیبانى از ویندوز محدود است و 
پشتیبانى از اندروید وجود ندارد، بنابراین این واقعا 
فقط براى طرفداران اپل است. رابط وب نیز نسبتا 
ابتدایى است، اما در سال گذشته، اپل پیشرفت هاى 
 iCloud مفیدى را معرفى کرده است، مانند توانایى
براى برچسب گذارى خودکار اشــیاء و حتى افراد 
در تصاویر شــما و چند ابزار براى ایجاد بسته هاى 

برجسته از بهترین عکس ها و ویدیو هاى شما.

تصاویر گوگل
براى کســانى که از چندین سیستم عامل استفاده 
مى کنند یا مى خواهند قابلیت جست و جوى بهترى 
داشته باشند، این گزینه خوبى است. توافق عمومى 
این است که Google Photos بهترین سرویس 
ذخیره ســازى عکس ابرى در حال حاضر است. نه 
تنها در هر نوع دستگاه یا رایانه یا وب بدون زحمت 
کار مى کند، بلکه تعداد نامحــدودى از عکس ها و 
ویدیو ها را به صورت رایــگان ذخیره مى کند، البته 
به شرطى که برایتان مهم نباشــد که اندازه آن ها 
به 16 مگاپیکسل (عکس) یا وضوح ۱۰۸۰p تغییر 

کند. (فیلم ها).
اگر مى خواهید رزولوشن ها و اندازه هاى اصلى را دست 
نخورده نگه دارید، مى توانید به گوگل بپردازید تا 15 
گیگابایت فضاى رایگانى را که با حساب خود دریافت 

مى کنید، افزایش دهد.
در وب ابزار هاى دستیار هوشمند براى ایجاد حلقه هاى 
برجســته از بهتریــن عکس هاى شــما و 
همچنین برخــى از گزینه هاى ویرایش 
اولیه وجود دارد. عکس ها و آلبوم ها را 
مى توان به راحتى به اشتراك گذاشت 
و همان طور که از گوگل انتظار دارید، 
جســت و جو بهترین راه اســت. به 
دنبال هر چیزى از «غروب آفتاب» تا 
«سگ» باشید؛ اسکن هوشمند مبتنى 
بر هــوش مصنوعى گــوگل تصاویر 

منطبق را نشان مى دهد.

دراپ باکس
خارج از سه مورد بزرگ، بهترین جایگزین شخص 
ثالث براى ذخیره عکس هاى شما در فضاى ابرى 
احتماال دراپ باکس است. خبر بد این است که شما 

فقط 2 گیگابایت فضــاى ناچیز را به صورت رایگان 
دریافت مى کنیــد، اگرچه مى توانید بــا ارجاعات و 
ترفند هاى دیگر این مقــدار را کمى افزایش دهید. 
احتماال مى خواهید به ســراغ طرح 1 ترابایتى بروید 
که هر ماه 9.99 دالر براى شما هزینه خواهد داشت.

خبر خوب، اما این اســت که دراپ باکس مانند یک 
 macOS، Android ،سنگ محکم است و در ویندوز
و iOS یکپارچه کار مى کند، اگر بین دســتگاه ها و 
رایانه ها مى چرخید و مى خواهید از عکس هاى خود 
از همه جا نسخه پشتیبان تهیه کنید، ارزش آن را دارد 

که ماهانه آن را بپردازید.
دراپ باکس هر نــوع فایلى را بین دســتگاه هاى 
ثبت شده شما و وب همگام ســازى مى کند، امکان 
اشــتراك گذارى ســریع و آســان فایل و پوشه را 
فراهم مى کند، اگر روى پروژه هایــى با افراد دیگر 
کار مى کنید بســیار مفید اســت و حتــى یک ابزار 

یادداشت بردارى آنالین مفید به نام Paper دارد.

تصاویر آمازون؛ براى اعضاى پرایم و 
هر کسى که خواستار فضاى ذخیره سازى 

نامحدود است
در نهایت یک راه دیگر نیز به نام تصاویر آمازون وجود 
دارد که اگر عضو پرایم باشــید، جالب است. اعضا از 
فضاى ذخیره ســازى عکس نامحــدود به صورت 
رایگان با یک حساب پرایم برخوردار مى شوند. البته 
فقط 5 گیگابایت براى ویدیو هــا و فایل هاى دیگر. 
تنها گزینه دیگر، براى اعضاى پرایم و غیر پرایم به 
طور یکسان، 59.99 دالر در سال براى ذخیره سازى 

نامحدود در فضاى ابرى است.
ایــن یــک قیمت مناســب بــراى تمــام فضاى 
ذخیره سازى است که همیشــه به آن نیاز دارید و به 
 iOS، Android، لطف برنامه هایى که آمازون براى
macOS و Windows در دســترس قرار مى دهد، 

مى توانید از هر دستگاه و رایانه اى که ترجیح مى دهید 
استفاده کرده و تصاویر را آپلود کنید.

در حالى که رابط هاى وب و برنامه از برخى از خدمات 
دیگرى که در این جا ذکر کردیم، عقب مانده است، 
مثال هیچ ابزار جســت و جو یا ویرایش هوشمندى 
ندارد، از نظر هزینه تصاویر آمــازون ارزش در نظر 
گرفتن را دارد. راه حل پشــتیبان گیرى همه جانبه 
مانند دراپ باکــس و تصاویر گوگل، مشــکلى در 
برخورد با دســتگاه هایى که سیســتم عامل هاى 

مختلف دارند، ندارد.

ز ر ى ور ن
توسط شــرکت هایى مانند مایکروسافت، گوگل یا 

و وز و ر ر ل ر
OneDrive است:

5شــما 5 گیگابایــت فضاى رایــگان دریافت 
آـد آنن را تا 50 توى توانیانیــد اـا م د،ــد، امـ امـ مى کنی

1 دالر در ماه) یا 1 ترابایت  گیگابایتیت (1.99
((6.99 دالر در ماه با اســتفاده از 
فز افزایشایش ((OfficeOffice365365

این دهید. مزیــت اصلى
سازى ویندوز است که یکپارچه

یعنى همه نرم افزار ها در سیستم 
عامل شما تعبیه شده و بین همه 
دســتگاه هاى ویندوز شما همگام 

مى شوند.
macOS، Android برنامه هایى براىd

iOS وجود دارند، بنابراین مشــکلى براى ارسال Sو

س ز ر ر پ رچ ر
Sآن نسبت به نســخه هاى اخیر iOS چندان آسان 

نبوده اســت. اکنون اپل ســرانجام به ســرویس 
iCloud خود پرداخته اســت که  Photooto LibrLibraryary

رارا با ابر و همچنین سایر سخت  تمام تصاویر شــماـما
که تنظیم کرد کرده اید، همگام ســازى اپل افزارهاى

چیزى که ستفاستفاده مى کنید کیت  مى کند. اگر تمام
ااپلپل باشــد، واقعا خیلى خو کب کار مى کند. شــما 
5 گیگاگابایتبایت فضا را به صــورتت رایگان دریافت 
50 گیگابایت با  اــا مى کنید و مى توانتوانیــیــد آن را ت

2 دالر در مــاه یا تا 2 0.99
9ترابایت با 19.99 دالر در 

ماه افزایشدهید. این واقعا 
یکى از آن سرویس هاى «تنظیم و 

فراموش کن» است، زمانى که آن را روشن کردید، 
مى توانید نسخه هاى پشتیبان خود را فراموش کنید؛ 
iOS حتى پیشنهاد مى کند پس از نمایشتصاویر،

ى ر
ویدیو ها را به صورت ر
م به شرطى که برایتان
6به 16 مگاپیکسل (عک

کند. (فیلم ها).
اگر مى خواهید رزولوشن
نخورده نگه دارید، مى ت
گیگابایت فضاى رایگان
مى کنید، افزایش دهد.
در وب ابزار هاى دستیار
برجســته از ب
همچنین بر
اولیه وج
مى توان
و همان
جســت
دنبال هر
«سگ»

بر هــوش
منطبق را

دراپب
خارج از سه مورد بزرگ
ثالث براى ذخیره عکس
احتماال دراپباکس اس

و 

نوع آگهى: مزایده
موضوع آگهى: فروش سرباره سرد مجتمع فوال دسبا بصورت جاروکش از طریق مزایده عمومی

مزایده شماره:  1401400079
متن آگهى:  شرکت فوالد مبارکه اصفهان درنظردارد سرباره هاى سرد مجتمع فوالد سباى خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

عالقه مندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت تهیه اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند
پیشنهادات واصله در روز چهارشنبه1401/09/23 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهد شد

سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است
بازدید در تاریخ سه شنبه 1401/08/15دریک نوبت ، راس ساعت 9صبح درمحل فوالد سبا با مکانیزم داخلی انجام میگیرد

مورد مزایده: سرباره سرد فوالد سبا بصورت جاروکش
مدارك مورد نیاز:طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارك : پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را از ساعت 10لغایت 12سه شنبه مورخ1401/09/22 به آدرس اصفهان –کیلومتر 
75جنوب غربى–  شرکت فوالد مبارکه - ورود از درب زرین شهر - ساختمان مرکز ى- واحد فروش اقالم مازاد ( آقاى داودى )تحویل نمایند.

