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کلیشه های انتظار 
اتوبوس 

نان به نرخ روز 

۳

مرور کتاب مهارت های 
زناشویی

انتقال پیکر شهید 

ترابی کاجی به اصفهان

۳

       

با ویتامین 
پارکینسون را 

ضربه فنى کنید

عجیب ترین مزاحم تلفنى اصفهان دستگیر شد
۳

هواشناسی 
اصفهان هشدار 
نارنجی صادر کرد

اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان  در اســتان
 «هشدار نارنجى» صادر کرد. بر اساس هشدارهاى 
مرکز پیش بینى ســازمان هواشناســى کشور، رنگ 
زرد براى آگاهى بخشــى، رنگ نارنجى براى حفظ 
آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام اســت. هواشناسى 
اصفهان روز چهارشنبه با صدور اطالعیه اى از   تشدید 
سامانه بارشى و وقوع بارش باران و برف، 
رعدوبــرق، احتمال وقــوع تگرگ، مه 
آلودگى و کاهش دید،  وزش باد شدید 
موقتى تا اواخر روز پنج شنبه در مناطق 

غرب و جنوب استان ...

زیر خاکى هاى پولساز زیر خاکى هاى پولساز 
همه مجهوالت معادله تجارت سیب زمینیهمه مجهوالت معادله تجارت سیب زمینی

۳

با پیگیرى هاى مرکز اورژانس پیش بیمارستانى استان و حکم دادگاه؛

کار سخت شجاعکار سخت شجاع
در جام جهانی در جام جهانی ۲۰۲۲۲۰۲۲

مدافع میانى تیم ملى براى بازى در جام جهانى، 
کار راحتى ندارد. شــجاع خلیل زاده که در لیست 
نهایى کارلوس کى روش براى جام جهانى 2022 
قطر حضور دارد، اگرچه روى کاغذ، بیشتر از سایر 

همبازیانش، براى بازى ...
۲

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه 

کام تلخ
۷ میلیون نفر

با بیماری شیرین

۵

«باشو»، بازنده بزرگ

ویتامین C یک آنتى اکسیدان است که مى تواند در 
کاهش سطح رادیکال هاى آزاد 
نقش داشته باشد. سطح باالى 
رادیکال هــاى آزاد مى تواند 

به ...

دریافت وام ازدواج، برای خرید دام و طیور!  
سوء استفاده از تسهیالتی که باید صرف زوجین بشودسوء استفاده از تسهیالتی که باید صرف زوجین بشود

۲

۷

مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشتمدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت

شایعه ها را تکذیب کردشایعه ها را تکذیب کرد

۳

کشور همچنان درگیر خشکسالی است رکود کامل بر بازار لوازم خانگی اصفهانجهان نما
استان

استفاده از فیلترشکن چه خطرهایى دارد؟ موج آنفلوآنزا تا کى ادامه دارد؟تکنولوژی سالمت

۳

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مزبور و یا نمایندگان قانونى آنها با رعایت 
مفاد اساسنامه شرکت دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت صداقت بار لنجان (سهامى خاص) در ســاعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ   

1401/09/07 در محل شرکت برگزار مى گردد،حضور بهم رسانند.
**دستور جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده در ساعت 08:00 صبح ،مورخ 

1401/09/07
1.انتخاب مدیران(اعضاى اصلى هیأت مدیره)براى مدت 2 سال
2.انتخاب بازرسین اصلى و على البدل(براى مدت 1 سال مالى)
3.انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت

4.سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مى باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
صداقت بار لنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۰ 

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۲۳۰۰

هیأت مدیره شرکت صداقت بار لنجان (سهامی خاص)

بدینوسیله به آگاهى کلیه سهامداران مى رساند جلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده شرکت مهر آزمون پاسارگاد (سهامى خاص) به شماره ثبت 57362 در روز 
چهارشنبه مورخه 1401/09/09 ســاعت 10:00 صبح در محل شرکت به آدرس اصفهان 
شهر خورزوقـ  دلیگانـ  کوچه هفت تیرـ  بلوار ولى عصر، پالك 639ـ  طبقه همکفـ  
به کدپستى 8345179463 برگزار مى گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت مى گردد با در 

دست داشتن برگه سهام یا وکالت نامه قانونى در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخه 1401/09/09

1ـ انتخاب مدیران 
2ـ انتخاب بازرس

3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4ـ تصویب تراز و صورت هاى مالى سال 1400

آگهی دعوت شرکت مهر آزمون پاسارگاد (سهامی خاص) 
به شماره ثبت ۵۷۳۶۲

هیئت مدیره شرکت 

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 دوم

  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین در نظر دارد طبق مجوزهاى صادره نسبت به برگزارى 
مزایده به شرح ذیل اقدام نماید.

1-مزایده فروش مقدارى کاغذ باطله.
2-مزایده قطع و جمع آورى چوب  خشک درختان کاج و نارون و زبان گنجشک (هرس 

درختان بلند _ قطع درختان خشک و موریانه خورده)
3-مزایده فروش یخچال هاى مستعمل و فرسوده

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده  با واریز مبلغ 1,000,000 ریال به شماره 
حساب 0106906591003 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین براى هر مزایده از تاریخ 
درج آگهى ظرف مدت هفت روز کارى به امور ادارى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نائین 
مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 03146265200 تماس حاصل 

نمایند.
الزم به ذکر است به پیشنهادات ارائه شده در خارج از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
هزینه درج آگهى به عهده برنده مى باشد

آگهی مزایده نوبت اول

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین

ه
اصف
نااااارنج
اداره کل هواش
 «هشدار نارنج
مرکز پیش بینى
زرد براى آگاه
آمادگى و رنگ
اصفهان روز چه
سا
رع
آ
م
غر

۷
۳

۳

هه 

ر
استان

شپش ها جوالن نکرده اند!شپش ها جوالن نکرده اند!
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دانشگاه آزاد 
تعطیلى نداشته است

کشور همچنان 
درگیر خشکسالى است

خبرخوان
 از وضعیت 

امام زاده داوود چه خبر؟
  باشگاه خبرنگاران جوان |بــه گفته 
مســئوالن شــهرى، منطقه امامزاده داوود را 
ساخت و ســازهاى غیرمجاز تهدید مى کند و 
حتى استاندار تهران هم نسبت به این موضوع 
واکنش نشــان داده و اعالم کرده کــه باید با 
چنین ساخت و سازهایى در آن منطقه برخورد 
شود تا شاهد عدم ایمنى نباشیم همچنین این 
موضوع الزم است به بهترین شکل ممکن حل 

و فصل شود. 

هدفگذارى روسیه در ایران
  میزان |مدیرعامــل ســازمان بنــادر و 
دریانوردى با اشاره به جمع بندى کشور روسیه 
مبنى بر جابه جایى بخشــى از تجارت خارجى 
خود از مســیر ایران گفت: طبق صحبت هاى 
مشاور اقتصادى رئیس جمهور روسیه این کشور 
قصد دارد تا در مرحله اول 15 میلیون تن کاالى 
ترانزیتى و در مرحله دوم 50 میلیون تن کاالى 
ترانزیتى را از مسیر ایران جابه جا کند. صفایى 
گفت: روس ها تأکید زیادى براى انتقال کاال از 

طریق راه آهن دارند.

شرکت ایرانى علیه چمران 
و زاکانى!

  خبرآنالین | در روزهاى اخیــر جنجالى 
بزرگ درباره توده 5 کیلومترى گاز متان بر فراز 
آرادکوه در تهران که اولین بار ناسا آن را فاش 
کرد به راه افتاده اســت. گزارشــى که علیرضا 
زاکانى درباره اش گفت: تمام حرف هاى ناســا 
دروغ است و مهدى چمران هم ادعا کرد تصویر 
منتشر شده ناسا براى ایران نیست! این تکذیب 
ها اما درحالى اتفاق مى افتد که استارتاپ دانش 
بنیان تیزنگر با مراجعه بــه تصاویر ماهواره اى 
اروپایى که تأمین کننده تصاویر گوگل مپ است 
گزارش ناسا را تأیید کرده است. در این گزارش 
با اســتفاده از داده هاى ماهواره آژانس فضایى 
اروپا میزان گاز متان مورد بررســى قرار گرفته 
است. با بررسى نقشه منتشر شده در سایت ناسا 
و گزارش تیزنگر مى توان دریافت محدوده هاى 

با غلظت باال در جنوب تهران یکى است.

به چاه افتادن 
  روزنامه هم میهن |بررسى میدانى 
از بازار چمدان فروشى و دفاتر مهاجرتى نشان 
مى دهد، تقاضاى مهاجرت بــراى پناهندگى 
باال رفته اســت. پیش از این مدیــر رصدخانه 
مهاجرت ایران گفتــه بود، به طــور میانگین 
ســاالنه تا 70هزار نفر از کشور خارج مى شوند 
که 50درصــد از آنها پناهجو هســتند، از این 
تعداد 15 تا 20هزار نفر دانشــجو و مابقى هم 
با ویــزاى کارى و اقتصادى از کشــور خارج 
مى شوند. شــهال کاظمى پور، جمعیت شناس 
است و مى گوید: ما در جامعه شناسى به این نوع 
مهاجرت هاى بدون برنامه از چاله به چاه افتادن 

مى گوییم.

«شبکه مخفى زنان» 
توقیف نیست

چند روزى است مسئله    سینماپرس |
پخش نشدن سریال «شبکه مخفى زنان» به 
خبر روز شــبکه نمایش خانگى و اخبار هنرى 
تبدیل شده اســت و حتى برخى منابع از احضار 
دست اندرکاران تولید این اثر و همچنین نماوا 
به عنوان پلتفرم پخش کننده این ســریال خبر

 داده اند. اما براســاس پیگیرى انجام شــده از 
ســازمان تنظیم مقررات رســانه هاى صوت و 
تصویر فراگیر (ســاترا)، اعالم شد که سریال 
«شبکه مخفى زنان» توقیف نشده است و دلیل 
وقفه اى که در انتشار این مجموعه اتفاق افتاده، 
عدم ارائه به موقع قســمت هاى این مجموعه 

براى بررسى به ساترا بوده است.

انتقاد از 
کاهش ارزش پول ملى

آیت ا... ناصر مکارم شیرازى در دیدار    فارس |
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به تالش دولت 
در حل مشکالت کشــور اظهار کرد: امروز کاهش 
ارزش پول ملى و افزایش قیمت کاالها مردم را به 
شــدت آزار مى دهد. وى افزود: با توجه به افزایش 
درآمدهاى دولت، مردم انتظار دارند که در سفره هاى 

خود آن را احساس کنند.

بازداشت دروازه بان سابق 
دروازه بان سابق یکى از تیم هاى تهرانى    برنا|
سه شنبه شب در حوالى شهرك غرب تهران بازداشت 
شد. وى درحالى بازداشت شد که درحال آسیب زدن 

به اموال عمومى و لیدرى اغتشاشات بود.

ایران رأى منفى داد
جمهورى اسالمى ایران در یازدهمین    انتخاب |
نشســت فوق العاده مجمع عمومى سازمان ملل به 
قطعنامه ایجاد مکانیســم بین المللى براى جبران 
خسارات ناشى از جنگ روسیه در اوکراین به همراه 12 
کشور دیگر رأى منفى داد. این قطعنامه با محکومیت 
تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایى ضرروت احصاى 
خســارت هاى وارده به اوکراین، پیشنهاد مى کند با 
مشارکت دولت اوکراین مکانیسمى براى ثبت و آرشیو 
خســارت هاى وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد 

شود که مورد حمایت کشورهاى غربى قرار گرفت.

و دوباره «ترامپ»
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق    انتخاب |
آمریکا براى نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى 
ســال 2024 ثبت نام کرده اســت. ترامپ سه شنبه 
شب در جریان سخنانى در ویالى شخصى خود در 
فلوریدا اعالم کرد که وارد رقابت ها خواهد شــد. او 
گفت: «براى آنکه آمریکا را دوباره به عظمت و شکوه 
سابق برگردانیم، نامزدى خود را براى انتخابات ریاست 
جمهورى ایاالت متحده اعالم مى کنم؛ بنابراین، از 
حاال تا روز انتخابات 2024... چنان مبارزه خواهم کرد 
که قبًال از کسى دیده نشده. بازگشت آمریکا از همین 

حاال شروع مى شود.»

زمستان شد اما 
اروپایى ها نیامدند

  نامه نیوز |حامیان دولت این تصور را داشتند 
که بعد از انتخابات کنگره آمریکا در آبان و آغاز فصل 
ســرما، اروپایى ها گالن نفت به دست براى احیاى 
برجام به ایران التماس مى کنند اما فصل سرما شروع 
شــد و خبرى از اروپایى ها نیست. سیدحسین نقوى 
حسینى، فعال سیاســى اصولگرا مى گوید: تصور ما 
این بود که اروپا در زمستان پیش رو با بحران جدى 
تأمین انرژى مواجه شــود، ولى بحــران آنقدر نبود 
که افکارعمومى دولت هاى اروپایى را تحت فشــار 
بگذارند به طورى که آن دولت ها مجبور شــوند در 
نهایت مقابل خواســت هاى تهران بــراى احیاى 
برجام کوتاه بیاینــد البته هنوز ســرماى هوا به اوج

 نرسیده است.

از 100کشور در قم 
تحصیل مى کنند

  خبرآنالین| آیــت ا... علیرضا اعرافــى، مدیر 
حوزه هاى علمیه در دیدار «آنار رمضان اوف»، مفتى 
روسیه گفت: قم یکى از قطب هاى علمى و معرفتى 
در جهان اسالم مى باشــد و داراى حوزه   دینى بزرگ 
و اســالمى مى باشــد که از یک طرف از درون این 
شهر صدها مؤسســه به آموزش و تبلیغ مى پردازند 
و بیش از صدها هزار نفر از ایران و 100 کشــور دنیا 
در آن تحصیــل مى کنند و هر روز بیــش از 5 هزار 
کالس درس در ســطوح مختلف برگزار مى شود و 
بیش از 200 رشــته در قلمرو دین و اسالم تدریس

 مى شود.

سخنگوى دانشگاه آزاد با بیان اینکه در دانشگاه آزاد به 
دنبال حوادث اخیر در هیچ واحدى تعطیلى نداشــتیم،  
گفت: تکلیف دانشــجویان متخلــف در کمیته هاى 
انضباطى مشــخص مى شــود.محمد قربانى با اشاره 
به تعداد دانشجویان بازداشتى دانشگاه آزاد و وضعیت 
برگزارى کالس ها در این دانشــگاه گفــت: با توجه 
به بیش از 400 واحد و مرکز دانشــگاه آزاد اســالمى 
در سراسر کشــور با قریب به یک میلیون و 200 هزار 
دانشجو، تعداد دانشجویانى که در اغتشاشات شرکت 
کرده و دستگیر شده بودند خیلى محدود و معدود بوده 
که اغلب قریب به اتفاق با پیگیرى هاى دانشگاه در صف 

و ستاد، آزاد شدند.سخنگوى دانشگاه آزاد درباره وضعیت 
برگزارى کالس هاى آموزشى در واحدها گفت: تمامى 
کالس هاى آموزشــى و همه فعالیت هاى پژوهشى، 
فرهنگى و مدیریتى دانشــگاه آزاد اسالمى در سراسر 
کشور با شور و نشــاط از اول شروع سال تحصیلى دایر 
بوده و حتى یک روز در هیچ واحدى تعطیل نبوده است.