مهلت ارسال مدارك:تاریخ 1401/09/22مى باشد. به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نحوه ارسال مدارك : شرکت کنندگان در مزایده مى بایست پیشنهادات خود را از طریق نماینده خود به واحد فروش اقالم مازاد تحویل دهند

اطالعات تماس با کارشناس : سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 03152735241 
ویا تلفن همراه ( 09010039406آقاى داودى ) تماس حاصل فرمایید .

ارایه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

۱۴۰۱-۶۸
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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زیتون حاوى آب، پروتئیــن، کربوهیدرات، فیبر و چربى 
اســت؛ زیتون حاوى 11 تا 15 درصد چربى اســت که 
74 درصد آن «اســید اولئیک» اســت که نوعى اسید 
چرب غیراشباع اســت. کربوهیدرات ها 4 تا 6 درصد از 
زیتون را تشکیل مى دهند و بنابراین زیتون میوه اى کم 

کربوهیدرات محسوب مى شود.
ترکیبات موجود در زیتون آن را به منبع بسیار خوبى براى 
کاهش فشار خون، افزایش طول عمر و پیشگیرى از انواع 
سرطان ها تبدیل کرده اســت؛ در این مطلب به خواص 
زیتون، روغن زیتون و تأثیر آن در پیشــگیرى و درمان 

بیمارى ها پرداخته ایم.
"زیتون" یکى از میوه هاى محبوب در جهان است که در 
نواحى مدیترانه، آســیاى مرکزى و بخش هایى از آفریقا 

کشت مى شود.

انواع زیتون و تفاوت زیتون سبز و سیاه
رنگ زیتون در هنگام رسیدن از ســبز کمرنگ (زیتون 
سبز) به بنفش و سپس مشــکى متمایل مى شود. تفاوت 
زیتون سبز و ســیاه، در خاســتگاه این دو میوه و میزان 

روغــن آن ها اســت؛ میزان 
روغن موجود در زیتون 
سیاه بیش از زیتون سبز 

است. همچنین 
پیــن  و ر لئو و ا

موجود در زیتون که عامل بسیارى از فواید سالمت بخش 
این میوه است، در زیتون سیاه بیشتر از زیتون سبز است.

ترکیبات زیتون
زیتون حاوى آب، پروتئین، کربوهیــدات، فیبر و چربى 
اســت؛ زیتون حاوى 11 تا 15 درصد چربى اســت که 
74 درصد آن "اســید اولئیک" اســت که نوعى اســید 
چرب غیراشباع اســت. کربوهیدرات ها 4 تا 6 درصد از 
زیتون را تشکیل مى دهند و بنابراین زیتون میوه اى کم 

کربوهیدرات محسوب مى شود.
ویتامین ها و مواد معدنى موجود در زیتون شامل ویتامین 

E، آهن، مس، کلسیم، پتاسیم و سدیم است.

آنتى اکسیدان هاى موجود در زیتون
زیتون غنى از بســیارى از ترکیبات گیاهى اســت؛ آنتى 
اکســیدان هاى موجود در زیتــون از بروز بســیارى از 
بیمارى هاى قلبىـ  عروقى، فشــار خون، دیابت، انواع 
سرطان ها و آســیب به بافت ها در اثر رادیکال هاى آزاد 
محافظت مى کنند. این ترکیبات آنتى اکســیدانى شامل 
"اولوروپین"، "هیدروکسى تیروزول"، "تیروزول"، "اسید 

اولئانولیک" و "کوئرستین" است.

خــواص زیتون بــراى پیشــگیرى از 
بیمارى هاى مزمن و افزایش طول عمر

زیتون سرشار از آنتى اکسیدان است و فواید سالمتى آن 
از مبارزه با التهاب تا کاهش رشــد میکروارگانیسم ها را 
شامل مى شود؛ زیتون به دلیل داشتن این آنتى اکسیدانها، 
سیســتم ایمنى بدن را تقویت و از آن در مقابل ابتال به 
بیمارى هاى واگیــر و غیرواگیر، 

مخافظت مى کند.
کلســیم  و  پتاســیم 
فراوان ترین مواد معدنى 
موجود در زیتون هستند 
که کمبود این فلزات در 
بدن انســان باعث بروز 
بســیارى از بیمارى هاى 
مزمن مى شــود و طول عمــر را افزایش 

مى دهد.

خواص زیتون براى فشار خون
فشــار خون یکى از شــایع ترین بیمارى هاى جهان و از 
عوامل مرگ و میر بیماران در جهان به شــمار مى رود. 
پلى فنول هاى موجود در زیتون با داشــتن ویژگى هاى 
آنتى اکســیدانى و ضدالتهابى، باعث کاهش میزان فشار 

خون مى شود.

خــواص زیتون بــراى پیشــگیرى از 
بیمارى هاى قلبى و مغزى

متخصصان پیش بینــى کرده اند که تا 30 ســال آینده، 
بیمارى هــاى قلبى و عروقى عامل یک ســوم بمرگ و 
میر هاى جهانى خواهد بود. این بیمارى ها نخستین علت 
مرگ در سراسر جهان به شمار مى آیند. حدود 70 تا 80 
درصد زیتون را اســید اولئیک تشکیل مى دهد که باعث 
کاهش فشــار خون و خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

عروقى مى شود.
همچنین دو مــاده به نام هاى "هیدروکســى تیروزول" 
و "اولئوروپیــن" باعث جلوگیــرى از تجمع پالکت ها و 
تشکیل لخته خون مى شــود و درنتیجه منجر به کاهش 

خطر حمله هاى قلبى و سکته مغزى مى شود.
زیتون و روغن آن از اجزاى اصلى رژیم غذایى مدیترانه اى 
به شمار مى آیند و مطالعات مختلف، تأثیر این رژیم غذایى 

را بر کاهش سکته هاى قلبى گزارش کرده اند.
در پژوهشــى که به مدت 5 سال در کشــور هاى حوزه 
مدیترانه روى 7216 مرد و زن انجام شده، نشان داد که 
استفاده از رژیم غذایى حاوى زیتون فراوان، خطر مرگ 
ناشى از بیمارى هاى قلبى را تا 48 درصد کاهش مى دهد.

کاهش کلسترول خون با مصرف زیتون
زیتون از جمله میوه هایى اســت که به کاهش کلسترول 
خون کمک مى کند. زیتون و روغن آن داراى اسید هاى 
چــرب غیراشــباع و ترکیباتى نظیر ویتامین اى اســت 
که شــاخص هاى چربى از جمله کلســترول را کاهش 

مى دهد.

خواص زیتون براى جلوگیرى از سرطان ها
زیتون و روغن آن سرشار از آنتى اکسیدان است که باعث 
مقابله با رادیکال هاى آزاد و آسیب به بافت ها مى شود و 

خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد. مطالعات جهانى 
ثابت کرده که 30 درصد سرطان ها قابل پیشگیرى است 
و رژیم غذایى نقش بســیار مهمى در پیشگیرى از این 

بیمارى ها ایفا مى کند.
آزمایش هاى مختلف در کشــور هاى حــوزه مدیترانه 
نشــان مى دهد که مصرف باالى زیتون در این کشور ها 
باعث کاهش خطــر بروز انــواع ســرطان ها از جمله 
سرطان روده بزرگ، پستان، پروستات، رحم و تخمدان 

مى شود.

تأثیر روغن زیتون بر پیشگیرى از سرطان 
کبد و پانکراس

ماده آنتى اکسیدانى موجود در روغن زیتون باعث کاهش 
میزان اینترلوکین 6 مى شود که این امر منجر به جلوگیرى 
از تکثیر ســلول هاى سرطانى کبد مى شــود. همچنین 
خواص آنتى اکسیدانى زیتون باعث جلوگیرى از ابتال به 

سرطان پانکراس مى شود.

فواید روغن زیتون براى پیشــگیرى از 
سرطان پوست

مطالعات نشان داده که استفاد از روغن زیتون روى پوست 
به دلیل خواص آنتى اکســیدانى آن، از ابتال به سرطان 

پوست جلوگیرى مى کند.

خواص روغن زیتون بــراى زخم معده و 
سرطان معده

مطالعــات ثابت کرده اند کــه زیتون و روغــن آن مانع 
فعالیت هلیکوباکترپیلورى مى شــود. ایــن باکترى از 
عوامل اصلى ایجاد زخم معده و درنتیجه ابتال به سرطان

 معده است.

خواص ضدمیکروبى زیتون
زیتون به دلیل دارا بودن ترکیباتى اعم از "هیدروکســى 
تیروزول"، "تیروزول"، "اولئوروپین" و "دى کربوکســى 
متیل النوئیک اســید" باعث مهار فعالیت باکترى هاى 
بیمارى زاى منتقله از مواد غذایى مى شود. به همین دلیل 
محققان مصرف روغن زیتون در کنار ساالد ها و غذا ها را 

به همه توصیه مى کنند.

یک متخصص تغذیه به مردم و کسانى که قصد چاق 
شدن ندارند توصیه کرد ضمن رعایت رژیم غذایى 

متعادل از نان سبوس دار استفاده کنند.
 حامد جعفرى گفت: یکى از مــواد غذایى مهم که 
در بخش غالت گنجانده شــده نان است که افراد 
مى توانند براى جلوگیــرى از افزایــش وزن، نان 
ســبوس دار را به جاى نان ســفید مورد توجه قرار

 دهند.
وى افزود: به مردم توصیه مى شــود در رژیم غذایى 
خود تعادل در مصرف انواع گروه هاى غذایى را مورد 
توجه قرار دهنــد و از غذاهاى متنــوع در هر گروه 

استفاده کنند.
وى تاکید کرد: تنظیم وزن دلیل اصلى 70 درصد 
مراجعه کنندگان بزرگسال به متخصصان تغذیه 

است.

نان ســبوس دار 
وزن  کاهش  براى 

خوبه؟
مدیر گروه تغذیه دانشگاه 

علوم پزشــکى اراك در ادامه 
خاطرنشان کرد: 20 درصد مراجعان 

نیز کودکانى هستند که به علت عقب ماندگى در رشد 
و یا اضافه وزن به متخصصان تغذیه مراجعه و دستور 
غذایى و توصیه هاى تغذیــه اى دریافت مى کنند، 
همچنین 10 درصد دیگر مراجعان هم افرادى هستند 
که به علت بیمارى هایى نظیر دیابت، بیمارى هاى 
قلبى و عروقى، کبدى و کلیوى براى دریافت برنامه 
رژیمى متناسب با بیمارى خود تحت نظر متخصص 

تغذیه قرار مى گیرند.

محققان فرانسوى با همکارى دانشمندان انگلیسى، 
نشان داده اند که خواب شبانه کمتر از شش ساعت، 
با خطر ابتال به چند بیمارى مزمن در بزرگســاالن 

مرتبط است.
طبق مطالعه جدیدى که توســط محققان دانشگاه 
پاریس و دانشگاه کالج لندن انجام شد، بزرگساالن 
باالى 50 سال، که خواب شبانه آن ها کمتر از شش 
ساعت اســت، در مقایســه با همســاالن خود که 
هفت ساعت در شــب مى خوابند، در معرض خطر 
بیشــترى براى ابتال به بیش از یک بیمارى مزمن 

هستند.
ثابت شده است که مدت زمان خواب با بیمارى هاى 
مزمن فردى مرتبط اســت، اما تحقیقــات زیادى 
در مــورد ارتبــاط آن بــا چنــد بیمــارى، وقوع 
همزمان دو یا چنــد بیمارى مزمن، در دســترس 

نیستند. 
دانشــمندان داده هاى افراد را از یــک مطالعه هم 
گروهى، که در ســال 1985 تأســیس شــد، مورد 

بررســى قرار دادند و به مطالعه مــدت زمان خواب 
گزارش  شــده در ســنین 50، 60 و 70 ســالگى 

 پرداختند.
نتایج بررسى ها نشــان داد: از 7864 شرکت  کننده 
سالم، کسانى که در 50 سالگى، خواب شبانه کمتر از 
شش ساعت داشتند، 30 درصد بیشتر از افرادى که 
هفت ساعت در شب مى خوابیدند، در معرض خطر 

ابتال به چند بیمارى بودند.
 این رقم در 60 و 70 سالگى، به ترتیب تا 32 درصد و 

40 درصد افزایش یافت.
داده هــا همچنیــن نشــان داده اســت: خــواب

کوتــاه در 50 ســالگى، خطــر مــرگ و میــر را 
25 درصــد افزایش مى دهــد که عمدتــًا به دلیل
 ارتباط آن بــا افزایش خطــر بیمارى هاى مزمن

 است. 
در سنین 60 و 70 سالگى نیز، خواب بیش از 9 ساعت 
یا بیشــتر با نرخ باالتر بیمارى هــاى مزمن متعدد 

مرتبط بود.

فواید زیتون براى پیشگیرى از انواع سرطان ها

براى کاهش وزن چه نانى بخوریم؟

اگر کمتر از 6 ساعت مى خوابید بخوانید

با زنجبیل به جنگ  چگونه تب را

آنفلوآنزا بروید  درمان کنیم؟
نوشیدن روزانه دو لیوان چاى زنجبیل تازه مى تواند ضمن از بین بردن احتقان بینى 

و گلو موجب بهبود سایر عالئم آنفلوآنزا نیز شود.
آنفلوآنزا این روزها کشور را فراگرفته و عوارض آن مبتالیان را آزار مى دهد. در کنار 
درمان و مراجعه به مراکز درمانى، مى توان با کمک از طب سنتى در خانه این بیمارى 

را درمان کرد.
طب سنتى براى افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیمارى زا راهکارها و اقداماتى 
را توصیه مى کند. این اقدامات مبتنى بر اســتفاده از گیاهان به شکل هاى مختلف 

مانند دمنوش یا روغن هاى گیاهى است.
دمنوش یا چاى گیاهى ترکیبى از گیاهان دارویى است که خاصیت شفا بخش دارند. 
متخصصان طب سنتى این گیاهان و اثرات درمانى آنها را شناسایى مى کنند و به 

بیماران مبتال به آنفلوآنزا توصیه مى کنند.
در ادامه چند نمونه از دمنوش هاى گیاهى مفید براى آنفلوآنزا را معرفى مى کنیم.

درمان آنفلوآنزا با زنجبیل
زنجبیل حاوى موادى با خاصیت آنتى اکسیدانى و ضد التهابى است که 

مى تواند از بدن در برابر عوامل بیمارى زا دفاع کند. نوشیدن روزانه دو 
لیوان چاى زنجبیل تازه مى تواند ضمن از بین بردن احتقان بینى و گلو 

موجب بهبود سایر عالئم آنفلوانزا نیز شود.

درمان آنفلوآنزا با چاى سبز
چاى ســبز خواص بســیارى مثل کاهش فشار 
خون، کاهش وزن دارد. اما بــه دلیل وجود آنتى 

اکسیدان به طور خاص مى تواند درمان بسیار مناسبى 
براى تقویت سیستم ایمنى بدن و درمان آنفلوآنزا باشد. 

چاى سبز حاوى ماده اى شیمیایى است که تاثیر مهارى 

تب خفیف دلیلى براى نگرانى نیست مگر اینکه در نوزادان رخ دهد. همچنین اگر 
تب شما با عالئم شدیدترى مانند استفراغ مداوم یا گیجى همراه شد، ممکن است 
الزم باشد با پزشک تماس بگیرید. در غیر این صورت، شما مى توانید آن را در خانه 

درمان کنید.
تب خفیف مى تواند نشــان دهنده عفونت یا بیمارى مانند آنفلوآنزاى فصلى باشد، 
اما لزومًا جاى نگرانى نیســت. اگر تب دارید و دماى بدن شما به 100.5 تا 102.2 
درجه فارنهایت مى رسد شما تب خفیف را تجربه مى کنید، اما هر چیزى باالتر از این 

مقادیر، تب با درجه متوسط یا باال در نظر گرفته مى شود.
 دانشــمندان مى گویند که غیر از عالمت عفونت، برخى از افراد ممکن است تب 
به دلیل ضربه یا التهاب را نیز تجربه کنند. با این حال، پاسخ تب بخشى طبیعى از 
سیستم دفاعى بدن شماست و به خودى خود یک بیمارى نیست. براى مثال، تب 
مداوم ممکن است نشان دهنده عفونت دســتگاه ادرارى (UTI) یا نوعى پنومونى 
باشد. از ســوى دیگر، تب هاى متناوب معموًال با عفونت هاى چرکى، سل یا سایر 

شرایط جدى تر همراه است.
به طور کلى، تب خفیف دلیلى براى نگرانى نیســت مگر اینکه در نوزادان رخ دهد. 

بر ویروس  عامل آنفلوآنزا دارد.

درمان آنفلوآنزا با میخک
میخک باعث باز شدن ریه ها مى شود و از این طریق مى تواند حال بیماران مبتال به 

آنفلوآنزا را بهتر کند تا بتوانند به راحتى نفس بکشند.

درمان آنفلوآنزا با چاى بادرنجویه
گیاه بادرنجویه با خاصیت ضدویروســى و ضد باکتریایى از بــدن در برابر عوامل 
بیمارى زا دفاع مى کند. این گیاه مقادیرى ویتامین C دارد و مى تواند از بدن محافظت 

کند و سیستم ایمنى را قوى تر نماید.

درمان آنفلوآنزا با چاى نعناع فلفلى
چاى نعنا فلفلى یکى از موثرترین دمنوش ها براى از بین بردن ویروس ها و عوامل 
بیمارى زا اســت. این دمنوش عالوه بر از بین بردن عالئــم احتقان و تقویت بدن 

مى تواند اسهال و استفراغ ناشى از آنفوالنزا را نیز درمان کند.

درمان آنفلوآنزا با اکالیپتوس
برگ اکالیپتوس تاثیر درمانى زیادى در پایین آوردن تب دارد و مى تواند بیمارى آنفلوآنزا 
را به طرز موثرى درمان کند. متخصص طب سنتى استفاده از 
دمنوش اکالیپتوس را به صورت روزانه به بیماران مبتال 

به آنفوالنزا توصیه مى کند.

درمان آنفلوآنزا با چاى دارچین
درمان خانگى آنفلوآنزا با چاى دارچین یک 
اقدام موثر درمانى اســت؛ زیرا دارچین 
داراى خاصیت آنتى اکســیدانى است و 
مى تواند عامل بیمارى را از 

بین ببرد.