قربانى ادامــه داد: در مورد نحوه مواجهه با آن دســته 
معدود از دانشجویانى که شئونات دانشگاهى را رعایت 
نکردند این دسته از دانشجویان به کمیته هاى انضباطى 
فراخوانده شده و دفاعیات آنها اســتماع و حسب مفاد 

شیوه نامه مذکور، تعیین تکلیف مى شوند.

بارش ها در کشور از اوایل آبان   در دامنه زاگرس تا نیمه 
مرکزى ایران آغاز شده  است، بارش هایى که به گفته 
رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکسالى، تا 
حدودى مؤثر خواهند بود اما باز هم به بارش میانگین 
در آبان   نمى رسند.احد وظیفه درباره وضعیت بارش ها 
در کشــور اظهار کرد: حتى با این بارش ها هم کشور 
از خشکسالى بیرون نخواهد آمد زیرا بیشتر ذخایر آبى 
مصرف شده اند. خشکسالى فقط به میزان بارش یکسال 
آبى مربوط نیســت و این روندى است که باید در طول 
سال هاى متمادى آن را بررسى کرد.رئیس مرکز ملى 
اقلیم و مدیریت بحران خشکسالى با بیان اینکه بارش ها 

در مهر  ماه نسبت به بلندمدت 90 درصد کاهش یافته 
اســت، گفت: درآبان   که بارش ها آغاز شده، بارش ها 
نرمال و در برخى مناطق کمتر از نرمال هستند اما این 

بارش ها جبران کننده کم بارشى ایام گذشته نیستند.
وى خاطرنشان کرد: بارش هاى نرمال در ماه هاى آینده 
هم به معناى جبران کمبود بارش هاى گذشــته نیست 
زیرا تا پایان مهر  بارندگى هاى کمتر از نرمال در کشور 
رخ داده و ذخایر سدها به شدت کاهش یافته و ورودى 
آب سدها نیز به شدت ضعیف تر از حد نرمال شده است 
و کشور همچنان با تنش خشکسالى در تمام نقاط کشور 

روبه رو است.

خورشید کیایى
این روزهــا گرفتن وام با وجود تضامین ســلیقه اى و 
ســختگیرى بانک ها مثل شــرکت در ماراتنى شده 
اســت که درصد موفقیت در آن کم اســت. حال اگر 
سودهاى چند ده درصدى و اقســاط سنگین را هم به 
آن اضافه کنیم و  شــرایط اقتصادى امــروز را در نظر 
بگیریم؛ وام گرفتن تقریباً به امرى غیرممکن تبدیل مى 
شود. موانعى که باعث شــده برخى تصمیم بگیرند راه
 آسان ترى براى گرفتن وام انتخاب کنند تا بتوانند در 

این مسیر نفسگیر موفق شوند.
یکى از این راه ها خرید و فروش وام هاى ارزان قیمتى 
اســت که در رأس آنها وام ازدواج اســت که حاال در 
سایت هاى مختلف رونق گرفته و بازار سیاهى را ایجاد 
کرده است. وامى با اقساط طوالنى مدت و درصد سود 

کم که صف خریدارانش طوالنى است.
وام 120 میلیون تومانى با کارمزد 4 درصد با بازپرداخت 
ده ساله و اقساط یک میلیون تومانى امتیازى است که 
موجب شده این وام براى خریداران جذاب شود؛ اینها 
همه در حالى است که در ادامه قانون حمایت از خانواده 
و جوانى جمعیت، مبلغ این وام براى مردان زیر 25 سال 
و زنان زیر 23 ســال 30 میلیون بیشتر مى شود؛ یعنى 
150 میلیون، موضوعى که باعث شده خیلى ها وسوسه 
شــوند و تن به ازدواج هاى صورى و اجبارى بدهند تا 
بتوانند از امتیازات آن استفاده کنند. با توجه به اینکه در 
حال حاضر مظنه فروش وام ازدواج 120میلیونى را 70 
میلیون تومان و وام 150میلیونى را 90 میلیون تومان 

به شکل متغیر اعالم مى کنند. 
این همان موضوعى اســت که در گفته هاى مدیرکل 
دفتر برنامه ریزى و توســعه اجتماعى جوانان وزارت 
ورزش و جوانان نیز آمده است. به گفته مهدى متقى فر، 
مهمترین مسئله در زمینه بازارهاى خرید و فروش وام 

ازدواج، به بحث تضامین این وام باز مى گردد. 
وى مى گوید: گزارش هایى به ما رســیده است که در 
برخى استان ها بانک ها تا سه ضامن نیز از متقاضیان 
وام ازدواج طلب کرده اند، اگر بانک ها در بحث گرفتن 
تضامین به صورت ســلیقه اى عمــل نکنند و طبق 
قانون فقط یک ضامن از متقاضیان طلب کنند، کسى 
حاضر نمى شود این وام را بفروشــد. وام ازدواج 120 
میلیون تومانى قرض الحســنه ازدواج ســود زیادى 
ندارد، بازپرداخت آن باال و اقســاط آن پایین اســت و 
کسى حاضر نمى شود آن را بفروشد. مى فروشند چون 
ضامن براى آن پیدا نمى کنند. جالب اینکه این ســوء 

استفاده ها حاال منجر به ازدواج و طالق هاى صورى و 
اجبارى شده است.

معاون ســابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز 
همســو با متقى فر، پیش از این با ابراز نگرانى از این 
موضوع گفته بود، این مســائل به دلیل برخوردارى از 

منافع مالى وام ازدواج است. 
به گفته محمدمهــدى تندگویان، اگر دســتور العمل 
درست و جامعى براى نظارت بر دریافت کنندگان وام 
وجود نداشته باشــد، اعطاى هرگونه تسهیالتى که با 
نرخ پایین و منافع خوب براى دریافت کننده پرداخت 
شود امکان بروز هرگونه انحرافى نظیر خرید و فروش 
وام، ازدواج و طــالق صورى، ازدواج اجبــارى و... را 

ایجاد مى کند.
به نظر مى رسد عدم نظارت دقیق و کافى بانک مرکزى 
بر شــعب براى جلوگیرى از تخطى و طلب تضامین 
سنگین و نیز نبود دستورالعملى جامع براى نظارت بر 
دریافت کنندگان این وام منجر به ســوء استفاده هاى 
اینچنینى شده است. نهایتاً نیز منابع مالى که قرار بود در 
راستاى تسهیل امر ازدواج جوانان تخصیص داده شود، 
با سوء استفاده هایى همراه شده که به مقاصد دیگرى 

جز ازدواج جوانان کشانده شده است.

معاون ســابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
یادآورى اینکــه در دوران معاونــت خود در خصوص 
ضرورت وجود دســتورالعملى براى نظارت بر دریافت 
کنندگان وام ازدواج چندین بار بــا مجلس مکاتباتى 
انجام شده و گزارش مفصلى را به کمیسیون بودجه و 
فرهنگى مجلس ارائه داده تأکید کرده که چند معضل 
در آن گزارش مطرح شده بود که یکى از آنها بحث خرید 
و فروش وام ازدواج بود: «سایت هاى خرید و فروش وام 
ازدواج فراوان اســت و ما یک پرینتى از این سایت ها 
گرفتــه و گــزارش آن را به مجلس دادیم. از ســوى 
دیگر به شوراى اجتماعى کشــور نیز گزارشى درباره 
ســایت هایى که وام ازدواج را خرید و فروش مى کنند 

نیز ارائه دادیم.»
این گزارش در زمانى به کمیسیون بودجه و فرهنگى 
مجلس ارائه شده بود که وام ازدواج 70 میلیون تومان 
بوده و اکنون چیزى بیش از دو برابر شــده اســت. اما 
همچنان مشکل اصلى نبود نظارت بر دریافت کننده 
وام است. امرى که به اعتقاد معاون سابق امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان باعث شده آمار ازدواج یا طالق 

صورى را نیز باال ببرد. 
او حتى در این رابطه مثال زده و مى گوید: مواردى بوده 

که وام ازدواج دریافت نکرده بودند و بعد از 20 ســال 
ازدواج، طالق صورى گرفتــه و مجدداً ازدواج صورى 

کرده بودند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند.
 گرچه این تمام ماجرا نیســت؛ گاهى در این شــرایط 
ازدواج هایى صورت مى گیــرد که اجبارى و مربوط به 
دختران زیر سن قانونى است که تنها دلیل آن دریافت 
وام ازدواج توسط والدین است؛ دختران زیر 18 سالى که 
بیشتر آنها در روستاها هستند و مجبورند به عقد اجبارى 
مردى دربیایند تا والدینشان بتوانند از طریق وامى که 
از این طریق دریافت مى شود اقدام به خرید دام و طیور 

کرده و از این طریق براى خود سرمایه گذارى کنند. 
حاال با توجــه به اینکه پیش بینى مى شــود وام هاى 
ازدواج در سال 1402 نیز با مبالغ باالترى به زوج هاى 
جوان پرداخت شود گفته مى شــود که با باالرفتن وام 
ازدواج، میزان سوء استفاده و بهره بردارى غیر واقعى از 

این وام ها نیز بیشتر مى شود.
همین مسئله باعث مى شود که بخش زیادى از منابع 
کشــور که قرار اســت صرف موضوع ازدواج و کمک 
به زوجین شــود از طریق این سوء اســتفاده ها مسیر 
دیگرى را در پیش گرفته و صرف هزینه هاى دیگرى

  شود.

سوء استفاده از تسهیالتى که باید صرف زوجین بشود

دریافت وام ازدواج، براى خرید دام و طیور! 

شمارش معکوس براى آغاز بزرگ ترین رویداد جهانى بعد از همه گیرى 
ویروس کرونا در کشور قطر در حالى آغاز شده که پیش بینى شده است 
حدود 1/2 میلیون نفر براى تماشاى مسابقات فوتبال جام جهانى 2022 

وارد این کشور شوند.
اولین نکته جالب توجه، دریافت رأى میزبانى مسابقات جام جهانى فوتبال 
2022 توســط کشــور قطر بود که به دنبال آن و به جهت فراهم کردن 
زیرســاخت هاى مقتضى و ساخت اســتادیوم هاى فوتبال ده ها میلیارد 
دالر در این کشور هزینه شد. این کشور که تنها جمعیتى بالغ بر 3 میلیون 
نفر دارد و یکى از بزرگ ترین تولیدکنندگان گاز طبیعى جهان محسوب 
مى شود، هزینه هاى زیادى را جهت ایجاد زیرســاخت هاى الزم براى 

میزبانى از این دوره از جام جهانى متحمل شده است.

هزینه ساخت استادیوم هاى جدید در این کشور 6/5 میلیارد دالر برآورد 
شده است؛ همچنین ایجاد یک سیستم ریلى شهرى بدون راننده جهت 
اتصال استادیوم ها و امکان حمل و نقل سریع و آسان هزینه اى بالغ بر 36 
میلیارد دالر براى این کشور داشته است؛ با این حال، برخى از آمارهاى 
موجود، برآورد کل هزینه هاى زیرساختى از دهه گذشته تاکنون را بیش 

از 200 میلیارد دالر تخمین زده شده است.
قطعًا انجام چنین سرمایه گذارى در سطح کالن مى تواند در درازمدت و یا 
حتى در کوتاه مدت اثرات مثبت و سازنده اى عالوه بر اقتصاد این کشور بر 
صنعت گردشگرى قطر و حتى کشورهاى اطراف آن داشته باشد. مقامات 
دولتى قطر چشــم اندازى مبنى بر اختصاص 12 درصــد تولید ناخالص 
داخلى از پرتو صنعت گردشگرى تا سال 2030 تعریف و تبیین کرده اند 

که با برگزارى این رویداد جهانى و معرفى قطر به تمام جهانیان، دوحه را 
به عنوان یکى از 20 شهر برتر براى گردشگران قرار دهند و قطر را به یک 

رهبر جهانى در خدمات برتر تبدیل کنند.
این کشور با استفاده از به کارگیرى ظرفیت 3 کشتى تفریحى به عنوان 
هتل هاى شناور بخشى از کمبود اقامتگاه هاى خود جهت اسکان و استقرار 
تماشاگران را حل وفصل کرده است. وضعیت اشغال و رزرو این هتل ها تا 

دو هفته ابتدایى جام جهانى تکمیل است.
مطابق آمــار موجود و اطالعــات واصله تاکنون از تعــداد 3/1 میلیون 
بلیت موجود براى تماشــاى مســابقات تعداد 2/9 میلیون عدد فروخته 
شــده اســت؛ با این حال، هنوز تقاضا جهت خرید بلیت هاى باقی مانده 

وجود دارد.

قطر روى ریل تحول گردشگرى

الدن ایرانمنش
هر ده دقیقه یک پا را قطع مى کند و موذیانه و در سکوت هر 6 دقیقه جان 
یک نفر را مى گیرد؛ قاتلى که آمار قربانیانش طى دو سال اخیر صعودى شده 
و پس از ابتال به کرونا در جهان 4 درصد افزایش یافته اند. گفته مى شــود 
دیابت بعد از تصادفات و بیمارى هاى غیرواگیر، بیشترین آمار مرگ و میر را 

در جهان به خود اختصاص داده است.   
سهم ایرانى ها اما در این آمارهاى تلخ، زیاد است و شامل 7 میلیون ایرانى 
مى شود که به گفته رئیس پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى 
تهران، علت آن ترکیب کم تحرکى و پرخورى، غذاى نامناســب، مصرف 

کم میوه و سبزى و فیبر و مصرف قند، شیرینى و چربى اشباع شده است.
آمارهایى که از سال 95 تا 1400 از 11درصد به 14 درصد در جمعیت رسیده 

که به معنى افزایش 30 درصدى شیوع دیابت در کشور است.  
افشین استوار، رئیس پژوهشــگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکى 
تهران مى گوید: این بیماران 4 درصد مرگ و میرها که حدود 16 هزار نفر در 

سال مى شــود را به خود اختصاص مى دهند و این در حالى است که کمبود 
انسولین هاى قلمى در دو سال اخیر چالش هاى زیادى را براى مبتالیان به 

این بیمارى به وجود آورده است.
به گفته او یارانه اى که براى ایــن موضوع وجود دارد، گاهى برعکس عمل 
کرده و موجب قاچاق معکوس مى شــود، این در حالى است که کارى که 

سازمان غذا و دارو درصدد انجام آن بود هم به اجرا نرسید. 
قرار بود سازمان غذا و دارو اقدام به ثبت نام بیمارانى کند که نیاز به انسولین 
دارند و خود انســولین را در اختیار آن بیماران قرار دهد، اما اینکه چه اندازه 
موفق بوده و چه چالش هایى وجود داشته موضوع دیگرى است، کما اینکه 
چالش هایى نه تنها در این حوزه بلکــه در تأمین داروهاى دیابتى نیز وجود 
داشت. داروهایى که تجویز مى شد، هم گاهى در دسترس نبود و هم اینکه 

هزینه آنها افزایش پیدا کرد. 
حاال به رغم اینکه حدود 75 درصد افراد دیابتى نسبت به بیمارى خود آگاهى 
دارند؛ با این حال، تنها 65 درصد این افراد درمان مناسب را دریافت مى کنند 

و نکته مهم اینکه این درمان هم در برخى مواقع مؤثر نیست و تنها درمان 30 
درصد از بیماران منجر به کنترل دیابت مى شود. اما با وجود این مشکالت در 
صورت  عدم دسترسى به دارو یا افزایش هزینه ها احتماًال همان 30 درصد 
باقیمانده نیز براى درمان با مشکالتى مواجه مى شوند و در نتیجه این درصد 

کاهش پیدا مى کند.
این در حالى است که با وجود اینکه «شیوه نامه کشورى کنترل قند خون» 
براساس ضرورت تدوین شد و از سوى وزارت بهداشت و درمان نیز تصویب 
شد تا راهکارى براى رفع مشکالت دیابتى ها باشد اما با اینکه 365 روز از 
مصوب شدن این شیوه نامه مى گذرد اجراى آن همچنان به واسطه برخى 
مشــکالت لنگ مى زند. اینها همه در حالى است که هزینه بیمارى دیابت 
بسیار باال ست و در صورت عدم کنترل منجر به ناتوانى هاى فراوان مى شود 
و از این رو ضرورت کنترل این بیمارى بیش از ســایر بیمارى ها احساس
 مى شــود. بیمارى که نه تنها هزینه زیادى را بر دوش خود فرد مى گذارد، 

بلکه براى سیستم درمان کشور نیز هزینه هاى زیادى دربر دارد.