همچنین اگر تب شما با عالئم شدیدترى مانند استفراغ مداوم یا گیجى همراه شد، 
ممکن است الزم باشد با پزشک تماس بگیرید. در غیر این صورت، شما مى توانید 

آن را در خانه درمان کنید.
به گفته کلینیک مایو ایاالت متحده، تب تا 102 درجه فارنهایت حتى نیازى به دارو 
ندارد، اما اگر دماى بدن شما از این مقدار باالتر رفت، مواردى وجود دارد که مى توانید 

براى کاهش آن انجام دهید.
تب خفیف نباید در برنامه روزانه شما اختالل ایجاد کند، اما ممکن است بیش از حد 
معمول احساس خستگى کنید. درمان بســتگى به این دارد که چه عالئم دیگرى 

دارید و در وهله اول چه چیزى باعث آن ها شده است.
به عنوان مثال، افزایش جزئى در دماى بدن پس از تزریق واکسن آنفلوآنزا یا سایر 
واکسن ها غیر معمول نیست. در این مورد، نباید اســتامینوفن مصرف کنید، زیرا 

ممکن است با واکسن تداخل داشته باشد.
تب هاى خفیف ممکن است به دلیل ورزش شدید، استرس یا فعالیت هاى بیرون از 

خانه در هواى گرم باشد.
اولین کار که باید انجام دهید این است که مقدار زیادى آب بنوشیدکه این میزان در 

حالت ایده آل حداقل مصرف نیم گالن مایعات در عرض 24 ساعت است.
در صورت امکان، چرت طوالنى ترى داشته باشید و شب ها بیشتر بخوابید تا بدنتان 
بهبود یابد. همچنین مى توانید از کمپرس سرد روى صورت و گردن خود استفاده 

کنید تا دماى بدن خود را کاهش دهید.
طبق گفته کلینیک مایو، تب با درجه پایین و باالى 102 درجه 
فارنهایت ممکن است با ایبوپروفن، آسپرین یا سایر دارو هاى 

ضد التهابى غیر استروئیدى درمان شود.
گاهى تب هاى خفیف به دلیل عفونت هاى باکتریایى 
مانند باکترى هــاى معده هســتند و نیاز بــه درمان 
آنتى بیوتیکى دارند. در چنین مواردى، مى توانید تب 
را در خانه درمان کنید، اما همچنان باید با پزشک 
خود تماس بگیرید و دارو هاى تجویز شده را 
مصرف کنید. در صورت ادامه یا بدتر شدن 

تب، به دنبال کمک پزشکى باشید.

ن ننننز ی ن ن رو
نتون روغن موجود در زی
سیاه بیش از زیتونسبز

است. همچنین 
پیــن و ر لئو و ا

یروزو یروزول ى رو ی وروپین و
کک"کوئرستین" است. اولئانولیک" و

خــواص زیتون بــراى پیشــگ
بیمارى هاى مزمن و افزایش طول عمر
زیتون سرشار از آنتى اکسیدان است و فواید س
از مبارزه با التهاب تا کاهش رشــد میکروارگا
شامل مى شود؛ زیتون به دلیل داشتن این آنتى ا
سیســتم ییییییییایمنى بدن را تقویت و از آن در مقاب
بیمارى هاى واگیــر و
مخافظت مى
و پتاســیم 
فراوان ترین مو
موجود در زیتو
که کمبود این
ببدبدبدنن انســان با
بببســـیارى از بیم
عمــر ططول وشششششششــوشــوشــو ود و ىى مى مىمم منمنزمنزممزمنمزمنمزمنمزمزمزمزممزممزمنمزمن

د.دهد. مى 

کسیدانى و ضد التهابى است که 
 دفاع کند. نوشیدن روزانه دو
گلو ز بین بردن احتقان بینى و

د.

ش فشار
جود آنتى 

بسیار مناسبى 
آنفلوآنزا باشد. 
که تاثیر مهارى

برگ اکالیپتوس تاثیر درمانى زیادى در پایین آوردن تب دارد و مى
را به طرز موثرى درمان کند. متخصص
دمنوشاکالیپتوس را به صورتر

به آنفوالنزا توصیه مى کند.

درمان آنفلوآنز
درمان خانگى آنفلوآنز
اقدام موثر درمانى
داراى خاصیت آنتى
مىتواند
بین ببرد

باشد. از ســوى دیگر، تب هاى متناوب معموال با عفونت هاى چرکى، سل یا سایر 
شرایط جدى تر همراه است.

به طور کلى، تب خفیف دلیلى براى نگرانى نیســت مگر اینکه در نوزادان رخ دهد. 

در صورت امکان، چرت طوالنى ترى داشته باشید
بهبود یابد. همچنین مى توانید از کمپرس سرد رو

کنید تا دماى بدن خود را کاهش دهید.
طبق گفته کلینیک مایو، تب با
فافافارنهایت ممکن است با ایبو
ضد التهابى غیر استرو
گاهى تب هاى خفیف
مانند باکترى هــاى م
آنتى بیوتیکى دارن
را در خانه درمان
تماس خخخخخخخخخخخخخخخخود
مصرف ک
تب، به د

 مى شــود در رژیم غذایى 
ع گروه هاى غذایى را مورد 
هاى متنــوع در هر گروه 

ن دلیل اصلى 70 درصد 
ل به متخصصان تغذیه 

دار 

دامه 
مراجعان  صد
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003982– تاریخ: 1401/6/1- برابر راى شماره 3982 
مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 2076 مالکیت آقاى/ خانم نصراله افتادگان 
خوزانى به شناسنامه شــماره 10823 کدملى 1140361198 صادره فرزند نوروز در 
چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 207,80 مترمربع پالك شماره 
1491 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
شامل سند قطعى شماره 48158 مورخ 1400/10/4 دفتر 35 خمینى شهر و سند قطعى 
شماره 110031 مورخ 81/5/14 دفتر 63 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 3983 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 2077 مالکیت آقاى/ 
خانم صدیقه خجسته به شناسنامه شماره 272 کدملى 1141587841 صادره فرزند 
احمد در دو دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 207,80 مترمربع 
پالك شــماره 1491 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 48158 مورخ 1400/10/4 دفتر 35 خمینى شهر 
و سند قطعى شماره 110031 مورخ 81/5/14 دفتر 63 مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402758 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/142 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005258– تاریخ: 1401/7/23- برابر راى شماره 5258 
مورخ 1401/07/23 به شماره کالســه 1308 مالکیت آقاى/ خانم جالل جعفریان 
فروشانى به شناســنامه شــماره 7431 کدملى 1142299236 صادره فرزند غالم 
در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونى ســه طبقه به مساحت 184,23 مترمربع 
پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل به موجب اسناد وکالت 12174 و 12175 مورخ 98/8/1 و 12216 
مورخ 98/8/13 دفترخانه 388 خمینى شهر و 13743 مورخ 98/11/17 دفترخانه 388 
و 13744 مورخ 98/11/17 دفترخانه 388 و اسناد شماره 857384 دفتر الکترونیکى 
139520302006001192 و 857387 دفتر الکترونیکى 139520302006001200 
و ســند 857386 دفتر الکترونیکى 139520302006001198 و سند 52522 دفتر 
الکترونیکى 139820302006010840 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402742 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/144 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005487– تاریخ: 1401/7/27- برابر راى شماره 5487 
مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 0699 مالکیت آقاى/ خانم محمدمهدى نظرى 
فروشانى به شناسنامه شماره 13983 کدملى 1142354563 صادره فرزند محمدعلى 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 109,90 مترمربع پالك شماره 196 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر مستندات ضمیمه 
ذیل صفحه 136 دفتر 302 مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402294 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/148 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004661– تاریخ: 1401/06/29- برابر راى شــماره 
4661 مورخ 1401/06/29 به شماره کالسه 0115 مالکیت آقاى/ خانم فرشته لطفى 
فروشانى به شناسنامه شــماره 1130333906 کدملى 1130333906 صادره فرزند 
محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194,77 مترمربع 
پالك شماره 1272 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شــامل ســند الکترونیکى 139720302006002520 و سند شماره 
139820302006010840 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه 

و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 4660 مورخ 1401/06/29 به شــماره کالســه 0114 مالکیت 
آقاى/ خانم علیرضا مجیرى فروشانى به شناســنامه شماره 1130119580 کدملى 
1130119580 صــادره فرزند احمدرضا در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 194,77 مترمربع پالك شــماره 1272 فرعى از 122 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل ســند الکترونیکى 
139720302006002520 و سند شــماره 139820302006010840 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402146 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/150 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003849– تاریخ: 1401/5/29- برابر راى شماره 3849 
مورخ 1401/05/29 به شماره کالســه 0123 مالکیت آقاى/ خانم محترم عباسى 
گشنیزجانى به شناسنامه شماره 144 کدملى 5759714937 صادره فرزند امیرقلى 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,89 مترمربع پالك شماره 
1250 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر 
شامل دفتر 30 صفحه 318 و سند مشاره 152112 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 3847 مورخ 1401/05/29 به شماره کالسه 0122 مالکیت آقاى/ 
خانم على اکبر احمدى گشنیزجانى به شناسنامه شــماره 3 کدملى 1219554367 
صادره فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95,89 
مترمربع پالك شماره 1250 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر شامل دفتر 30 صفحه 318 و سند مشاره 152112 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402130 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/152 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003994– تاریخ: 1401/2/1- برابر راى شماره 3994 
مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 0165 مالکیت آقاى/ خانم علیرضا گودرزیان 
خوزانى به شناســنامه شــماره 34 کدملى 1141564513 صــادره فرزند احمد در 
شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 16,57 مترمربع پالك شــماره 308 فرعى از 
82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى 
شماره 31267 مورخ 78/12/23 دفتر 35 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402112 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/154 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003533– تاریخ: 1401/05/15- برابر راى شماره 3533 
مورخ 1401/05/15 به شماره کالسه 1206 مالکیت آقاى/ خانم سمیرا حاجى حیدرى 
به شناسنامه شــماره 1130126994 کدملى 1130126994 صادره فرزند حسنعلى 
در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 3961,15 مترمربع پالك شماره 313 فرعى از 
103 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند انتقال 
اجرایى شماره 17349 مورخ 1400/8/30 دفتر 388 و دفتر 174 صفحه 458 157 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/10- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/25- م الف: 1402104 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/156 

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

شــماره: 140160302026013655- تاریخ: 1401/08/23- برابر راى شــماره 
140160302026009608 مورخ 1401/07/14 هیات اول/ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا احمدى به شناسنامه شماره 113989 کدملى 0381055752 صادره فرزند 

حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178,58 مترمربع پالك 15189 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 27734 مورخه 1400/10/27 دفتر 255 اصفهان) 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
 توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت 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: 
1401/08/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/10 - م الف: 1410507 –رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/8/312 

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت 3 حبه مشاع از 72حبه ششــدانگ پالك ثبتى شماره : 
1346 فرعى از 51 اصلى گرمســیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 19076 در 
صفحه 126 دفتر 258 امالك به نام محمد خدایارى صادر و تســلیم گردیده است 
، سپس رســول خدایارى احدى از ورثه نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شماره 
وارده : 32004998- 19/ 8/ 1401 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شــهود آن ذیل شــماره : 6113- 19/ 8/ 1401 به گواهى دفترخانه 19 اردســتان 
رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهى مى 
شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شــد . م الف: 1410064 - مدیرواحدثبتى حــوزه ثبت ملک اردســتان - ذبیح اله

 فدائى اردستانى/8/316

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5943 
مورخ 1400/11/11 آقاى على حمیدى نجف آبادى فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 359/20 مترمربع قسمتى از پالك شماره 17 فرعى لز 393 اصلى واقع در 
قطعه 6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى میباشد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/10 – م 
الف:1409609 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/314

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص صنایع سنگ و معدن دلیجان سنگ به شناســه ملى 10780019250 و شــماره ثبت 1745 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى رحیم دانشور به شماره ملى 2411393709 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
آقاى ابوالفضل دانشور به شماره ملى 2400004501 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فاطمه امیر آبادى به شماره ملى 
2291220179 به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/23 انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اورق و نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى گلپایگان (1405861)

آگهى تغییرات 
شــرکت گلپونه مهر نقش جهان سهامى خاص به شــماره ثبت 28889 و شناسه ملى 10260495658 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1400/09/24 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 
3000000000 ریال به مبلغ13000000000 ریال طى گواهى بانکى مورخ 1400/9/25 بانک ملت شعهب امام خمینى اصفهان افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت مبلغ13000.000.000ریال نقدى است که به 100 سهم 130000000 ریالى بانام عادى منقسم 

گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1405841)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص باغبان سبز کاشان به شناسه ملى 14006095789 و شماره ثبت 6064 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: خانم معصومه عباسى نیاسر به شماره ملى 0070224242، آقاى اســماعیل اکبریان وادقانى به شماره 
ملى 1261298861 و آقاى مهدى اکبریان وادقانى به شماره ملى 1261299973 به ســمت اعضاى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 انتخاب 
گردیدند آقاى حمیدرضا نبى زاده وادقانى به شماره ملى 1262029864 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمدجعفر اشرفى نوش آبادى به شماره ملى 
1250074878 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1405863)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مدیران نیروى پرشیا به شناسه ملى 10260612438 و به شماره ثبت 43393 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: طیق اختیار حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 15/ 07/ 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر 
اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 000 15 ریال به مبلغ 000 000 000 27 
ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 2828/1354 مورخ 1401/07/19 بانک صادرات واریز وماده مربوطه اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد : 
سرمایه شرکت 000 000 000 27 ریال نقدى است که به 000 700 2 سهم با نام عادى000 10ریالى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1405870)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص باغبان سبز کاشان به شناسه ملى 14006095789 و شماره ثبت 6064 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم معصومه عباسى نیاسر به شماره ملى 0070224242 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقاى مهدى اکبریان وادقانى به شماره ملى 1261299973 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى اسماعیل اکبریان وادقانى به شماره ملى 1261298861 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 انتخاب گردیدند. 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت داراى اعتبار 
مى باشد. محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان کاشان، بخش مرکزى، شهر کاشان، لتحر، کوچه فضیلت نهم، بلوار فضیلت، پالك 0، طبقه 1 به کد پستى: 

8717857507 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1405864)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص نیک آب سپاهان به شناسه ملى 10260652310 و به شــماره ثبت 47147 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم نسیم بختیارى وفا به شماره ملى 1289212287 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/07/15 آقاى صادق اشرف سامانى به شماره ملى 4610403838 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/15 آقاى صابرعلى 
اشرف سامانى به شماره ملى 4623639010 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/15و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/07/15 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1405855)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران شهرضا و حومه به شناســه ملى 10260045932 و به شــماره ثبت 1799 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/07/25 ونامه شماره 
205/3/184/779/11 مورخ 1401/07/27 اداره تعاون روستایى شهرستان شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به اتفاق علیرضا قبادى به شماره ملى 1199246956 را به سمت 
مدیرعامل شرکت براى مابقى مدت تصدى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/21انتخاب نمودند کلیه وظایف مدیرعامل بر اساس شرح وظایف مندرج در اساسنامه شرکت انجام پذیرد . -2 مقرر 
گردید بنابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ( آقاى ضرغام نجفى ) و مدیرعامل ( علیرضا قبادى ) توأم با مهر شرکت و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس ( آقاى حیدرعلى شاهپیرى ) انجام پذیرد و سایر مکاتبات ادارى فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . -3 هیئت مدیره تصویب نمودند 
که کلیه اختیارات مندرج در ماده 49 اساسنامه مربوط به طرح دعاوى در دادگاه ها و مراجع قانونى را به آقاى علیرضا قبادى به سمت مدیرعامل شرکت تفویض گردد . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1404564)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص صنایع ســنگ و معدن دلیجان ســنگ به شناسه ملى 
10780019250 و شماره ثبت 1745 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/06/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه امیر آبادى به شماره ملى 
2291220179، آقاى ابوالفضل دانشور به شماره ملى 2400004501 و آقاى رحیم 
دانشور به شماره ملى 2411393709 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/06/23 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلپایگان (1405866)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مدیران نیروى پرشیا به شناسه ملى 10260612438 
و به شماره ثبت 43393 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فهیمه کوچکى به 
شماره ملى 1292367415 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى 
وآقاى مجتبى اکبرى افجانى به شماره ملى 5499826870 به سمت بازرس 
اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1405871)

آگهى تغییرات
شرکت گلپونه مهر نقش جهان سهامى خاص به شــماره ثبت 28889 و شناسه 
ملى 10260495658 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شهاب ناظمى به شماره ملى 
1270934181 به سمت بازرس اصلى و رامین جاللى عاشق آبادى به شماره ملى 
12706546171 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1405850)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تحریر سازان قدر نقش جهان درتاریخ 1401/08/21 به شــماره ثبت 72604 به شناسه ملى 14011650410 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید،واردات و توزیع انواع کاغذ و مقواى رول ،بند و سایز -انواع محصوالت کاغذى 
و مقوایى -لوازم التحریر و لوازم ادارى ،بازهاى فکرى و هدایاى تبلیغاتى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آزادان- گلستان ، خیابان قدس ، کوچه بهار [18] ، پالك 0 ، پالك قدیمى 
7 ، طبقه همکف کدپستى 8186993413 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 50,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 500000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3226001 مورخ 1401/07/28 نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار آتشگاه 
با کد 3226 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى عباس مصلحى بهارانچى به شماره ملى 1270961934 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر حسین مصلحى بهارانچى به شماره ملى 1271962098 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود مصلحى بهارانچى به شماره ملى 1273687361 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى اصغر مصلحى بهارانچى 
به شماره ملى 1284716317 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى رسول حفیظى درچه به شماره ملى 1100394923 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى امیر نصر اصفهانى به شماره ملى 1272693732 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1410631)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص نیکو نوید اسپادانا به شناســه ملى 10860187096 و 
به شماره ثبت 34172 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/07/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، چرخاب، کوچه گلخانه [2]، 
خیابان کمال اسماعیل، پالك -17، طبقه همکف به کد پستى: 8144713181 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1410644)
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تیم الکویت به صدرنشــینى خود در لیگ برتر کویت ادامه 
داد.  این تیم در هفته نهم بازى ها موفق شد تیم السالمیه را 
با نتیجه دو بر یک شکست دهد و شمار امتیازات خود را به 
عدد 18 برساند. العربى و کاظمه با 16 و 13 امتیاز در پایان 
هفته نهم تیم هاى دوم و سوم جدول هستند. على پوردارا، 
بازیکن ایرانى الکویت در بازى با السالمیه در ترکیب ثابت 
تیمش به میدان آمد و در حالى که در بیشتر بازى ها در پست 
مدافع و وینگر چپ براى تیمــش بازى مى کرد، این بار در 
میانه میدان حضور داشت و تا ســوت پایان بازى از سوى 

داور در زمین بود.