کام تلخ 7 میلیون نفر با بیمارى شیرین 
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انتقال پیکر شهید ترابى کاجى 
به اصفهان

ارشد نظامى ارتش جمهورى اسالمى ایران در منطقه 
اصفهان، یــزد و چهارمحال وبختیارى گفت: انتقال 
پیکر شــهید غالمرضا ترابى کاجى از بندر عباس به 
استان اصفهان انجام شد. امیر سرتیپ دوم سیاوش 
میهن دوست با اشاره به خاکسپارى شهید غالمرضا 
ترابى کاجى به عنوان شــهید گمنام در بندرعباس 
اظهار کرد: هویت شهید پس از 33 سال بى خبرى و 
بعد از گذشت چهار سال از خاکسپارى، در نهم دى 
ماه 1399 با آزمایش DNA، شناسایى و مشخص شد 
که اهل شهرستان جرقویه اصفهان است. او افزود: 
خانــواده او به ماندن شــهید در بندرعباس رضایت 
ندادند و پس از گرفتن مجــوز الزم از دفتر رهبرى، 
پیکر این شــهید واالمقام از بندرعباس به اصفهان 
منتقل شد و در گلستان شــهدا به خاك سپرده شد، 
فراق او و خانواده اش پس از 35 سال به پایان رسید. 
شهید غالمرضا ترابى کاجى سال 1344 در شهرستان 
جرقویه متولد و بیست وهشتم خرداد ماه سال 1366 
در ناحیه زبیدات عراق بر اثر اصابت گلوله دشمن به 

شهادت رسید.

رکود کامل بر بازار 
لوازم خانگى اصفهان 

نایب رئیــس اتحادیه لوازم خانگى اصفهــان با بیان 
اینکه رکود کامل بر بازار لوازم خانگى اصفهان حاکم 
است، گفت: به دلیل این شرایط، افزایش قیمت دالر 
تأثیر چندانى بر این بازار نداشــته است. محمدجواد 
روغنى اظهار کرد: فقدان توان مالى مردم و تأسیس 
فروشــگاه هاى بزرگ لوازم خانگى باعث شده است 
که واحدهاى فروش لوازم خانگى خرد در اصفهان با 
کساد شدیدى روبه رو شوند، به طورى که اغلب در حال 
تعطیلى هســتند. وى در ارتباط با تأثیر دالر بر قیمت 
لوازم خانگى داخل خاطرنشان کرد: تأمین بخشى از 
قطعات و مواد اولیه لوازم خانگى داخلى وابسته به خارج 
از کشور است و براساس نرخ دالر تعیین قیمت مى شود، 
ازاین رو هر تغییــرى در نرخ ارز بــه تغییرات قیمت 
لوازم خانگى ساخت داخل هم منتهى مى شود. وى در 
پاسخ به این پرسش که چرا به رغم ممنوعیت واردات، 
لوازم خانگى خارجى در بازار موجود اســت، توضیح 
داد: به دو صورت قاچاق معکــوس و قاچاق وارداتى، 

محصوالت خارجى وارد بازار مى شود.

شپش ها 
جوالن نکرده اند!

مدیر گروه بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: شیوع گســترده و بیش از حد معمول شپش در 
سال جارى در مدارس استان مشاهده و گزارش نشده 
است. رضا فدایى افزود: امسال مواردى از آلودگى به 
شپش در برخى از مدارس اصفهان گزارش شده اما به 
شکل گسترده نبوده است. وى اظهار داشت: در 2 سال 
گذشته کالس هاى درس در مدارس بصورت حضورى 
برگزار نمى شد بنابراین ما امکان معاینه دانش آموزان 
را نداشتیم اما از امسال که کالس ها بصورت حضورى 
برگزار مى شود این کار در حال انجام بوده و مواردى  
مشاهده شده اســت. وى درباره انتشــار مطلبى در 
شــبکه هاى اجتماعى مبنى بر« جوالن شــپش در 
مدارس اصفهان» تصریح کرد: چنین چیزى به هیچ 
عنوان مطرح نبوده است و افزایش یا جوالن نداشتیم.

نیاز به گروه هاى خونى
 A و O 

سرپرست روابط عمومى سازمان انتقال خون استان 
 A مثبت و O اصفهان از نیاز به اهداى خون گروه هاى
منفى خبر داد. فرشته آرامش اظهار کرد: ذخیره خون 
اســتان اصفهان در حال حاضر برابر با پنج روز است؛ 
در صورتى که ذخیره خون مناسب شش روز و حالت 
ایده آل ذخیره خون 10 روز است. وى تصریح کرد: با 
افزایش عمل هاى جراحى و افزایش مصرف خون و 
فرآورده هاى خونى در بیمارستان ها مواجه هستیم و 
با توجه به نیاز مستمر بیماران به خون و فرآورده هاى 
خونى، شــهروندان اهداى خون را در دستور کار خود 

قرار دهند.

خبر

اداره کل هواشناســى اســتان اصفهــان  در اســتان
 "هشدار نارنجى" صادر کرد.

بر اساس هشدارهاى مرکز پیش بینى سازمان هواشناسى 
کشــور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، رنگ نارنجى براى 

حفظ آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
هواشناسى اصفهان روز چهارشنبه با صدور اطالعیه اى از   
تشدید سامانه بارشى و وقوع بارش باران و برف، رعدوبرق، 
احتمال وقوع تگرگ، مه آلودگــى و کاهش دید،  وزش باد 
شدید موقتى تا اواخر روز پنجشنبه در مناطق غرب و جنوب 
اســتان خبر داد. بر اســاس این گزارش، احتمال لغزندگى 
جاده ها، آب گرفتگــى معابر عمومى، اختــالل در عبور از 

گذرگاه هاى کوهستانى، ایجاد روان آب در مسیل ها و مناطق 
مستعد، شکل گیرى سیالب هاى محلى، خسارت به صنعت 

کشاورزى وجود دارد.
شدت بارش ها در مناطق همجوار با استان هاى چهارمحال 
بختیارى و کهکیلویه و بویراحمد و لرســتان خواهد بود و 
احتمال بروز اختالل در تردد در مســیرهاى مواصالتى به 
استان هاى چهارمحال بختیارى و کهکیلویه و بویراحمد و 

لرستان براى روز پنجشنبه وجود دارد.
محمدرضا رفیعى، کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
اصفهان  اظهار داشــت: افزایش ابر و بــارش از غرب آغاز 

خواهد شد و تا اوایل روز جمعه در استان ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
استان اصفهان بر لزوم تهیه بســته و حمایت از فعاالن 
صنایع دستى و صنعت گردشگرى استان اصفهان که در 
ایام نا آرامى هاى اخیر دچار آســیب هاى جدى شده اند، 

تأکید کرد.
علیرضا ایزدى گفت: امسال و با توجه به برنامه ریزى هاى 
انجام شــده از ابتداى نوروز با رشد مناســبى در 2 حوزه 
صنایع دستى و گردشگرى به ویژه پس از کاهش چشمگیر 
همه گیرى شــیوع ویروس کرونا در پهنه استان اصفهان 
مواجه بودیم و همین نکته باعث ایجاد امید در بســیارى  

برنامه ریزان و فعاالن این 2حوزه شد.

او افزود: باکمال تأســف و شــروع ناآرامى هاى اخیر که 
هم زمان با دومین فصل ورود گردشــگران به اســتان 
اصفهان بود، فعاالن این 2 حوزه پس از اقبالى کوتاه مدت، 
دوباره با رکود جدى مواجه شدند، به نحوى که هم اکنون 
با کاهش ورود تورهاى خارجــى، کاهش رزرو واحدهاى 
اقامتى و کاهش چشــمگیر فروش انــواع محصوالت 
صنایع دستى روبرو هستیم. لذا مى طلبد  در 2 حوزه استانى 
و ملى، به کمک و حمایت این فعاالن به ویژه در زمینه هایى 
همچون امهال و تقسیط تســهیالت بانکى، ارائه هر چه 
بیشتر تسهیالت بانکى و هرگونه حمایت از این فعاالن 

به منظور برون رفت از این شرایط بشتابیم.

لزوم حمایت از صنایع دستى و 
گردشگرى پس از ناآرامى ها

هواشناسى اصفهان 
هشدار نارنجى صادر کرد

ســوداگرى بدون حد و مرز، بى حساب و کتاب و عده اى 
که با انحصــار گرفتن محصولى که طرفــداران زیادى 
دارد قصه تلخــى را براى ســیب زمینى رقــم زده اند.
مســئله اى که هر ســال با چالش روبه رو است؛ گاهى 
سیب زمینى ها روى دست کشاورزان باد مى کند و گاهى 

در بازارها کمیاب مى شود. 
امســال هم قصه تلخ ســیب زمینى دقیقًا بعد از فصل 
برداشــت شــروع شــده تا این محصول به گفته رئیس 
اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان به 
علت اینکه منحصر به افراد خاص است دچار چالش شود.
از مضمون حرف هاى نوروز على اســماعیلى مشخص

 مى شود که در مسئله سیب زمینى مثل هرسال با همین 
آش و همین کاسه روبه رو هستیم و امسال برعکس سال 
گذشته که بخش زیادى از ســیب زمینى ها معدوم شد و 
سپس حکم کیمیا را داشت قرار است با قیمت هاى نجومى 
سیب زمینى روبه رو باشیم. قصه تلخى که هر سال تکرار
 مى شود و دیگر به مســئله اى نخ نما و کلیشه اى تبدیل 
شــده اســت. در این میان دالالن بازار ســیب زمینى و 
انحصارگران این بازار بدنه قدرتمندى را تشکیل داده اند 
که ردپایشــان در خرید و فروش این محصول پر طرفدار 
وجود دارد تا مشــکالت کشــاورزان فریدنى همچنان 

پابرجا باشد.
از منطقه  فریدن، همواره به عنوان قطب سیب زمینى در 
استان اصفهان نام برده شده است. طى سال هاى گذشته 
این منطقه برند سیب زمینى اصفهان و ایران بوده است اما 
وضعیت امروز این نقطه از کشور به لحاظ  زیست محیطى 
و اقتصاد کشاورزى، شــکننده تر از هر زمان دیگر است. 
کافى است پاى صحبت کشــاورزان و کارشناسان این 
منطقه بنشینیم تا متوجه شویم که مشت نمونه خروارى 
از مصادیق ناکارآمدى اقتصادى معیشت کشاورزان این 
منطقه اســت که با شروع برداشت ســیب زمینى شروع 

مى شود.
برداشت تدریجى محصول ســیب زمینى در بسیارى از 
مزارع کشاورزى فریدن از مهرماه شــروع مى شود و تا 
نیمه آبان ادامه دارد و هر سال در همین زمان هاست که با 

گرانى و کمبود سیب زمینى یا انهدام بخش زیادى از این 
محصول روبه رو مى شــویم، به طورى که وضعیت این 
محصول برخالف محصوالت دیگر است به طورى که با 
شروع برداشت برعکس اینکه قیمت آن کم بشود به شدت 

باال مى رود و حکم کیمیا را پیدا مى کند.
بسیارى از کشــاورزان منطقه فریدونشهر اکنون عنوان 
مى کنند که در برداشت محصول مشــکلى ندارند بلکه 
مشــکل آنها در فروش محصوالتشــان است؛ دالالنى 
که محصوالت آنها را بــا  قیمت هــاى ارزان و کمتر از 
قیمت تمــام شــده تولید مى خرنــد و ســپس آن را با
 قیمت هاى گزاف صادر کرده و یــا به بازارهاى مصرف 

عرضه مى کنند.
این مسئله باعث مى شود کشــاورزان این منطقه زیر بار 
بدهى هاى بانکى و مشــکالت دیگر کمر خم کنند و از 
سوى دیگر با قیمت هایى روبه رو باشند که بعد از فروش 
نازل ســیب زمینى هایشان به شــکل نجومى به دست 

مصرف کننده رسیده است.  
با وجود اینکه براساس ســند الگوى کشت استانى، همه 
محصوالتى که مزیــت تولید دارد باید بــا برنامه ریزى 
تولید  شود تا با مشکالتى همچون مازاد، انباشت، دورریز 
یا کمبود محصول مواجه نباشــد اما سیب زمینى یکى 
از استثناهایى اســت که از این موضوع دور مانده است و 
دالالن و اشخاص هستند که درباره این محصول تصمیم 
گیرى مى کنند. دالالنى که به گفته کشاورزان اصفهانى 
از دسترنج آنها سود مى برند و در این میان سر کشاورزان و 

مصرف کنندگان است که بى کاله مى ماند. 
به گفته یک کارشــناس کشــاورزى قدمت کاشــت 
سیب زمینى در منطقه فریدونشهر به بیش از 200 سال 
پیش مى رسد اما در ســال هاى اخیر چند مشکل عمده، 
گریبان این محصول را گرفته و تا آنها حل نشوند، وضعیت 
این محصول تا صدسال آینده نیز به همین منوال است. 

اصطالحى که مجید افشارى درباره سیب زمینى به کار 
مى برد «زیر خاکى پول ساز اما دردسرساز شهرستان هاى 
فریدن بزرگ» اســت. به گفته این کارشناس همزمان 
با برداشت محصول سیب زمینى تریبون به دست هاى 
زیادى با راه اندازى معرکه دلسوزانه براى کشاورز فریدنى 

خواستار راه حلى براى فروش این محصول هستند اما در 
عمل هیچ کارى انجام نمى دهند و این در حالى اســت 
که باید واقعگرایانه به مسئله فروش سیب زمینى فریدن 

نگاه کرد. 
او اولین مشکل محصول سیب زمینى و یا حتى محصوالت 
دیگر را عدم تعریف ســبد کاشــت براى کشاورز جهت 
کنترل عرضه و تقاضا در بازار مى داند، معضلى که حاال در 
کشورهاى صاحب رتبه دنیا حل شده است اما در کشور ما 
به علت اثر عدم آگاهى نسبت به شرایط بازار و ارگان هاى 
مربوطه به دلیل عدم توجه به این مسئله و عدم آگاهسازى 
کشاورز ضربه مهلکى را در همان ابتداى کاشت به پیکره 

کشاورزى وارد مى کند.
از سویى دیگر پایین بودن سطح علمى و فنى کشاورزان 
معضل دیگرى است که باعث مى شود کشاورز همیشه 
در نقش فرد مظلوم داستان قرار داشــته اند و در جایگاه 
یک مقصر فراموش شــده  قرار گیرد در حالى که توانایى 
تولید محصول باکیفیت و با راندمان باال را ندارد و عمًال 
همین امر باعث مى شــود که از چرخــه رقابت با دیگر 

شهرستان هاى تولیدکننده سیب زمینى خارج شود.
افشــارى با اشــاره به وجود شــرایط رقابتى بــر بازار 
امروز جهان، عنــوان مى کند: ما در فریدن با مشــکل 
بسته بندى هاى شکیل روبه رو هستیم و قاعدتًا کسانى 
که بسته بندى مناسب را براى محصول خود برمى گزینند 

موفق تر خواهند بود.
به گفته این کارشناس یکى از مشکالت که ناخواسته رخ 
مى دهد و مى توان آن را به بدشانسى منطقه فریدن نسبت 
داد، تراکم بــاالى فروش در مناطــق دیگر و اصطالحًا 
به بازار نخوردن این محصول در ســطح کشور است که 
با توجه به همزمان رســیدن محصول ســیب زمینى در 
این منطقه و مناطق دیگر، شهرســتان هایى در فروش 
محصول خــود موفق تر هســتند که در دیگــر آیتم ها

 قوى تر باشند.
از سویى دیگر به گفته کارشناسان با توجه به تعداد باالى 
دالالن در منطقه تنها راه جلوگیرى از ســودجویى آنها 
وجود ســندیکاهاى قوى در حوزه کشاورزى در فریدن 

است که اکنون وجود ندارد.

همه مجهوالت معادله تجارت سیب زمینى

زیرخاکى هاى پولساز 

نان به نرخ روز 
نصف جهان   روزنامه «اصفهان امروز» در یادداشتى 
در شماره 25 آبان ماه خود با عنوان «به دولتى هایى 
که استنکاف مى کنند» نوشته: «انگار عمدى در کار 
است تا نظمى به سامان نرســد و جامعه هیچوقت 
شبى را ســر آســوده بر بالین نگذارد. توزیع انرژى 
را مدیریت مى کنند. آرد یارانه اى ســر از کشــور 
همسایه درمى آورد! تولید و توزیع نان را به اینترنت 
مــى ســپارند، وزن آن کم مى شــود و کارت ملى
 اجاره اى پس از استفاده از سهم خریدار ارز به سوى
 نانوایى هاى مختلف سرازیر مى شوند! یارانه دارو و 
درمان وقف مصرف کننده مى شود تا از طریق بیمه 
ها دریافت نمایند. واحدهاى تولید دارو ساز ناکوك 
مى نوازند و به دلیل گران شدن ارز و تحریم ها کرکره 

را پایین مى کشــند تا بازهم مرزهاى شرق و غرب 
جوالنگاه قاچاقچیان داروهاى وارداتى بى کیفیت و 
مشکوك شود! و حال زمانى که وزیر بهداشت از این 
همه رفتار چندگانه خسته و سردرگم مى شود به ناچار 
براى متعادل کردن بازار و رفع نیاز دردمندان اقدام به 

واردات آنتى بیوتیک و سرم مى کند.» 
در بخش دیگرى از این یادداشت آمده است: «آیا نمى 
توان قسمت اعظم این به هم ریختگى ها را حاصل 
همان تغییرات هشت سال یکبار سلیقه ها دانست که 
گروهى ناآشنا مى آیند و کسانى که ورزیده شده اند 
على رغم میلشان باید بروند و آنهایى که نه سر پیازند 
و نه ته آن و همچنان بارى به هرجهت و به نرخ روز 

نان مى خورند، بمانند؟»

مریم محسنى
 یکى از مســائلى که مى تواند به کمتر آلوده شدن هوا 
کمک کند توســعه ناوگان حمل و نقل عمومى است؛ 
توسعه اى که مى تواند مشوقى براى کسانى باشد که از 
این ناوگان استفاده نمى کنند و به دالیل مختلف از جمله 
تأخیراتى که در اتوبوس ها وجود دارد از وسیله شخصى 

استفاده مى کنند.
شاهد این مدعا هم تأخیراتى است که در برخى خطوط 
بسیار واضح و مشخص اســت. به عنوان مثال در خط 
ملکشهر به باقوشــخانه فاصله بین آمدن هر اتوبوس 
گاهى تا حدود 45 دقیقه هم به طول مى انجامد که این 

مسئله گالیه هاى زیادى براى کسانى که از این خطوط 
استفاده مى کنند را در پى داشته است. این در حالى است 
که ساماندهى ناوگان اتوبوسرانى یکى از ضروریات هر 
شهر و یکى از مطالبات شهروندان به شمار مى رود که 

سالمتى شهروندان و کاهش آالینده ها را در پى دارد.
در این رابطه مسئوالن اتوبوسرانى و ناوگان حمل و نقل 
شهرى و همچنین شوراى شهر و شهردارى باید دست به 
دست هم بدهند تا تمهیدات الزم را داشته باشند و بودجه 
بیشــترى براى این مقوله اختصاص دهند تا اصفهان 
بیش از این دچار مشــکالت آالینده ها و خودروهاى 

شخصى نباشد.

کلیشه هاى انتظار اتوبوس

مرور کتاب مهارت هاى زناشویى
نصف جهــان   معرفى و مرور کتــاب مهارت هاى 
زناشــویى از جمله برنامه هایى اســت که در هفته 
کتــاب و کتابخوانى به همت ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان برگزار

 مى شود.
در این برنامه که با عنوان مرور و نقد کتاب همخوان 
برگزار مى شود قرار اســت این کتاب در باغ غدیر 
معرفى و مرور شود.  کتابى که براى کسانى که اهل 

کتاب هســتند و عالقه مندند که در زمینه مسائل 
خانوادگى بیاموزند مى تواند مفید واقع شود.

این برنامه روز شنبه 28 آبان ماه از ساعت 16 الى 17 
در کتابخانه عالمه امینى در محل باغ غدیر اصفهان 

برگزار خواهد شد.
عالقه مندان به شرکت در این برنامه مى توانند براى 
گرفتن اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32607529 

تماس حاصل نمایند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان اظهار 
کرد: روز سه شنبه مرد حدوداً 50 ســاله اى که در سه 
ماهه اول ابتداى امســال بیش از 55 تماس مزاحمت 
تلفنى با 115 اصفهان داشته است با حکم جلب دادگاه، 

دستگیر شد.
فرهاد حیدرى در رابطه با شیوه مزاحمت این فرد گفت: 
این فرد ضمن اشــغال کردن خطوط امدادى 115، با 
دادن شرح حال کاذب و غلط به کارشناسان اتاق فرمان، 

آمبوالنس اورژانس 115 را با شــرح بیمار اورژانسى به 
درب منزل خود مى کشاند.

حیدرى افــزود: در این مــدت 15 مرتبــه نیروهاى 
امــدادى اورژانس  پــس از امدادخواهــى کاذب وى 
براى امدادرســانى به بیمار به آدرس ذکر شده رفتند، 
پس از تماس هــاى مکرر با امدادخــواه و اتالف وقت 
اورژانس، فرد مزاحــم درب را باز مى کرده و به محض 
ورود کارشناســان اورژانس براى کمک رسانى، درب 

را بر روى آن ها بســته و از درب دیگــر منزل متوارى 
مى شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان با اشاره 
به پیگیرى هاى این پرونــده بیان کرد: با پیگیرى هاى 
مرکز اورژانس پیش بیمارستانى استان، پس از استخراج 
گزارشــات و مدارك و طرح شکایت در دادگاه، روز سه 
شــنبه حکم جلب متهم صادر شد و روز چهارشنبه این 

فرد مزاحم بازداشت شد.

عجیب ترین مزاحم تلفنى اصفهان دستگیر شد

پیاده روسازى در5500 مترمربع از معابر نجف آباد
نصــف جهــان   شــهردار نجف آبــاد با اشــاره به 
اجراى پروژه هــاى پیاده  روســازى در نجف آباد 
گفت: عملیات اجرایى فاز نخســت پیاده روسازى 
معابــر اصلــى و فرعــى مناطــق پنج گانــه به 
مســاحت پنج هزار و 500 متر مربع انجام شــده 

است.
عبدالرســول امامــى از ادامه اجــراى پروژه هاى 

پیاده روسازى با هدف استانداردسازى معابر، بهبود 
عبور و مرور و افزایش رفاه شــهروندان خبرداد و 
گفت: براى انجام پروژه هاى پیاده روســازى معابر 
اصلى و فرعى نجف آباد 16 میلیارد ریال هزینه شده 
است، چرا که تأمین امنیت شهروندان هنگام عبور 
و مرور از معابر یکى از مهمترین وظایف شهردارى 

ها محسوب مى شود.

اصالح تشتکى درختان دولت آباد
نصــف جهــان   شــهردار دولــت آبــاد از اصالح و 
هوشمندسازى سیستم گرمایشى گلخانه شهردارى 

دولت آباد خبر داد.
محمد حسن یارى همچنین به اصالح تشتکى درختان 
شهر اشاره کرد و گفت: عالوه بر اصالح تشتکى درختان 
شهر، علفزنى فضاى سبز پارك معلم نیز توسط واحد 

فضاى سبز شهردارى دولت آباد انجام شده است.
وى در ادامــه با بیان اینکه استانداردســازى پل هاى 
عابر پیاده سطح شــهر دولت آباد در حال انجام است، 
اظهارکرد: مناسب ســازى و استانداردسازى پل هاى 
عابر پیاده سطح شهربه همت معاونت خدمات شهرى 

در حال اجراست.

شهردارى زرین شهر 
امسال فروش زمین نداشته است

نصف جهــان   رئیس شوراى اســالمى زرین شهر 
گفت: درصدد حفظ ســرمایه هاى خام شهردارى 
هستیم و از ابتداى امسال تاکنون هیچ گونه فروش 

زمین نداشته ایم.
على ســلیمیان افزود: اموال شهردارى باید حفظ و 
احیا شود و شــهردارى زرین شهر در راستاى حفظ 
سرمایه هاى خام شهردارى طى امسال گام برداشته 
و طى هفت ماه گذشــته هیچگونــه فروش زمین 

نداشته است.
وى با بیان اینکــه 50 درصد بودجه ســال 1400 
شهردارى زرین شــهر از فروش سرمایه هاى خام 
شهردارى تحقق یافته بود، افزود: بودجه شهردارى 
زرین شهر پارســال 700 میلیارد ریال پیش بینى 
شده بود که 600 میلیارد ریال آن وصول شد و 300 
میلیارد ریال آن نیز به فروش امالك در شــش ماه 

نخست سال جارى اختصاص یافت.
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تقریبا از همان زمان که اینترنت به ایران وارد شــد و گسترش یافت، 
موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیرى از دسترسى کاربران به وبگاه هاى 
مغایر با قوانین و سیاست هاى جمهورى اسالمى ایران و از سوى دیگر 
رواج VPN و فیلترشکن  نیز مطرح شــد، اما این موضوع زمانى شکل 
جدى ترى به خود گرفت که شبکه هاى اجتماعى و وب سایت هایى مانند 

فیس بوك، یوتیوب و توییتر فیلتر شدند.
 فیلترشــکن ها مجموعه اى از روش ها و نرم افزارهاى مختلف هستند 
که براى عبور از فیلتر از آن استفاده مى شود البته بعضى از فیلترشکن ها 
کاربرد امنیتى دارند، یعنى با عوض کردن آى پى آدرس فرد موردنظر، 
جلوى هک شدن را مى گیرند اما از طرفى بعضى از نرم افزارهایى که در 
قالب فیلترشکن عرضه مى شوند، بدافزارهایى هستند که توسط مجرمان 

سایبرى و جهت سوءاستفاده از کاربران ارائه شده اند.
درباره استفاده از فیلترشکن ها و موضع دولت با فیلترینگ وزیر سابق 
ارتباطات و فناورى اطالعات پیش از این اظهار کرده بود: درست است که 
بسیارى از فیلترشکن ها خدمات ظاهرى خوبى به کاربر ارائه مى دهند و به 
همین دلیل کاربران به استفاده از آن ها عالقه مندند اما بنا به گزارش هایى 
که مراکز معتبر منتشر مى کنند، این نوع نرم افزارها استفاده ضدامنیتى 
دارند و نوعى باج افزارند که به جمع آورى اطالعات مشــترکین اقدام 

مى کنند و فراگیرى و استفاده از فیلترشکن ها تبعات بسیار زیادى دارد.
محمدجواد آذرى جهرمى با تاکید بر مضرات استفاده از فیلترشکن بیان 
کرده بود: امیدواریم مسئوالنى که متصدى فیلترینگ هستند، به این 
موضوع توجه داشته باشند زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است و باید 
مردم را درباره استفاده از فیلترشکن توجیه کنیم تا آن ها با همراهى کنند 
زیرا در هر تصمیمى اگر همراهى مردم نباشد، اثراتش مشابه اثرات کنونى 
و گستردگى باج افزارها مى شــود. این درحالى است که در سال 1397 
 VPN رئیس پلیس فتاى ناجا اعالم کرده بود حدود 10 تا 12 ملیون نفر از

و فیلترشکن ها استفاده مى کنند.
بیشتر فیلترشــکن ها از نوع وى پى ان هســتند و VPN مخفف کلمه 
Virtual Private Network به معناى شبکه اختصاصى مجازى است 

و از یک پورت و پروتکل خاص استفاده مى کند. عمده استفاده وى پى ان 
در دنیا براى حفظ امنیت است؛ مثال اگر یک کاربر یا مسئولى به خارج از 
کشور رفته باشد و بخواهد از آنجا با حفظ امنیت، به اینترنت بانکش و یا 
سرویسى داخل ایران وارد شود، اگر به شبکه ى آن کشور اطمینان نداشته 

باشد، از وى پى ان استفاده مى کند.
اما علت اصلى استفاده از وى پى ان چیســت؟ در این زمینه مى توان 
گفت اطالعاتى که در وى پى ان ارســال و دریافت مى شود، غیرقابل 
شنود است. به همین دلیل است که غیرقابل فیلتر شده و از این قابلیت 
براى دورزدن فیلترینگ استفاده مى شود البته بستن فیلترشکن ها یک 
کار شدنى است و با بســتن پروتکل ها انجام مى شود، اما این کار هم با 

آسیب هایى همراه است.
برخى تحلیلگران بر این عقیده اند که بدافزار بودن خاصیت وى پى ان 
نیســت و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن ها صدق مى کند و حتى 
یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛  اما محدود 
کردن بعضى از پلت فرم ها مانند تلگرام در سال هاى گذشته مردم را با 
این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وى پى ان ها و اپلیکیشن هاى 
ناشناس روى بیاورند این درحالى است که این اپلیکیشن ها ممکن است 
دسترسى هاى غیرمتعارفى مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از 

این اطالعات سوء استفاده کنند.