تداوم صدرنشینى
 الکویت با پوردارا

پیش از آنکه ســوت آغاز جام جهانى زده شــود ایران 
رکوردشکنى در این رقابت ها را استارت زد. شاگردان کى 
روش با میانگین ســنى 28/9، پیرترین تیم جام جهانى 
2022 شناخته شــدند. پیرمرد پرتغالى، تیم ملى فوتبال 
ایران را مدرسه پیرمردها کرد. بیش از این هم نباید از او 
انتظار داشت. مستر سى کیو به دلیل مدت زمان کوتاهى 
که سکان هدایت تیم ملى را در دست گرفت سعى کرده 
بیشتر شاگردان قدیمى اش که سابقه کار با آنها را داشته با 
خود به قطر ببرد. کى روش ترجیح داد براى جبران زمان از 
دست رفته، به جاى میدان دادن به ستاره هاى با استعداد و 
آینده دار، بازیکنان مستعد و با تجربه اى را در ترکیب تیم 
منتخب خود قرار دهد که با چم و خم ویژگى هاى فوتبالى 

آنها به خوبى آشناست.
کى روش 9 بازیکن 30 و باالى 30 سال را در فهرست 
منتخبین خود قرار داده است؛ یعنى 36 درصد شاگردانى 
که این پیرمرد پرتغالى را در سفر به قطر همراهى کردند 
بازیکنان پیرى هستند که به احتمال زیاد در دوره بعدى 
جام جهانى در ترکیب تیم ملى ایــران حضور نخواهند 
داشت. ضمن اینکه 16 بازیکن از لیست کى روش در جام 
جهانى روسیه هم پیراهن تیم ملى ایران را برتن داشتند 

که نیمى از آنها در مرز 30 سالگى قرار دارند. 
البته اکثر این بازیکنان ستاره هایى هستند که هرکسى 
غیر از کــى روش هــم روى نیمکت تیم ملــى ایران

 مى نشست حاضر نمى شد به راحتى از آنها چشم پوشى 
کند. ایــن پیرمردهاى تیم ایران مى تواننــد با توجه به 
عملکرد درخشان خود و سابقه حضور در میادین حساس 
به ویژه تجربه بازى در ادوار گذشته جام جهانى بهترین 
عصاى پیرمرد پرتغالى براى شکســت طلسم صعود از 

مرحله گروهى باشــند؛ با این حال، نباید این نکته را هم 
از نظر دور داشت که دستیابى به این آرزو عواقب اجتناب 
ناپذیرى به همــراه دارد. اول اینکه ممکن اســت پاى 
هرکدام از این بازیکنان پا به ســن گذاشته در بحبوحه 
رقابت ها دیگر آنها را یارى نکند و مانند امید ابراهیمى، 
ایران را ناامید کنند. با این تفاوت که کاپیتان 35 ساله تیم 
کى روش پیش از اعزام به قطر دچار حادثه شد و امکان 
جایگزینى اش با مهره جوان تر وجود داشت ولى با توجه 

به میانگین سنى باالى تیم ملى براى پیرمردهاى ایران در 
قطر در صورت آسیب دیدگى در جریان مسابقات جانشین 

تازه نفس جوانى  وجود ندارد.
از همه اینها که بگذریم، جام جهانى قطر را هم به سالمت 
که بگذرانیم، با همین ســتاره هاى پیر موفق به طلسم 
شکنى هم که بشویم، چه برنامه اى براى آینده داریم؟ 
کدام مهره آبدیده اى را براى جام ملت هاى آسیا و دوره 
بعدى جــام جهانى در آب نمک خوابانــده ایم؟ پر بیراه 

نیست اگر بگوییم مدرسه پیرمردهاى مستر سى 
کیو با ثبت نــام نکردن از بازیکنــان جوان زیر 
25 سال نه تنها روى ســتاره هاى مستعد آینده 
دار برنامه ریزى نکرده بلکه به غیر از ابوالفضل 

جاللى، مدافع 24 ساله آبى ها، بهترین فرصت 
براى کسب تجربه در کنار بزرگان فوتبال را 
از مهره هاى توانمند اما کم و سن سال فوتبال 

ایران گرفته است.

ورود جوانان، ممنوع

مدرسه پیرمردهاى مستر سى کیو!
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باشگاه زنیت سنت پترزبورگ باید حداقل مبلغ 300 هزار 
دالر براى حضور دو بازیکن در جــام جهانى 2022 قطر 
دریافت کند. این مبلغ شامل 210 هزار دالر براى «دژان 
لوورن» بازیکن زنیت است که در تیم ملى کرواسى حضور 
دارد. در صورت صعود تیم ملى کرواسى از گروه ممکن است 
پرداخت ها افزایش یابد. همچنین زنیت باید براى حضور 
سردار آزمون در جام جهانى 2022 حدود 90 تا 95 هزار دالر 
دریافت کند. فیفا نه تنها به باشگاه هاى فعلى فوتبال، بلکه 
به تمام تیم هایى که یک بازیکن در دو فصل گذشته براى 
آنها بازى کرده است، کمک مالى مى کند. آزمون بعد از سه 
فصل حضور در تیم زنیت، در فصل نقل و انتقاالت زمستانى 

2022 از بایر لورکوزن آلمان رفت.

سود مالى سردار براى زنیت
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براى تازه ترین پرونده اى که علیه باشگاه استقالل در کمیته 
وضعیت مطرح شده است، این راى صادر شد: در پى شکایت 
احمد موسوى از باشگاه استقالل، این باشگاه به پرداخت 
مبلغ 48 میلیارد و 268 میلیون و 560 هزار و 646 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و 52 میلیون و 254 هزار 
و 622 ریال بابت هزینه دادرسى در حق خواهان محکوم 
گردید. احمد موســوى هم اکنون در تیم نســاجى بازى

 مى کند. این پرونده ها و پرونده هاى خارجى اگر به سرانجام 
نرسد و به عبارت ساده تر بسته 

نشــود، مى تواند در فصل 
2023 هم مانــع از حضور 
استقالل در لیگ قهرمانان 
آسیا شــود، چراکه یکى از 

شروط کمیته صدور 
مجــوز حرفه اى 
براى باشگاه ها 
شــــــتن  ا ند
پرونده هــاى 

مالى است.

دردسر جدید استقاللى ها

کاپیتان ســابق گاندوها معتقد است بازى ایران با 
انگلیس در جام جهانى یک جدال نابرابر است چرا 
که تمامى بازیکنان انگلیس از بهترین لیگ دنیا به 

جام جهانى مى آیند.
قاسم حدادى فر در خصوص وضعیت تیم ملى ایران 
براى حضور در جام جهانى قطر گفت: بعد از آمدن 
کارلوس کــى روش نظم تیم ملى شــکل بهترى 
گرفت و او با انجام بازى دوستانه با نیکاراگوئه هم 
قصد داشت شــرایط بازیکنانى که در اردو هستند 
را محک بزند. بازى بــا تونس هم با تمامى نفرات 
و اضافه شدن لژیونرها برگزار شــد و امیدوارم با 

شرایطى خوب راهى جام جهانى شویم.
مربى تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به مصدومیت 

امید ابراهیمى تاکید کــرد: ابراهیمى بازیکن مورد 
عالقه من است و از مصدومیت این بازیکن ناراحت 
شدم. او در جام جهانى گذشته نمایش خوبى داشت 
و با شــرایط فوتبال قطر هم آشــنا بود. امیدوارم 

بازیکنان دیگر بتوانند جاى ابراهیمى را پر کنند.
حدادى فر در ارتباط با شــانس صعود ایران در جام 
جهانى گفت: هر تیمى دوست دارد بهترین نتایج را 
در این جام بگیرد و تیــم ملى هم روى کاغذ براى 
صعود شــانس دارد. با این حال نمى توان کتمان 
کرد که کار تیم ملى برابر هر سه تیم سخت است، 
خصوصا بازى با انگلیس که از نظر من یک جدال 
نابرابر اســت. تمامى بازیکنان انگلیس در شرایط 
بازى و بهتریــن وضعیت ممکن هســتند، آنها از 

بهترین لیگ دنیا به جام جهانى مى آیند.
حدادى فر در پاســخ به اینکه آیــا مهدى طارمى 
مى تواند درخشــش در رده باشــگاهى را در جام 
جهانى تکرار کند؟ خاطرنشان کرد: طارمى در اوج 
پختگى و در بهترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعا 
مى تواند در جام جهانى هم بدرخشد. امیدوارم سردار 
آزمون هم به شرایط ایده آل برسد و با درخشش این 
دو بازیکن و دیگر بازیکنــان تیم ملى نتایج خوبى 

بگیریم.

مصاف ایران با انگلیس، جدال نابرابرى است

باشگاه رییکا کرواسى با برکنارى سرمربى ایتالیایى 
خود یک قدم به جذب سرمربى سابق تیم ملى ایران 

نزدیک شد.
باشگاه رییکا کرواسى بعد از کسب نتایج ضعیف با 
«سرسه کوسمى»، این سرمربى ایتالیایى را از کار 
برکنار کرد. رییکا بعد از 17 هفتــه، تنها 15 امتیاز 
کســب کرده و در جایگاه هشــتم لیگ 10 تیمى 

کرواسى قرار دارد.
سایت germanijak کرواســى با اعالم برکنارى 
ســرمربى ایتالیایى، از دراگان اسکوچیچ به عنوان 

گزینه اصلى نیمکت رییکا نام برد.
این سایت نوشت: «اســکوچیچ با راهیابى به جام 
جهانى به موفقیت هاى بزرگى بــا تیم ملى ایران 
دســت یافت اما با وجود اینکــه در 18 بازى روى 
نیمکت 15 برد، یک تســاوى و دو باخت به ثبت 
رســاند، فدراســیون تصمیم به اخراج او گرفت تا 

ایران در جــام جهانى توســط کارلوس کى روش 
هدایت شود.»