بررسى امنیتى و دسترسى اپلیکیشن ها دو قســمت است؛ یک مورد، 
مدل وى پى ان هایى هستند که مثل سایفون به عنوان اپلیکیشن روى 
موبایل نصب مى شوند و هنگام نصب به کاربر نشان داده مى شود که 
چه دسترسى هایى مى خواهد کاربر بگیرد؛ فیلترشکن و وى پى ان براى 
عملکردش فقط باید به اینترنت دسترسى داشته باشد و هیچ دسترسى 
غیر از اینترنت نباید از کاربر بگیرد و اگر بگیرد قطعا مى خواهد کار دیگرى 
انجام دهد و در آن صورت کاربر نباید آن را نصب کند. نکته مهمى که 
وجود دارد این اســت یک ســرى از وى پى ان ها از رمزنگارى استفاده 

مى کنند و این اطالعات در رفت و برگشت قابل شنود نیست، اما بعضى 
از آن ها از رمزنگارى استفاده نمى کنند و کسى که این سرور وى پى ان را 

راه انداخته، مى تواند از اطالعات شما سوء استفاده کند.
وقتى وى پى ان کاربر وصل است و وارد یک درگاه پرداخت مى شود و 
شماره کارت و رمز خود را وارد مى کند، در واقع اسم کاربرى و رمز خود را 
به سرور وى پى ان مى فرستند و سرور وى پى ان، آن را به بانک مى فرستد. 
اگر طرف مقابل بخواهد سوء استفاده کند و وى پى ان رمزنگارى نباشد، 
مى تواند این کار را به راحتى انجام دهد؛  به همین دلیل توصیه شــده 
حتما اگر نیاز به استفاده از وى پى ان وجود دارد، زمان پرداختن و رفتن 
به سایت هاى داخلى مثل سایت یارانه، کنکور و دانشگاه که اطالعات 

حساسى دارند، وى پى ان را قطع شود.
 VPN اما طى سال هاى گذشته روى موضوع لزوم اقدام براى ساماندهى
در کشور از طریق مرکز ملى مجازى تأکید شده بود به گونه اى که رئیس 
مرکز ملى فضاى مجازى گفته بود استفاده از VPN مقوله پیچیده اى 
است و بســیارى از نظام ها از آن اســتفاده مى کنند مانند بانک ها در 
فعالیت هاى اقتصادى، مکاتبات ادارى و تعیین هویت. بنابراین نمى توانیم 
به سهولت نسبت به تعطیلى یا ممنوعیت قانونى VPN صحبت کنیم به 

همین دلیل به دنبال این هستیم که این فضا ساماندهى شود.
وى همچنین تأکید کرده بود باید شرکت هایى که VPN صادر مى کنند 
و یا نحوه ى استفاده از VPN توسط ارائه دهندگان اینترنت را ساماندهى 
کرد، به نحوى که استفاده از  VPN  براى کسانى که باید استفاده کنند، 

مشکلى نداشته باشــد و در مواردى که به ضرر اســت، اتفاق نیفتد. ما 
نمى توانیم عوارض VPN منفى را به صفر برســانیم، اما مى توانیم آن 

را کاهش دهیم.
 VPN چندى پیش گروهى از محققان و پژوهشگران موسسه امنیتى
Mentor دریافته و اعالم کرده اند که سه فیلتر شکن و وى پى ان معروف 

در جهان که میلیون ها کاربر از آنها استفاده مى کنند، دچار ضعف هاى 
امنیتى هستند که اطالعات کاربران از جمله مکان و موقعیت جغرافیایى 
اتصال به اینترنت، اطالعات ذخیره شده در دستگاه الکترونیکى متصل و 

نتایج جست وجوهاى آنها قابل دسترسى و ردیابى هستند.
این مساله به عقیده کارشناســان امنیتى، نگرانى هاى جدى درباره 
استفاده از فیلترشکن ها ایجاد مى کند چرا که کاربران با گوش سپردن 
به  شعارهاى این دسته از اپلیکیشن ها، با خیالى آسوده وب گردى مى 
کرده و بر این باور بوده اند که قابل ردیابى نیستند؛ پائولوس ییبلو، یکى 
 VPN Mentor  از محققان امنیتى و هکرهاى سفید فعال در شرکت
در این باره گفته بود سه فیلترشکن و VPN شناسایى شده اند که آنچنان 
که به کاربرانشان قول مى دادند، امن نبوده و در مواقعى نیز با پلیس 

فدرال آمریکا ( FBI) همکارى هایى داشته اند.
با آزمایش هاى مختلفى که محققان برروى فیلترشکن هاى متعدد 
انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که هر سه فیلترشکن و VPN  اعالم 
شده، اطالعات و IP آدرس هاى کاربرانشــان را افشا مى کنند و در 
صورت لزوم، به قولهاى خود مبنى بر حفظ اطالعات و عدم ردیابى 
آنها عمل نمى کنند و ممکن اســت با دولت هــا و نهادهاى امنیتى 

همکارى کنند.
اما یکى از ساده ترین راه ها براى هک کردن اطالعات کاربران، نوشتن 
نرم افزار و پنهان کردن بدافزار در داخل آن و توزیع عمومى و رایگان 
آن در بین مردم اســت و یکى از ابزارهایى که مورد سوءاستفاده قرار 
مى گیرد، فیلترشکن ها هستند و طبق گفته یکى از مسئوالن سازمان 
فناورى اطالعات در سال 1399، 99 درصد ابزارهاى فیلترشکن ها 

براى سوءاستفاده طراحى مى شوند. 

بر این اساس وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات استفاده از فیلترشکن ها 
را موضوع مهمى دانست و گفت: االن بسیارى از گوشى هاى هموطنان 
ما به بدافزار آلوده هستند و راه ورود این بدافزارها هم ابزارهاى دور زدن 
فیلترینگ و وى پى ان  است. ما برنامه اى که در وزارت ارتباطات داریم 
این است که نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش دهیم، برنامه اى براى 
این کار ترتیب داده شده که در زمان خودش اعالم مى شود، براى اینکه 
مردم نیازى به فیلترشکن نداشته باشند و سرویس هاى مورد نیازشان 
راه اندازى شود که استفاده از فیلترشکن به حداقل برسد، زیرا بسیارى از 
ویروس هاى مردم روى گوشى ها، تبلت ها و لپ تاپ هایشان به دلیل 

استفاده از فیلترشکن است.
چندى پیش هم وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفته بود همانطور 
که بارها کارشناسان اعالم کرده اند استفاده از وى پى ان آسیب پذیرى 
دستگاه هاى کاربران را به دنبال خواهد داشت زیرا راه رخنه هکرها به 
گوشى مردم را تسهیل مى کند، بنابراین توصیه کارشناسانه این است 

که مردم تاجایى که مى توانند از وى پى ان استفاده نکنند.
همچنین کارشناســان معتقدند اینکه ما افراد را به این سمت ببریم 
که از فیلترشکن یا VPN استفاده کنند به شدت آسیب زاست؛ چراکه 
دستگاه هایى که فیلترشکن نصب مى کنند، آسیب پذیر مى شوند. این 
موضوع از نظر ساختار امنیتى نیز کار بسیار خطرناکى محسوب مى شود 

و مشکالت امنیتى روى وب سایت ها به شدت افزایش مى یابد.
از سوى دیگر در دنیاى امروز امنیت سایبرى از اهمیت ویژه اى براى 
کاربران و دولت ها برخوردار اســت. سرقت شــماره تلفن، کد ملى، 
رمز عبور و اطالعات شخصى افراد از طریق سایت هاى رسانه هاى 
اجتماعى یا بیرون کشیدن اسرار دستگاه ها از فضاى ابرى همه و همه 
مواردى است که نگرانى کاربران را از امنیت اطالعاتشان برمى انگیزد 
به گونه اى که برخى کارشناسان معتقدند یکى از اتفاقات مخل امنیت، 
عدم سیاست گذارى درست در رابطه با اینترنت است. اینکه شبکه ملى 
اطالعات داشته باشیم خیلى اتفاق خوبى است و سبب کاهش هزینه و 
افزایش دسترسى و به دنبال آن افزایش امنیت مى شود ولى متأسفانه 
اتفاقاتى که بعضا در زمینه اینترنت رخ داده و پس از آن بستن پهناى باند 
اینترنت، یا مسدود و محدودسازى برخى سایت هاى خارجى، کاربران 
را به سمت استفاده از ابزارى مانند وى پى ان سوق مى دهد و استفاده 
از وى پى ان هم تمام پیش بینى ها و الزامات دیده شده در شبکه دیده 

شده را، میان بر زده و از آن عبور مى کند.
به عبارتى زمانى که در یک سازمان یا منزلى تمام اقدامات امنیتى مانند 
آنتى ویروس، فایروال و به طور کلى الزامات در معمارى شبکه رعایت 
شــود اما کاربر با وى پى ان به یک سایت خارجى متصل شود، همه 
رشته هایى که براى امنیت سازمان چیده شده، پنبه مى شود. بنابراین 
برخالف چیزى که شاید در ذهن تصمیم گیران وجود دارد و با بستن  
اینترنت امنیت ارتقاء پیدا مى کند این موضوع به صورت برعکس در 
حال رخ دادن است، یعنى هرچه قدر دسترسى به سایت هاى بیرونى، 
شبکه هاى اجتماعى محدود یا فیلتر شود، مـتأسفانه با روش هاى دور 

زدن فیلترینگ امنیت بیشتر به خطر مى افتد.
بنابراین در این روزها که اخبارى از هک برخى ســایت هاى دولتى، 
صداوسیما، افشاى اطالعات شخصى افراد یا نمایندگان مجلس و 
هک صفحات در فضاى مجازى و بیش از گذشته به گوش مى رسد، 
اهمیت امنیت را دوچندان کرده و در نتیجه نیاز به حفاظت از اطالعات 

محرمانه و امنیت سایبرى به یک موضوع اساسى تبدیل شده است.

براساس گزارش ها پیش بینى مى شــود با به روز رسانى سیســتم عامل گوشى 
شیائومى، تبلیغات آن حذف شود.

احتماًال با رونمایــى از MIUI14 عالوه بر اضافه شــدن قابلیت هاى جدید به این 
سیستم عامل، شاهد حذف تبلیغات گوشى هاى شیائومى خواهیم بود.

شیائومى هم مثل سامسونگ و ســایر تولیدکنندگان گوشى هاى هوشمند امکان 
نمایش تبلیغات را در رابط کاربرى خودش فراهم کرده است. این قابلیت به افزایش 
درآمد هاى این شرکت ها و کاهش قیمت محصوالت آن ها کمک مى کند، اما ممکن 

است به زودى شاهد تغییر این رویکرد باشیم.
 MIUI از زمانى که شیائومى نمایش تبلیغات را در رابط کاربرى اختصاصى خودش
شروع کرد، سال ها مى گذرد. این تبلیغات در چند اپلیکیشن مشاهده مى شوند مثل 
مرورگر شــیائومى و Mi Video. اما ظاهراً کاربران بعضى از بازار ها – به خصوص 

هند – بیشتر تحت تأثیر این تبلیغات قرار مى گیرند. این تبلیغات در گجت هاى ارزان 
قیمت شیائومى بیشتر مشاهده مى شوند.

امکان حذف تبلیغات گوشى هاى شــیائومى وجود دارد، اما همه کاربران از وجود 
این گزینه باخبر نیستند. شیائومى سعى کرده در MIUI13 این فرایند را ساده تر کند، 
اما انتظار مى رود که به زودى این سیاســت دستخوش تغییرات چشمگیرى شود. 
طبق یک گزارش جدید، ممکن اســت با رونمایى از MIUI14 نمایش تبلیغات در 

محصوالت شیائومى غیرممکن شود.
طبق گزارش منتشر شده توسط ســایت MyDrivers، ممکن است نسخه جدید

 MIUI14 شامل تبلیغات نباشد. شیائومى سعى دارد جذابیت محصوالتش را براى 
افرادى که قبًال از محصوالت شیائومى استفاده نکرده اند، افزایش دهد.

به گفته این منبع خبــرى، در MIUI14 تأکید ویژه اى بر حذف اپلیکیشــن هاى از 
پیش نصب شده وجود دارد. شــیائومى براى MIUI13 هم کار هاى زیادى در این 
زمینه انجام داده است. شیائومى 12 هم نسبت به گوشى هاى آیفون یا سامسونگ 
در چین با اپلیکیشن هاى از پیش نصب شده کمترى عرضه شد. با احتساب گالرى، 
دوربین و قابلیت تماس، در این گوشــى فقط 7 اپلیکیشــن از پیش نصب شــده

 وجود داشت.
عالوه بر این تغییرات، در ابزار هاى کاربردى MIUI14 هم پیشرفت ها و اصالحات 
مختلفى ایجاد شده است؛ از جمله آپدیت ساعت، اپلیکیشن آب و هوا، تقویم و یک 
حالت نمایش پوشه اى براى ساده تر شدن تعامل بین دستگاه موبایل و کامپیوتر. از 
آنجایى که انتظار مى رود شیائومى 13 تا انتهاى ماه میالدى جارى رونمایى شود، به 

زودى اطالعات بیشترى درباره این رابط کاربرى منتشر خواهد شد.

توییتر در یک هفته بیش از 1/3میلیون کاربر خود را از دست داد تبلیغات شیائومى حذف مى شود؟

اگر باترى یک تبلت یا گوشــى را به طور کامل شارژ 
کنید و سپس این گجت را براى مدت ها در کشوى یک 
کمد رها کنید؛ بعد از مدتى ممکن است با یک باترى 

خالى از شارژ روبه رو شوید.
قبل از بررســى انواع مختلف باترى گوشى، ابتدا باید 
به مهم تریــن مفهوم مربوط به ایــن موضوع نگاهى 

بیندازیم.
به زبان ســاده انرژى تمایلى به ماندن در یک مکان 
ثابت ندارد و بلکه مى خواهــد حرکت کند تا به تعادل 

این کد کلیه اطالعات موجود در گوشى شما را پاك مى کند؛ پس 
قبل از اقدام به فروش گوشى خود حتما آن را بزنید. 

چون بعضى از نرم افزارها میتوانند اطالعات پاك شده در گوشى 
را ریکاورى کنند. بخاطر اینکه نگران انتشار اطالعات خود نباشید   

حتمًا از این کد استفاده کنید:
*2767*#3855

معموًال بــراى از بین بردن اطالعات موجود در گوشــى دو روش 
وجود دارد:

.Restore رفتن به قسمت تنظیمات گوشى و انتخاب دکمه – 
 – استفاده از دکمه سخت افزارى براى پاك کردن داده ها.

اپل از عملى شدن قابلیت جدید براى گوشى هاى آیفون 14 و آیفون 14 
پرو خبر داد که Emergency SOS نام دارد و ارتباط ماهواره اى براى 
براى ارسال پیام اضطرارى در مناطق دور افتاده را در دسترس کاربران 

قرار مى دهد.
 این ویژگى قرار اســت در اواخر نوامبر (ماه جارى میالدى) برقرار شود.
دارندگان آیفون 14 و 14 پرو در ایاالت متحده و کانادا با این قابلیت قادر 
خواهند بود هنگامى که خارج از محدوده آنتن دهى تلفن همراه قرار دارند 
از اتصال ماهواره اى براى ارســال پیام و اطالعــات موقعیت مکانى به 

سرویس هاى اضطرارى استفاده کنند.
این سرویس در 2 سال نخست براى دارندگان جدید آیفون هاى 14 و 14 
پرو رایگان است و براى اتصال به ماهواره  تنها به آنتن گوشى نیاز دارد. اپل 
در معرفى اولیه این سرویس اعالم کرد که ارسال پیام با این ویژگى، در 
شرایطى که آسمان صاف باشد، کمتر از 15 ثانیه به طول خواهد انجامید. 
ضمن اینکه با این ویژگى، مى توان از برنامه Find My براى اطالع رسانى 

موقعیت مکانى خود به دوستان و خانواده استفاده کرد.

برســد. مثال گرمایش و ســرمایش منزل خود را در 
نظر بگیرید. در زمســتان باید به طور مــداوم گرما را 
اضافه کنید؛ زیرا خانه  شما انرژى گرمایى را در محیط 
خنک تر آزاد مى کند و در تابســتان باید به طور مداوم 
گرما را حذف کنید و با انــرژى گرمایى بیرون از خانه 

مبارزه کنید.
اگرچه امروزه انواع و اقســام گجت هــا از باترى هاى 
مختلفى بهره مى برند و این یک پدیده عادى محسوب 
مى شود؛ اما واقعیت این اســت که باترى ها تا حدى 

معجزه  فناورى محسوب مى شوند.

بــا باترى هــا موفق بــه ســاخت سیســتمى براى 
ذخیره ســازى موقتى انرژى الکتریکى در یک ظرف 
فشــرده شــده ایم که در مواقع نیاز مى توانیم از آن ها 

استفاده کنیم.
انرژى الکتریکى کــه مثال در باترى گوشــى ذخیره 
مى کنیم، بى شــباهت به دسته اى از بچه هاى کالس 
درس که بایــد در یک فضاى محــدود کنار یکدیگر 
بنشینند، نیســت. این بچه هاى پرانرژى اصال دوست 
ندارند ســاعات زیادى در یک محیط محــدود قرار 
بگیرند و دوست دارند هرچه زودتر از کالس فرار کنند 
تا بتوانند بازى کردن را ادامه دهند. بنابراین مى توانیم 

این اســتدالل را مطرح کنیم که آرام ماندن بچه ها و 
قرارگیرى آن ها در ردیف هــاى منظم، براى این افراد 

وضعیت طبیعى محسوب نمى شود.
الکترون هایى که در باترى گوشى و دیگر گجت هاى 
شــما جمع مى شــوند هم مانند آن بچه هاى بى قرار 
هستند که عمال خود را به آب و آتش مى زنند تا بتوانند 
از این محیط فرار کنند. سازماندهى طبیعى ترکیبات 
شیمیایى موجود در باترى، ردیف هاى آرام و منظمى 
نیست، به همین دلیل است که باترى ها مى توانند در 

هنگام بروز مشکل بسیار خطرناك باشند.
حتى زمانى که گوشــى شما خاموش اســت یا مثال 
باترى را از دستگاه جدا کرده اید، باترى در سطح اتمى 

خاموش نیســت. واکنش شــیمیایى درون باترى که 
عملکرد باتــرى را ممکن مى کند، هنوز فعال اســت؛ 
البته به روشى بسیار آرام تر از زمانى که واقعًا از باترى 

استفاده مى کنید.
همین فعالیت آرام و سطح پایین، منجر به تخلیه  انرژى 
باترى گوشــى مى شــود و این فرآیند اجتناب ناپذیر 

محسوب مى شود.
اگر به انواع باترى هاى موجود که اســتفاده مى کنید 
توجه کرده باشــید، احتماال با تفاوت در سرعت خالى 
شدن آن ها روبه رو شــده اید. اگرچه تمام باترى ها به 
دلیل قوانین فیزیــک و محدودیت ها در صورت عدم 
استفاده هم شارژ خود را از دست مى دهند؛ اما سرعت 

تخلیه  شارژ آن ها به طور قابل توجهى متفاوت است.

چرا باترى گوشى بدون استفاده کردن از آن خالى مى شود؟

در این گزارش آمده که پس از تصاحب ماسک، حدود 877 هزار حساب غیرفعال 
شده و 497 هزار حساب دیگر به حالت تعلیق درآمده است.

در هفته اى که «ایالن ماســک» توییتر را در معامله اى با ارزش 44 میلیارد دالر 
خریدارى کرد، این پلتفرم شــبکه اجتماعى بیش از 1,3 میلیون کاربر خود را از 

دست داده است.
شرکت Bot Sentinel که عملکرد و رفتارها در توییتر را با تجزیه و تحلیل بیش 
از 3,1 میلیون حســاب و فعالیت روزانه آن ها ردیابى مى کند، در گزارش جدیدى 
ادعا مى کند که بین 27 اکتبر تا اول نوامبر، حدود 877 هزار حساب غیرفعال شده 
و 497 هزار حساب دیگر به حالت تعلیق درآمده است. در این گزارش قید شده که 

این میزان، بیش از دو برابر تعداد معمول است.
«کریستوفر بوزى»، بنیانگذار Bot Sentinel توضیح مى دهد: «ما شاهد افزایش 
غیرفعال کردن حساب ها توســط کاربران و همچنین تعلیق حساب هاى توییتر 

هستیم.»
بوزى ادامه داد که او و Bot Sentinel این اعداد را با بررسى نسبت کاربرانى که 
پس از تصدى ماســک حســاب هاى خود را غیرفعال کرده یا به حالت تعلیق در 
آورده اند، محاسبه کرده اند و سپس این درصد را در کل پایگاه کاربران توییتر که 
حدود 237 میلیون «کاربر فعال روزانه قابل کسب درآمد» است، اعمال کرده اند.

تعداد حساب هاى غیرفعال شــده توییتر پیش از خرید ایالن 
ماسک

در همین رابطه، یک هفته قبل از خرید توییتر توســط ماســک، 5958 حساب 

کاربرى غیرفعال یا تعلیق شده بوده که نشان دهنده افزایش بیش از 200 درصدى 
تعداد حساب هاى از دست رفته پس از خرید ایالن ماسک است.

بوزى توضیح مى دهد: «ما معتقدیم افزایش غیرفعال ســازى ها به دلیل ناراحتى 
مردم از خرید توییتر ایالن ماسک و تصمیم به غیرفعال کردن حساب هاى خود 

نوعى نمایش این اعتراض است.»
این خبر در حالى منتشــر شــده که اخیرا طبق اســناد داخلى توییتر در گزارش 
دیگرى گفته شده بود که میزان رشد کاربران با مدیریت ایالن ماسک رکورد زده 

است. 
خود ایالن ماسک نیز در توییتى نوشت: «اســتفاده از توییتر به باالترین حد خود 
رسیده است». عالوه بر این، به عنوان یکى از اولین برنامه هاى ماسک گفته شده 

بود که او قصد دارد ممنوعیت دائمى کاربران را لغو کند.

استفاده از فیلترشکن چه خطرهایى دارد؟
قبل از فروش گوشى خود 

حتماً این کد را بزنید

ارتباط ماهواره اى آیفون 
در دسترس قرار مى گیرد
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غذاهایى که شما را از میگرن نجات مى دهد با ویتامین پارکینسون را ضربه فنى کنید
یک متخصص تغذیه گفت: بیشــتر مــا گاهى اوقات 
ســردرد داریم، اما میگرن اغلب طوالنى تر از سردرد 
است و اثرات جسمى بیشترى نســبت به سردردهاى 

معمولى دارد.
 ســمیرا مرادى اظهار کرد: میگرن یک سردرد شدید 
است که معموًال در یک طرف سر و اغلب با حالت تهوع 
یا حساســیت به نور همراه بوده و باعث ایجاد تغییرات 
التهابى در سلول هاى عصبى مى شود که درد را ایجاد 

مى کنند.
وى با اشــاره به این که توجه به رژیــم غذایى یکى از 
بهترین ســدهاى دفاعى در برابر میگرن است، عنوان 
کرد: شــما باید تالش کنید تا غذاهاى پیشــگیرانه را 
در رژیم غذایى خود گنجانــده و مصرف غذاهایى که 
باعث میگرن مى شوند را محدود کنید.مرادى ادامه داد: 
غذاهاى طبیعى که مواد نگهدارنده یا طعم دهنده هاى 
مصنوعى ندارند، گزینه هاى مناســبى براى شــروع 

برنامه هاى غذایى هستند.
این متخصص تغذیه با اشــاره به این که عدم مصرف 
محرك هاى احتمالى در رژیم غذایى ممکن اســت به 
نفع افراد مبتال به میگرن باشــد، بیان کرد: طبق گفته 
کمیته پزشکان مسئول پزشکى که رژیم هاى غذایى 

گیاهى را به عنوان روشى براى بهبود سالمتى ترویج 
مى کند، بیماران مبتال به میگــرن باید غذاهاى بدون 

درد استفاده کنند.
وى عنوان کرد:PCRM مواد غذایى و نوشیدنى هایى 
مانند برنج مخصوصًا برنج قهوه اى، شیرین کننده هاى 
طبیعى یا طعــم دهنده ها، مانند شــربت افرا و عصاره 
وانیل، میوه هاى خشک شده یا پخته شده، به ویژه انواع 
غیر مرکبات مانند گیالس و زغال اخته، ســبزیجات 
نارنجى، زرد و ســبز مانند کدو تابستانى، سیب زمینى 
شیرین، هویج و اسفناج را به عنوان غذاهاى بدون درد 

معرفى مى کند.
مرادى با اشــاره به این که بنیاد میگرن آمریکا گوشت 
تازه، مرغ و ماهى را به عنوان غذاهاى میگرن طبقه بندى 
مى کنند، افزود: نکته اصلى این اســت که از مصرف 
گوشت هاى فرآورى شده، دودى و آبگوشت خوددارى 

کنید.
این متخصــص تغذیه عنــوان کرد: ازجمله ســایر 
محرك هاى میگرنى مى توان به اســترس، مصرف 

الکل، تغییرات آب و هوا، تغییر در عادات خواب و مصرف 
داروهاى خاص، این نکته را نیز باید در نظر داشت که 
اگر یک یا هر دو والدین شما مبتال به میگرن باشند، 75 

درصد احتمال دارد که شما هم به میگرن مبتال شوید، 
همچنین زنان در حدود ســه برابر بیشــتر از مردان به 

میگرن مبتال هستند.
وى با اشــاره به این که محدود کردن مصرف غذاهاى 
محرك مى تواند باعث کاهش حمالت میگرن شــود، 
بیان کرد: ازجمله غذاهاى دیگر یا مواد افزودنى که باعث 
تحریک مى شوند، مى توان به پیازها، کافئین، آسپارتام، 
شــکالت، تخم مرغ، گوجه فرنگى، آجیل و خشکبار، 
محصوالت لبنى، میوه هاى خانــواده مرکبات، الکل، 
نیترات موجود در موادغذایى و گندم ازجمله ماکارونى و 

محصوالت نان اشاره کرد.

نتایج تحقیق جدید نشــان مى دهد که مصرف نوشیدنى هاى انرژى زا 
مى تواند افراد جوان و ســالم را در معرض خطــر افزایش ضربان قلب 
نامنظم و بیمارى هاى قلبى کشــنده همچنین فشــار خون باال قرار 

دهد.
ضربان قلب نامنظم بــه دلیل اختالل ســیگنال هاى الکتریکى قلب 
ایجاد مى شــود و مى تواند منجر بــه آریتمى قلبى و مــرگ ناگهانى

 شود.

عوارض جانبى نوشیدنى انرژى زا در قلب افراد سالم
نوشــابه هاى انرژى زا یک صنعت جهانى در حال رشد سریع هستند و 
تخمین زده شده است که ارزش بازار آنها تا سال 2024 به 83.4 میلیارد 

دالر برسد.
آمار منتشرشــده نشــان مى دهد که نزدیک به 30 درصد از نوجوانان 
آمریکایى 12 تا 17 ساله به طور منظم نوشیدنى هاى انرژى زا مصرف 
مى کنند و تعداد فزاینــده اى بیمار به ویژه نوجــوان وجود دارند که به 
دلیل مشکالت مرتبط با نوشیدنى هاى انرژى زا کافئین دار در اورژانس 

بسترى مى شوند.
پروفســور کیت اودل، یکــى از محققان ایــن تحقیق اظهــار کرد: 
نوشیدنى هاى انرژى زا به راحتى در دسترس هســتند و معموًال تعداد 
زیادى از نوجوانان و جوانان، از جمله دانشــجویان این نوشیدنى ها را 
مصرف مى کنند بنابراین درك اینکه چگونه این نوشــیدنى ها بر قلب 

تأثیر مى گذارند بسیار مهم است.
به همیــن دلیل، در ایــن کارآزمایى به گروهى از بزرگســاالن جوان 
سالم دو بطرى نوشــیدنى انرژى زاى کافئین دار تجارى یا یک دارونما

 داده شد.
کمتر از چهار ساعت پس از نوشیدن آن ها، فعالیت هاى الکتریکى قلب 
غیرطبیعى و منجر به افزایش فاصله کیــو تى (QT) به میزان 6 یا 7.7 

میلى ثانیه بیشتر از نوشیدنى هاى دارونما شد.
فاصله QT اندازه گیرى فعالیت هاى الکتریکى قلب است و اگر فاصله 
QT خیلى طوالنى یا کوتاه باشد، به طور بالقوه مى تواند باعث آریتمى 

تهدیدکننده زندگى شود.
عالوه بر این، فشار خون شرکت کنندگان پس از مصرف نوشیدنى هاى 

انرژى زا پنج میلى متر جیوه افزایش یافت.
هر بطرى 16 اونســى حاوى 152 تــا 160 میلى گــرم کافئین بود؛ 
نوشــیدنى هاى انرژى زا موجود در بازار حاوى این مقدار کافئین در هر 

قوطى یا بطرى 16 اونسى (460 میلى لیتر) هستند.
اگرچه نوشــیدنى هاى انرژى زاى مصرف شده توسط شرکت کنندگان 
سرشــار از کافئین بودند اما محققان مى گویند کــه دوز کافئین کمتر 
از 400 میلى گــرم نباید باعث ایجــاد تغییــرات الکتروکاردیوگرافى 
شــود به همین دلیل آنــان فکر مى کننــد که اختــالالت ریتم قلب 
ناشــى از یک مــاده یا ترکیبــى از مــواد موجود در نوشــیدنى هاى 

انرژى زاست.
ویتامین هاى B، آمینو اسید تورین (یک اسید آمینه) و گلوکورونوالکتون 
(که در صمــغ  گیاهــان و بافت هاى همبنــد یافت مى شــود) دیگر 
موادى هســتند که معمــوًال در نوشــیدنى هاى انرژى زا اســتفاده

 مى شوند.
پروفسور ساچین شاه، محقق ارشــد این تحقیق گفت: ما ارتباطى بین 
مصرف نوشیدنى هاى انرژى زا و تغییرات در فواصل QT و فشار خون 

یافتیم که نمى توان آن را به کافئین نسبت داد.
ما نیاز فورى به بررســى ماده یا ترکیبى از مواد تشکیل دهنده در انواع 
مختلف نوشیدنى هاى انرژى داریم که ممکن است یافته هاى مشاهده 

شده در کارآزمایى بالینى ما را توضیح دهند.