به نوشته این سایت، اســکوچیچ مرد بسیار مورد 
اعتماد «ســرکو یورچیچ» مدیر ورزشــى باشگاه 
رییکا اســت و همچنین اولین مربى بود که «دمیر 
میشکوویچ» مالک رییکا هنگام ورود به باشگاه در 

مارس 2012 او را انتخاب کرد.
رسانه ُکروات در ادامه نوشت: «تقریبًا 11 سال بعد، 
به نظر مى رسد میشــکوویچ مى تواند یک بار دیگر 
مربى اى که در فصل 06-2005 با تیم رییکا قهرمان 
جام حذفى کرواسى شد را برگرداند. به این نکته اشاره 
کنیم که هنوز اطالعات غیررسمى است و اسکوچیچ 
تنها کاندیداى نیمکت نشینى رییکا نیست، اما واقع 

بینانه ترین گزینه در حال حاضر است.»
نام اســکوچیچ بعد از اخراج از تیم ملى ایران براى 
هدایت تیم هاى ملى عراق و ویتنام مطرح شده بود.

اسکوچیچ جانشین
 چهره مطرح ایتالیایى مى شود؟
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تیم فوتبال ذوب آهن روز 6 آبان ماه و در هفته یازدهم لیگ 
برتر با نتیجه 5 بر یک نفت مسجدسلیمان را شکست داد. 
سبزپوشــان پس از این پیروزى به تعطیالت دو هفته اى 
رفتند و از عصر روز دوشنبه تمرینات خود را در زمین چمن 
شادروان اصغر فروتن و زیر نظر مهدى تارتار از سر گرفتند. 
ذوب آهن خود را براى ادامه لیگ برتر آماده مى کند و روز 
28 آذر ماه باید در ورزشــگاه فوالدشهر از آلومینیوم اراك 
پذیرایى کند؛ شاگردان تارتار با 13 امتیاز در رده نهم جدول 

رده بندى قرار دارند.

شروع تمرینات گاندوها
 زیر نظر تارتار

مرضیه غفاریان

این پرونده ها و پرونده هاى خارجى اگر به سرانجام  ند.
و به عبارت ساده تر بسته
مى تواند در فصل ود،
2 هم مانــع از حضور 
در لیگ قهرمانان  الل
شــود، چراکه یکى از 

ردور ط کمیته ص
حرفه اى  وز
 باشگاه ها 
ــــــتن 
ه هــاى 

ست.

برترین مدافع راســت لیگ بیست و دوم 
سرانجام به هدفش رســید و مسافر جام 

جهانى شد.
تیم ملى فوتبال ایران عصر دوشــنبه به 
هتل محل اقامتش در الریان رسید و در بدو 
حضورش، مورد اســتقبال ویژه قطرى ها 

قرار گرفت.
یکى از تدابیر آنها بــراى افزایش روحیه 
کاروان ایران، استفاده از یک طرح جالب با 

به تصویر کشیدن کارلوس کى روش بود.
ســى کیو اما تنها شــخصى نبــود که از 
دیدن این نماد خوشحال شده بود. رامین 
رضاییان، مدافع محبوب سرمربى پرتغالى 
تیم ملى که با حضــور کى روش دوباره به 
جمع یوزهــاى ایران برگشــت و رویاى 
حضور در 2022 قطر را تعبیر شده مى بیند، 
شانه به شانه کى روش در اردوى تیم ملى 
حاضر است و او هم کنار این المان جالب 

عکسى به یادگار گرفت.
رامین رضاییان که با وجود حضور صادق 
محرمى در پســت دفاع راست، کار بسیار 
سختى براى قرار گرفتن در ترکیب اصلى 
تیم ملى دارد، امیدوار اســت بتواند بار 
دیگر به ماننــد 2018 و 2019 
اعتماد ســرمربى محبوبش را 
جلب کــرده و راهى به جمع 
یازده نفره تیــم ملى پیدا 

کند.

بازیکن  ایرانى هال ســیتى 25 مرداد در دیدار تیم هاى 
فوتبال هال سیتى و برنلى دچار مصدومیت شد و زمین 
را در دقیقه 55 ترك کرد و از  آن روز تاکنون نتوانســته 
اســت در میادین بازى کند و کارهــاى درمانى خود را 

دنبال مى کرد.
پس از اعالم لیست 25 نفره تیم ملى فوتبال براى حضور 
در جام جهانى 2022 و اینکه کارلوس کى روش یک نفر 
کمتر از ســایر تیم ها معرفى کرد، گمانه زنى هایى وجود 

داشت که صیادمنش نفر بیست وششــم ایران در جام 
جهانى قطــر خواهد بود. فدراســیون فوتبال اگر چنین 
تصمیمى داشت، باید این مســئله را روز دوشنبه به فیفا 
اعالم مى کرد. لیام روسنیور، ســرمربى تیم هال سیتى 
درباره وضعیت صیادمنش اظهار داشــت: فکر مى کنم 
نکته زیباى مرتبط با اللهیار صیادمنش، انرژى خوبى بود 
که او هنگام دویدن دور زمین از هواداران دریافت مى کرد. 
صیادمنش را براى اولین بــار خارج از زمین مى دیدم که 

نرم دوى مى کرد. اتفاق بسیار خوبى رخ داد و براى من هم 
عالى بود تا او را دوباره ببینم. اللهیار را هنگام بازى دیده ام 

و به نظرم او دارایى بزرگى براى ما خواهد بود.
وى تعطیلى موقت لیگ چمپیونشیپ انگلیس را اتفاقى 
عالى براى هال سیتى دانست و تصریح کرد: مى توانیم 
مطمئن باشیم او براى بازگشت به میادین آماده مى شود؛ 
البته شــاید نه براى آغاز دوباره مسابقات در کریسمس. 
روز 11 دسامبر (20 آذر) با واتفورد بازى مى کنیم و شاید 

صیادمنش را براى این مسابقه نداشته باشیم، اما امیدوارم 
پس از آن بازى بازگردد.

سرمربى هال ســیتى با تمجید مجدد از مهاجم تیم ملى 
کشورمان گفت: صیادمنش و ته ته بازیکنان فوق العاده اى 
هستند. به اندازه کافى خوش شانس بودم که هر دو را در 
ابتداى لیگ دیدم و بسیار مشتاق هستم که هر دو را در 
ترکیب تیم داشته باشــم، چون فکر مى کنم آنها واقعًا 

مناسب شیوه اى هستند که مى خواهیم بازى کنیم.

صیادمنش چه زمانى به میادین بازمى گردد؟

ر سى 
زیر 
ینده 
ضل 

ت 

ل

رامین رضاییان که با وجود حضور صادق
محرمى در پســت دفاع راست، کار بسیار
گرفتن در ترکیب اصلى سختى براى قرار
تیم ملى دارد، امیدوار اســت بتواند بار
9 و 2019 8دیگر به ماننــد 2018
اعتماد ســرمربى محبوبش را
جلب کــرده و راهى به جمع
یازده نفره تیــم ملى پیدا

کند.

 اما امیدوارم 

جم تیم ملى 
فوق العاده اى 
ه هر دو را در

هر دو را در 
نم آنها واقعًا 

 کنیم.

مدافع سپاهان 
سرانجام به هدفش 

رسید

با عنایت به ماده (6) اصالحى آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه هاى صنفى (موضوع تبصره 3 ماده 
22 قانون نظام صنفى)، بدینوسیله به آگاهى اعضاى اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان ساعت شهرستان اصفهان مى رساند، 
داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه مى توانند به مدت (15) روز از روز پنجشنبه مورخ 1401/9/3 تا روز پنجشنبه مورخ 
1401/9/17 با مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف (www.iranianasnaf.ir) در قمست سامانه هاى الکترونیکـ  انتخابات الکترونیک 

ثبت نام نمایند. 
مدارك الزم جهت ثبت نام: شناسنامهـ  کارت ملىـ  پروانه کسبـ  مدرك تحصیلى یا اعتبارنامه عضویت در هیأت مدیرهـ  یک قطعه 

عکس رنگى 4×3 

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى صنفى: 
•  داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرســتان و ایران و دستگاه هاى اجرایى موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات 
کشورى در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه هاى صنفى منوط به استعفاى آنان از شغل قبلى خود پیش از ثبت نام در انتخابات مى باشد 

(تبصره 6 ماده 22 قانون) 
•  عضویت افراد در هیأت مدیره، بیش از دو دوره متوالى و یا چهار دوره متناوب ممنوع مى باشد (تبصره 1 ماده 22 قانون). 