ویتامین C یک آنتى اکسیدان است که مى تواند در کاهش 
سطح رادیکال هاى آزاد نقش داشــته باشد. سطح باالى 
رادیکال هاى آزاد مى تواند به اســترس اکســیداتیو منجر 
شود و خطر آسیب سلولى و التهاب را به همراه داشته باشد. 
نتایج مطالعه اى که در سال 2017 انجام گرفت، نشان داد 
کمبود ویتامین C ممکن است با بیمارى پارکینسون ارتباط 

داشته باشد.
رعایت یک رژیم غذایى متعادل مواد مغذى مورد نیاز بدن از 
جمله ویتامین ها و مواد معدنى را تامین مى کند. مصرف برخى 
ویتامین ها، مواد معدنى و ســایر ترکیبات به شکل مکمل 
ممکن است به کاهش برخى از عالئم بیمارى پارکینسون 
کمک کند. بیمارى پارکینســون یک اختالل پیش رونده 
اســت که بر سیســتم عصبى و نقاطى از بدن که اعصاب 
را کنترل مى کنند، تاثیر مى گــذارد. تعدادى از مکمل ها از 
جمله ویتامین هاى مختلف و اسید هاى چرب امگا 3 ممکن 

است کمک کننده باشند؛ اگرچه 

تحقیقات بیشترى براى تعیین اثربخشى آن ها ضرورى است. 
همچنین روش هاى طبیعى مانند رعایت رژیم غذایى مناسب 
و طب سوزنى ممکن است کمک کننده باشد. در ادامه به 
برخى از ویتامین هایى اشاره شده که ممکن است به کنترل 

بیمارى پارکینسون کمک کند.

C ویتامین
ویتامین C یک آنتى اکسیدان است که مى تواند در کاهش 
سطح رادیکال هاى آزاد نقش داشــته باشد. سطح باالى 
رادیکال هاى آزاد مى تواند به استرس اکسیداتیو منجر شود 
و خطر آسیب سلولى و التهاب را به همراه داشته باشد. نتایج 
مطالعه اى که در سال 2017 انجام گرفت، نشان داد کمبود 
ویتامین C ممکن است با بیمارى پارکینسون ارتباط داشته 
باشد. ویتامین C ممکن است به عملکرد مغز کمک کند، 
بنابراین کمبود آن مى تواند عالئم این بیمارى را تشدید کند.

E ویتامین
گروهى از محققان در سال 2019 به این نتیجه 
رســیدند که مواد غذایى حاوى ویتامین 
E مى تواند براى افــراد مبتال به بیمارى 
پارکینسون مفید باشد. این نتیجه گیرى بر 

اساس پاسخ 200 نفر به یک پرسشنامه و انجام یک مصاحبه 
بود.نیمى از شرکت کنندگان به بیمارى پارکینسون مبتال 
بودند و نیمى دیگر به این بیمــارى مبتال نبودند. محققان 
همچنین مطالعه اى روى موش ها انجام دادند که تایید کننده 
نتایج بدست آمده بود. هرچند، محققان در مطالعه اى دیگر در 
سال 2021 اظهار داشتند که هنوز شواهد کافى براى توصیه 
به مصرف مکمل هاى ویتامین E به عنوان بخشى از برنامه 

درمانى بیمارى پارکینسون وجود ندارد.

اسید هاى چرب امگا 3
نتایج مطالعات مختلف نشان داده که اسید هاى چرب امگا 
3 ممکن است براى افراد مبتال به بیمارى پارکینسون مفید 
باشد. بر اساس بررسى انجام شــده در سال 2022، امگا 3 
ممکن است از طریق طیف وســیعى از فرآیند ها همچون 

جلوگیرى از التهاب براى بدن مفید باشد.

D ویتامین
کمبود ویتامین D شــایع اســت و افراد مبتال به بیمارى 
پارکینسون نسبت به عموم مردم در معرض خطر بیشترى 
قرار دارند. کمبود این ویتامین ممکن است با شدت و پیشرفت 

بیمارى در افراد مبتال به پارکینسون ارتباط داشته باشد.

آب یخ و حتى نوشــیدنى هاى خنک دیگر مى توانند موجب 
منقبض شدن رگ هاى خونى شــوند و اثر منفى بر گوارش 

داشته باشند.
 آب یخ و حتى نوشــیدنى هاى ســرد دیگر مى توانند موجب 
منقبض شدن رگ هاى خونى شــوند و بر همین اساس اثرى 
منفى بر گوارش داشــته باشــند. همچنین، نوشیدن آب یخ 
مى تواند فرایند طبیعى جذب مواد مغذى از غذاى مصرفى را 

در مسیر گوارش مختل کند.
با نوشیدن آب یخ، تمرکز بدن از گوارش بر تنظیم دماى بدن 
معطوف مى شود که مى تواند موجب از دست رفتن آب بدن و 

احساس تشنگى شود.
 دماى عادى بدن 37 درجه ســانتى گراد اســت و زمانى که 
ماده غذایى با دماى بسیار کم مانند آب یخ یا بستنى مصرف 
مى کنید، بدن تــالش مى کند با صرف انرژى بیشــتر دما را 

تنظیم کند.

این میزان انرژى اضافه براى تنظیم دما در اصل باید در روند 
گوارش و جذب مواد مغذى صرف شــود. بر همین اســاس 
است که همواره نوشــیدن آب در دماى اتاق توصیه مى شود. 
همچنین نوشــیدن آب یخ به دلیل کاهش دماى بدن باعث 

کاهش ضربان قلب مى شود.
نوشیدن آب یخ مى تواند به ناراحتى، درد معده و حالت تهوع 
منجر شــود. زیرا دماى پایینباعث جمع شدن رگ هاى خون 
مى شود. عوارض دیگر مصرف زیاد آب یخ جمع شدن معده 
است؛ به طورى که معده سفت مى شــود و نمى تواند به طور 

مؤثر غذا را هضم کند.

کاهش انرژى بدن با نوشیدن آب یخ
اگرچه نوشیدن آب یخ مى تواند باعث سرحالى شود، اما در واقع 
باعث تخلیه انرژى در دراز مدت مى شود. زیرا بدن براى گرم 
کردن آب و رساندن آن به دماى معتدل نیاز به مصرف کردن 

انرژى اضافه دارد.
همان گونه که در یک روز سرد زمستانى، سرما مى تواند باعث 
آبریزش بینى و انســداد سینوس ها شــود، آب یخ نیز همان 

واکنش بدنى را ایجاد مى کند. به
 عبارت دیگر، بدن براى گرم کردن هر نوع هوا یا مایع سرد، 
مخاط ایجاد مى کند. تفاوت در این است که در مورد آب یخ، 
به این عکس العمل بدنى نیاز نیست و به این ترتیب فرد دچار 

گلودرد مى شود.

انقباض پوست با مصرف آب یخ
حتما شنیده اید که آب گرم منافذ پوست را باز و آب سرد آن ها 
را مى بندد. شستن صورت با آب سرد ایده ى خوبى است، اما 
خوردن نوشیدنى هاى گرم براى سالمت کلى پوست تان بهتر 
است. زیرا آب گرم گردش خون را افزایش مى دهد و پوست را 

درخشان و سالم مى کند.

یبوست
آشامیدن آب هم دماى اتاق به دستگاه گوارش کمک مى کند، 
درحالى که مصرف آب یخ باعث یبوست مى شود. با مصرف 
آب یخ ماده غذایى که ازدســتگاه گوارشمى گذرد، منجمد و 

سفت مى شود. 
این در حالى است که روده ها منقبض مى شوند ودر دفع کردن 

مدفوع مشکل ایجاد مى کند.

سردرد
همان گونه که خوردن بســتنى باعث یخ زدن مغز مى شود، 

خوردن آب یخ نیز همین حالت را ایجاد مى کند.
 آب یخ باعث مى شــود خیلى از عصب هاى حســاس ستون 
فقرات عکس العمل مناسب نداشــته باشد و این پیغام سریع 
به مغز منتقل مى شــود که این امر به نوبه خود باعث سردرد 

مى شود.

عامل شوك
بهتر اســت از مصرف آب یخ پس از انجام تمرینات ورزشى 
پرهیز کنید. زمانى که ورزش مى کنیــد، بدن گرماى زیادى 
تولید مى کند و نوشــیدن آب یخ بالفاصلــه پس از تمرینات 
ورزشــى به واســطه عدم تطابق دما ها مى تواند اثر منفى بر 

دستگاه گوارش داشته باشد. 
مصرف آب یخ بالفاصله پس از ورزش مى تواند به بدن شوك 

وارد کرده و موجب معده درد شود.

تشدید آشاالزى
برخى پژوهش ها نشان داده اند که افراد مبتال به بیمارى هایى 
که مرى را تحت تاثیر قرار مى دهند، مانند آشــاالزى، باید از 

نوشیدن آب سرد پرهیز کنند.
 آشاالزى یک بیمارى نادر است که مى تواند بلع غذا و نوشیدن 

را دشوار سازد.

به چربى اضافه منجر مى شود
این فرضیه که با مصرف باالى آب سرد بدن بیشتر کار مى کند 
و درنتیجه کالرى بیشترى مى ســوزاند صحیح نیست. چون 
دماى بدن در سرما باعث سفت شدن و یخ زدن چربى مى شود، 

درنتیجه هضم آن مشکل تر خواهد شد.

تزریق ویتامین ب کمپلکس یا نوروبیون در دوران نقاهت، قبل 
یا بعد از مسافرت یا فعالیت سنگین بدنى مى تواند انرژى ما را 
افزایش دهد و حال ما را بهتر کند با این حال، استفاده از گروه 

ویتامین B هم نکات خاص خود را دارد.
ویتامین هاى گروه B یکى از پرطرفدارترین و مشــهورترین 
ویتامین هایى هستند که به صورت عمومى مصرف مى شوند. 
ب کمپلکس همــه ویتامین هاى گروه B به جــزB 12  را در 
خود دارد اما نوروبیون، نام تجارى مشهورى که گاهى تصور 
، B۱ مى شود از ب کمپلکس هم بهتر است تنها سه ویتامین

 B۶ وB 12 را در ترکیب خود دارد.
خانم دکتر حوراسادات شاه حسینى، داروساز، در این رابطه به 
همشهرى آنالین گفت: این ترکیب ها در افزایش سطح انرژى 

عمومى بدن، تقویت قوا و افزایش متابولیســم موثرند؛ B۶ و
B 12 ، مشخصا، به دلیل کمک به خون سازى و مکانیسم هاى 

داخلى بدن، حال ما را بهتر مى کنند.
به گفته دکتر شاه حسینى، در شرایطى که فرد سالمت است 
و تغذیه اى نرمال دارد نیاز خاصى به مصرف مکمل ها از جمله 
مکمل هاى گروه ب نــدارد اما اگر در دوران نقاهت به ســر 
مى برید، سرما خورده اید یا فعالیت بدنى زیادى داشته اید و به 
میزان مورد نیازتان استراحت نکرده اید، مى توانید با استفاده از 

این مکمل ها به بدن خود کمک کنید تا زودتر سرحال شود.

نحوه مصرف ب کمپلکس و نوروبیون
این داروساز در توضیح نحوه مصرف ب کمپلکس و نوروبیون 

گفت: به طور کلى آمپول ها به دلیل فراهمى زیستى و جذب 
ســریع ترى که از طریق خون دارند زودتر اثر خود را نشــان 
مى دهند. قرص باید طى فرایند گوارش جذب بدن شــود که 
اتفاقى زمانبر است. در شرایط ضعف بدنى هفته اى یک آمپول 

مجاز است اما نه در درازمدت و به صورت مداوم.
در حال حاضر بین انــواع آمپول هاى موجــود در بازار ایران 
تفاوت چندانى وجود ندارد اما اگر آمپولى تهیه کردید که باید 
در یخچال نگهدارى مى شد، بهتر است قبل از تزریق به دماى 
محیط برسد تا درد کمترى احساس کنید. ویتامین هاى گروه 
ب محلول در آب هستند و اگر بعد از استفاده از آنها، احساس 
کردید که ادرار شما کمى بوى ب کمپلکس مى دهد، طبیعى

 است.

ویتامین ب کمپلکس بهتر است یا نوروبیون؟

افزایش فشار خون از عوارض 
خطرناك نوشیدنى انرژى 

زاست 

سرپرســت مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت با 
بیان این که انتظار داریم موج بیمارى آنفلوآنزا تا دو یا سه ماه آینده 
طول بکشد؛ گفت:  حوالى بهمن ماه از شدت موج بیمارى کاسته 

مى شود.
شهنام عرشى درباره وضعیت شــیوع  آنفلوآنزا در کشور اظهار 
کرد:  موج آنفلوآنزا همه ساله عمدتاً  در اواسط آبان ماه اتفاق 
مى افتد اما امسال یک ماه زودتر وارد این موج شدیم و 

انتظار داریم روند ابتال به بیمارى و موج آنفلوآنزا دو تا سه ماه آینده 
طول بکشد و حوالى بهمن ماه از شدت موج کاسته شود.

وى افزود:  االن حدود دو هفته است که از نظر ابتال به بیمارى به ثبات 
رسیده ایم و اگر اتفاق جدیدى نیفتد احتمال اینکه تعداد موارد آنفلوآنزا 
افزایش پیدا کند کمتر اســت ولى در دو تا سه هفته آینده مشخص 

مى شود که وضعیت چگونه خواهد بود.
سرپرســت مرکز مدیریت بیمارى هــاى واگیر وزارت بهداشــت 

ادامه داد:  حــدود 95 درصــد موارد ابتال بــه آنفلوآنزا در کشــور 
آنفلوآنزاى نــوع A و حدود 5 درصــد نیز آنفلوآنزاى نوع B اســت 
و بــراى پیشــگیرى از ابتال بــه این بیمــارى به مــردم توصیه 
مى کنیم در فضاهاى بســته از ماســک اســتفاده و فاصله گذارى 
اجتماعــى را رعایــت کننــد؛ همچنیــن افــراد داراى عالئــم 
بیمارى از حضــور در تجمعــات خــوددارى و خــود را قرنطینه

 کنند.