•  (الحاقى 1392) اعضاى مستعفى هیأت مدیره در صورتى که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخالل در انتخابات استعفا داده 
باشند و اعضاى معزول از آن هیأت، نمى توانند براى اولین انتخابات بعدى هیأت  مدیره اتحادیه داوطلب شوند (تبصره 4 ماده 22 قانون). 
•  داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشانى سامانه نسبت به ثبت نام و بارگذارى مدرك تحصیلى و عکس پرسنلى خود جهت ثبت نام اقدام 
نمایند. در صورتیکه داوطلب فاقد مدرك تحصیلى بوده اما داراى سابقه عضویت باشد مکلف است نسبت به بارگذارى اعتبارنامه خود 
اقدام نماید. عدم بارگذارى هر یک از مدارك در بازه  زمانى فراخوان ثبت نام به منزله عدم ثبت نام است (تبصره 2 ماده 6 اصالحى آئین نامه 

اجرایى). 
•  چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره براى اتحادیه هاى تا 1000 عضو کمتر از 10 نفر و در اتحادیه هاى بیش از 1000 عضو کمتر 
از پانزده نفر باشد، هیأت اجرایى موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براى دو نوبت متوالى و هر نوبت به مدت 10 روز تمدید نماید. پس 
از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایى موظف است فهرست داوطلبان را براى بررسى به کمیته موضوع ماده 8 این آئین نامه ارسال نماید. 
مالك تعداد اعضاى اتحادیه براى تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضاى داراى پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور 

اولین فراخوان ثبت نام است (ماده 7 اصالحى آئین نامه اجرایى).

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره 
و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان ساعت 

شهرستان اصفهان (شماره: ۱۴۰۱/۶۳۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۱) 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس

1ـ تابعیت جمهورى اسالمى ایران 
2ـ اعتقاد و التزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ایران 

3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفرى مؤثر 
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال
 مانند: حجر، ورشکستگى و افالس

5ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر 
6ـ عدم اشتهار به فساد 

7ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلى دیپلم براى افراد 

فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره 
8ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (پروانه کسب معتبر، 
مجوزى اســت که تاریخ اعتبار آن منقضى نگردیده، 
صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفى خود را به غیر 
واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفى فعال و مکان 

آن تغییر نیافته باشد.) 
10ـ وثاقت و امانت 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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امیر سلجوقى مدیر  برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان در 
جمع خبرنگاران و با حضور روساى قســمت  این منطقه و مدیر و 
کارشناسان روابط عمومى با گرامیداشت روز 25 آبان و یاد و خاطره 
شهداى دفاع مقدس اظهار کرد: محدوده منطقه 4، یکى از نقاط 
پر تراکم، با طیف مختلفــى از طبقات اجتماعى و حدود 145 هزار 
مشــترك اســت که باید نگاه ویژه اى به این نقطه از شهر داشته 

باشیم. 
سلجوقى با اشاره به آمارى از مشترکان برق منطقه گفت: از 145 
هزار و 536 مشترك، رقمى نزدیک به 118 هزار مشترك مربوط 
به مشــترکان خانگى، 7 هزار و 900 مشترك عمومى و حدود 19 
هزار و 500 مشترك تجارى بوده است و  تعداد مشترکان صنعتى 

و کشاورزى  در این منطقه محدود مى باشد .
وى بیان کرد: اهم فعالیت هاى ما، در حوزه توســعه و بهینه سازى 
شبکه با رویکرد طراحى و نظارت و اجراى  اقتصادى و همچنین 

پاسخگویى غیر حضورى خدمات پس از فروش است.
ابتکار شرکت توزیع برق اصفهان

سلجوقى با توجه به قدمت شبکه هاى فشار ضعیف شهر، یکى از 
ابتکارات شــرکت توزیع برق اصفهان را طرح بازسازى و اصالح 
ساختار این شــبکه ها عنوان کرد و گفت: در ســال هاى گذشته 
توانسته ایم  شبکه هاى فشــار ضعیف را اصالح ساختار کنیم که 
باعث  بهبود شاخص هاى قابلیت اطمینان ،کاهش تلفات ، حفظ 

محیط زیست ، بهبود مبلمان شهرى شده است.
مدیر برق منطقه 4 شــرکت توزیع برق  اصفهان گفت: در ســال 
گذشته 55 کیلومتر از شــبکه توزیع برق در این منطقه با اعتبارى 

بالغ بر 190 میلیارد ریال، اصالح شد.
وى با اشــاره به بافت فرســوده منطقه 4 اصالح ساختار شبکه را 
نیازمند توجه همه متولیان شــهر  هماهنگى و تعامل سازنده آنها  
دانســت و تصریح کرد: دراین راســتا بخش هاى مهمى از شبکه 
محدوده  خیابان هاى پروین، الهور، مبارزان و سپیده کاشانى در 

سال گذشته اصالح و بهینه سازى شده است.
سلجوقى تجهیز پست هاى زمینى و هوایى را باعث بهبود عملکرد 
و تأمین برق پایدار عنوان کرد و افزود: در ســال گذشته 4 پست 
زمینى و 5 پســت هوایى با 80 میلیارد ریال اعتبــار در محدوده 
خیابان هاى مبارزان، سروش، حکیم شفایى و مشتاق تجهیز شد 
که افزایش کیفیت برق در اکثر مناطــق از جمله نتایج آن بود، به 
طورى که کمتر نقطه اى در این منطقه مى توان پیدا کرد که کیفیت 

برق مناسبى نداشته باشد.

واگذارى انشعاب به 70 مجموعه مسکونى
مدیر  برق منطقه 4 شرکت توزیع برق  اصفهان ادامه داد:  بخش 
قابل توجهى از خطوط فشار متوسط در این منطقه به صورت زمینى  
بوده که بهینه ســازى این خطوط با توجه به ترافیک و تأسیسات 

شهرى ســخت و پر هزینه اســت، اما با همت امور برق منطقه 
4 حدود 8 کیلومتر از این شــبکه در محدوده خیابان هاى شــیخ 
طوســى و مصلى با اعتبارى نزدیک به 38 میلیارد ریال، احداث 

یا بازسازى شد.
وى با وجود هزینه بر بودن واگذارى انشــعابات زمینى گفت: در 
سال گذشته به 70 مجموعه مسکونى به صورت زمانى واگذارى 
انشعاب انجام شــده است، همچنین در سال گذشــته با توجه به 
درخواســت متقاضیان براى رعایت حریم و جابجایى تأسیسات 
شــبکه هاى برق، 55 پروژه با هزینه اى بالغ بر 6 میلیارد ریال در 
این بخش اجرایى شــد، این در حالى اســت که با اصالح ساختار 
انجام شده در سال جارى این درخواست ها به 35 مورد کاهش پیدا

 کرده است.
سلجوقى از فروش هزار و 660 انشــعاب تک فاز و 550 انشعاب 
سه فاز در سال گذشــته خبر داد و عنوان کرد: عالوه بر واگذارى 
کنتورهاى جدید، کنتورهاى قدیمى هم تعمیر و بازســازى شدند 
که در این زمینــه یکى از مناطق پیشــرو در تســت و تعمیرات 
لوازم اندازه گیرى بودیم، همچنین در 7 ماه نخســت سال جارى 
هزار و 185 انشــعاب تک فاز و 200 انشعاب ســه فاز به فروش

 رفته است.

آمار تست هاى انجام شده
مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان با توجه به حساسیت 
سنجش نرخ واقعى انرژى افزود: در حوزه لوازم اندازه گیرى در سال 
گذشته 22 هزار تست در بخش تک فاز و 2 هزار و 585 تست در 

بخش سه فاز با مبلغ 620 میلیون ریال انجام گرفت.
وى تعمیرات و نگهدارى شــبکه هاى توزیــع و تجهیزات  آنرا 
از دیگر وظایــف اداره برق عنــوان کرد و گفــت: در این زمینه  
تعمیر و نگهدارى خطوط فشــار متوسط  با روش خط گرم و سرد؛ 
سرویس پستها و شبکه هاى فشــار ضعیف، شاخه برى درختان  
درگیر با شــبکه ها نیز با اعتبــارى بالغ بر64 میلیــارد ریال اجرا 

گردید.

حوادث جرحى ناشى از برق به صفر رسیده است
ســلجوقى رعایت اصول ایمنى را یکى از دغدغه هــاى اصلى اداره 
برق دانســت و عنوان کرد: در 2 ســال گذشــته با اطالع رسانى ها و 
فرهنگ سازى هاى انجام شــده، حوادث جرحى ناشى از برق به صفر 

رسیده است
سلجوقى انرژى توزیع نشــده و نرخ خاموشى را از شاخص هاى مهم 
پایدارى شبکه دانست و خاطرنشــان کرد: در ابتداى دهه گذشته نرخ 

خاموشى نزدیک به هزار دقیقه بود اما با تالش هاى انجام شده، امروزه 
این نرخ به زیر 100 دقیقه در شهر اصفهان رســیده که حتى فراتر از 

بسیارى از کشورهاى توسعه یافته است. 
وى افزود:  در حوزه مدیریت مصرف امور با بسیج همه امکانات و با بهره 
گیرى از همه توانمندى ها ، در راستاى فرهنگ سازى عمومى، در طرح 
کاهش پیک حضور فعال داشــته وبا  تعامل سازنده با ادارات و ارگانها 

نسبت به  کاهش  قابل توجه مصرف در ساعات پیک  اقدام نمود.

مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان اعالم کرد؛

نرخ خاموشى در شهر اصفهان به زیر 100 دقیقه رسیده است

پست بانک ایران در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود (به نشانى: اصفهان، خ سپه، نبش 
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تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001003617000003 به صورت 
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