موج آنفلوآنزا تا کى ادامه دارد؟
سرپرســت مرکز
بیان این که انتظار

طول بکشد؛ گفت
مى شود.

شهنام عرشى
آ کرد:  موج
مىافتد

با نوشیدن آب یخ 
چه اتفاقى

 در بدن ما مى افتد؟

3جمله ویتامین هاى مختلف و اسید هاى چرب امگا 3 ممکن 
است کمک کننده باشند؛ اگرچه
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004769-برابــر راى شــماره 4769 مــورخ 
1401/07/04 به شماره کالســه 0927 مالکیت آقاى/ خانم على مهرعلى به 
شناسنامه شــماره 562 کدملى 1293122017 صادره فرزند قاسم ششدانگ 
یکباب انبار به مساحت 598/54 مترمربع پالك شماره 1099 و 1081 فرعى از 
118 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر و مستندات 
ضمیمه به موجب یه سند از محبوبه مهران پور طبق صفحه 493 دفتر 457 و 
صفحه 581 دفتر 476 مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.  
برابر راى شماره 4768 مورخ 1401/07/04 به شماره کالسه 0929 مالکیت 
آقاى/ خانم رضا ســلیمانى به شناسنامه شــماره 58 کدملى 1290128812 
صادره فرزند عباس ششــدانگ یکباب انبار به مســاحت 1782,10 مترمربع 
پالك شــماره فرعى 86 از اصلى 173 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شــهر و مســتندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى از مالکیت 
عزت اله ملک زاده مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته 
باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/08/26- م الف: 1403821 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/163 

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

سند رسمى
1. راى شماره 140160302026008727 مورخ 1401/06/24 مالکیت آقاى/ 
خانم منصور عنایتى به شناسنامه شماره 7383 کدملى 1282821733 صادره 
اصفهان فرزند پرویز نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 99,65 
مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شمال اصفهان قولنامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى آقاى محمد 

صدرى موضوع سند شماره 2338  مورد 24/08/29 دفتر 67 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 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 وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403830 – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/165  

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

1. راى شماره 140160302026005882 مورخ 1401/04/22 هیات چهار مالکیت 
آقاى/ خانم محمد توکلیان به شناسنامه شماره 1071 کدملى 1283605171 صادره 
فرزند ایرج نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107,81 
مترمربع پالك 45 فرعى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان خریدار به موجب قولنامه مع الواسطه از مالک رسمى آقایى 
محمد حسین بهرامى که به موجب سند شماره 53317 مورخ 59/02/31 دفترخانه 
15 اصفهان و سند ثبت شده در صفحه 179 دفتر 114 بنامش سابقه ثبت و سند داشته  
2. راى شماره 140160302026005881 مورخ 1401/04/22 هیات چهار مالکیت 
آقاى/ خانم على رفیع زاده به شناسنامه شماره 2719 کدملى 4689380694 صادره 
فرزند محمدامین نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
107,81 مترمربع پالك 45 فرعــى از 14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدار به موجب قولنامه مع الواسطه از مالک 
رسمى آقایى محمد حسین بهرامى که به موجب سند شماره 57317 مورخ 59/02/31 
دفترخانه 15 اصفهان و سند ثبت شده در صفحه 179 دفتر 114 بنامش سابقه ثبت 

و سند داشته  
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند.
 بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/11 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403862 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/167 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006004899- تاریخ: 1401/7/11 - برابر راى شماره 4899 
مورخ 1401/07/11 به شماره کالسه 1787 مالکیت آقاى/ خانم رقیه صفار خوزانى 
به شناسنامه شماره 16 کدملى 1241564335 صادره فرزند ابراهیم نسبت 140,11 
سهم مشاع از 180,11 سهم شش دانگ یکباب خانه که یک سوم آن به استثناى بهاى 
ثمنیه اعیانى مى باشد به مساحت 180,31 مترمربع پالك شماره 31 فرعى از 115 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند الکترونیکى 
به شماره 14317 و سند شماره 1243086 مورخ 99/4/18 دفترخانه 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 4900 مورخ 1401/07/11 به شماره کالسه 1788 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا شریفیان خوزانى به شناسنامه شماره 1554 کدملى 1141324520 
صادره فرزند حسن نسبت 40 سهم مشاع از 31/180 سهم شش دانگ یکباب خانه 
که یک دوم آن به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى مى باشد به مساحت 31/180 مترمربع 
پالك شــماره 31 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند الکترونیکى به شماره 14317 و سند شماره 1243086 مورخ 
99/4/18 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 

گردیده است.

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/11- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 1403787 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/169 

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

1. راى شماره 140160302026009064 مورخ 1401/07/04 مالکیت آقاى/ خانم 
مجتبى سعادت سعادت آبادى به شناسنامه شماره 1 کدملى 5649730148 صادره 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 207,91 مترمربع 
پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مورد درخواست به موجب سند 80780- 99/10/20 دفتر 89 اصفهان به متقاضى 

انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد.   
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب 
بــازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/11 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/08/26 - م الف: 1403970 – رئیس اداره ثبت اســناد و

 امالك شمال اصفهان – موسوى/8/171  

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006005266- تاریخ: 1401/7/23- برابر راى شماره 5266 
مورخ 1401/07/23 به شماره کالسه 0711 مالکیت آقاى/ خانم نبى اهللا کارخیران 
خوزانى به شناسنامه شماره 2095 کدملى 1141120518 صادره فرزند نصراهللا در 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160,65 مترمربع پالك شماره 
9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 232404 مورخ 95/5/25 دفتر 73 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 5265 مورخ 1401/07/23 به شماره کالسه 710 مالکیت آقاى/ 
خانم اهللا پرنده خوزانى به شناسنامه شماره 2631 کدملى 1141297051 صادره فرزند 
سیف اله در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160,65 مترمربع 
پالك شــماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 232404 مورخ 95/5/25 
دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است.  

لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/11- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 1403807 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/173 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006003956- تاریخ: 1401/06/01- برابر راى شماره 3956 
مورخ 1401/06/01 به شماره کالســه 2360 مالکیت آقاى/ خانم خدیجه زمانى 
فروشانى به شناسنامه شماره 189 کدملى 1141300773 صادره فرزند رضا تمامت 
یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى و به صورت انبار چوب به مســاحت 199,64 
مترمربع پالك شــماره 986 فرعى از 72 اصلى واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر شامل طبق اظهارنامه ثبتى و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/08/11- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/08/26- م الف: 1403776 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/8/175 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602032002456- تاریخ ارسال نامه: 1401/08/24- نظر 
به اینکه ســند مالکیــت 1,5 دانگ مشــاع از 6دانگ پالك ثبتى شــماره: 6248 
فرعى از 1 اصلــى واقع در بخــش 17 اصفهان ذیــل دفتر امــالك الکترونیک 
139620302032000131 به نام حمیدرضا وحیدیان صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 32005125- 1401/8/23 
به انضمام دو بــرگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140102155881000935- 1401/8/23 بــه گواهــى دفترخانه 19 اردســتان 
رسیده است مدعى است که سند 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 ثبت در یک نوبت آگهى مى شود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 1412176- مدیر واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک اردســتان – ذبیح اله 

فدائى اردستانى/8/317

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص هوشمند ساختار بیستون به شناسه ملى 14007222010 و به شماره ثبت 59542 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد دانیال دهقان اردستانى به شماره ملى 0075450933 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مریم پورعبداله به شماره ملى 
1091316015 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره بهشته شیخ صراف به شماره ملى 1282737643 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره على صادقى فر به شماره ملى 
1282830198 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره محمد مکارمى به شماره ملى 1817497812 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/02انتخاب 
گردیدند موسسه حسابرسى امجد ترازحسابداران رسمى به شناسه ملى 10260117975 به سمت بازرس اصلى و مرضیه خراسانى به شماره ملى 1291983856 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1407417)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پترو فرآیند عرفان اژیه به شناسه ملى 14009382485 و به شماره ثبت 65392 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/03/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد على جوین زاده به شماره ملى 0410678589 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مهسا روزخوش به شماره ملى 1272217728 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره جالل روزخوش به شماره ملى 1284775410 به سمت مدیرعامل مجید طهماسبى بلداجى به شماره ملى 6299891203 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/03/18انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره است. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1407414)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پترو فرآیند عرفان اژیه به شناسه ملى 14009382485 و به شماره ثبت 65392 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد على جوین زاده به شماره ملى 0410678589 و مهسا روزخوش به شماره ملى 1272217728 و مجید 
طهماسبى بلداجى به شماره ملى 6299891203 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/03/18انتخاب گردیدند رسول تندروان زنگنه به 
شماره ملى 1281031917 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وبهنام تندروان زنگنه به شماره ملى 1290851883 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1407412)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص هوشمند ساختار بیستون به شناســه ملى 14007222010 و به شماره ثبت 59542 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد دانیال دهقان اردستانى به شماره ملى 0075450933 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مریم پورعبداله به 
شماره ملى 1091316015 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره بهشته شیخ صراف به شماره ملى 1282737643 به سمت رئیس هیئت مدیره على صادقى 
فر به شماره ملى 1282830198 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد مکارمى به شماره ملى 1817497812 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/02انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و با 

مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1407396)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى آفتاب تابان اصفهان به شناسه ملى 14008183488 و به شماره ثبت 62020 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/27 و نامه شماره 
27097 مورخ 1401/08/02 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن آذربرزین کدملى : 1284441423 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و آقاى حسین مباشرى کدملى : 5129475038 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى جهانگیر روحانى کدملى : 2830651944 به سمت عضو منشى 
هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل براى مدت 3 سال انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضاء جهانگیر روحانى ( مدیرعامل 
) و محسن آذربرزین (رئیس هیات مدیره ) و در غیاب محسن آذربرزین ( رئیس هیات مدیره ) با امضاى حسین مباشرى ( نایب رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت 
تعاونى و اسناد عادى و نامه ها با امضاء جهانگیر روحانى ( مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1406265)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى آفتاب تابان اصفهان به شناسه ملى 14008183488 و به شماره ثبت 62020 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/04/27 و نامه شماره 27097 
مورخ 1401/08/02 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به1400/12/29 به تصویب مجمع عمومى رسید. آقاى 
محسن آذربرزین کدملى : 1284441423 و کد پستى 8163831954 به سمت عضو اصلى هیات مدیره و آقاى جهانگیر روحانى کدملى : 2830651944 و کد پستى 8163831954 به 
سمت عضو اصلى هیات مدیره وآقاى حسین مباشرى کدپستى : 8163831954 و کد ملى 5129475038 به سمت عضو اصلى هیات مدیره و عباسعلى سلطانیان کدملى : 1285618076 
و کد پستى 8163831954 به سمت عضو على البدل هیات مدیره و آقاى محمد جواد شیرانى کدملى : 1285406583 و کد پستى 8163831954 به سمت عضو على البدل هیات مدیره 
به عنوان اعضاى هیات مدیره اصلى و على البدل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند.آقاى سید مرتضى امین الرعایاى یمینى کدملى: 1285438795 و کدپستى 8163813941 بسمت 
بازرس اصلى و آقاى مرتضى اشرفى ورنوسفادرانى کدملى: 1140129007 و کدپستى 8163813941 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1406266)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص توسعه فناورى محوران پردازش کامیاب به شناسه ملى 14007554808 و به شــماره ثبت 60404 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهدى باغکى به شماره ملى 1270554409 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 آقاى رضا یعقوبى 
به شماره ملى 1282808265 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/05/31و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 آقاى مهدى حق شناس به شماره 
ملى 1292758279 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 خانم فاطمه جهانگرد به شماره ملى 5640006773 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/05/31 انتخاب گردیدند مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و 

با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1406260)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص توسعه فناورى محوران پردازش کامیاب به شناسه ملى 14007554808 و به شماره ثبت 60404 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/05/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهدى باغکى به شماره ملى 1270554409 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 
آقاى رضا یعقوبى به شماره ملى 1282808265 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 آقاى مهدى حق شناس به شماره ملى 1292758279 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 خانم فاطمه جهانگرد به شماره ملى 5640006773 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/31 
انتخاب گردیدند آقاى حسین مصلحى به شماره ملى 1271426706 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم گلناز توکلى دارگانى به شماره ملى 1289171106 به 
سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1406256)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پاسارگاد بتن نصف جهان به شناسه ملى 10260688342 و به شماره ثبت 50340 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :ـ  آقاى داریوش نصر اصفهانى به شماره ملى 1285608763 به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقاى افشین نصر اصفهانى 
به شماره ملى 1271018391 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پروانه شجاعى قهریزجانى به شماره ملى 5499768315 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.ـ  کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء یکى از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر مى باشد . 
ـ آقاى رضا منتظرى به شماره ملى 1292575271 به سمت بازرس اصلى و آقاى رضا شجاعى به شماره ملى 1285872649 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى 
انتخاب گردیدند.ـ  روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید.ـ  ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1399و1400 به تصویب رسید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1406190)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تاوا تجهیز کیان درتاریخ 1401/08/14 به شماره ثبت 72531 به شناسه ملى 14011629721 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه پروژه هاى پیمانکارى ارگانهاى دولتى و خصوصى ،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى -اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى از و به شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت 
تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
برخوار، بخش حبیب آباد، روستاى شهرك صنعتى دولت آباد، شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى، خیابان اکباتان، پالك 33، طبقه همکف کدپستى 8341651636 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 28281157 مورخ 1401/08/04 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان جى با کد 2828 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
خانم کیانوش على آقائى به شماره ملى 1210021552 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید شریفى به 
شماره ملى 1270425552 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم عاطفه شریفى به شماره ملى 1292693754 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 هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان آقاى مهدى جعفرزاده قهدریجانى به شماره ملى 
1100282203 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم فرشته سلیمانى کیا به شماره ملى 1293309397 به سمت بازرس على البدل 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 (1406261)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پایا صنعت سماء به شناسه ملى 10260530287 و شماره 
ثبت 1416 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/02/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام 
جدید از مبلغ 30000000000 ریال به مبلغ 60000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 60000000000 
ریال نقدى است منقسم به 6000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1406188)

آگهى اعالم ختم تصفیه 
شرکت ســهامى خاص اصفهان فشار قوى ســپاهان بشناسه ملى 
10860177184 و بشماره ثبت 36254 به استناد درخواست ختم 
تصفیه مــورخ 1401/06/21 و در اجراى ماده 225 الیحه اصالحى 
قانون تجارت ، ختم تصفیه شرکت اعالم گردید . اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1407418)
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میالد سرلک ستاره خط میانى پرسپولیس ترجیح داد پس از 
خط خوردن از تیم اعزامى به جام جهانى 2022 قطر، گوشى 
خود را سایلنت کرده و جواب هیچ خبرنگارى را ندهد! جالب 
آنکه یکى از دوستان نزدیک میالد سرلک، عنوان کرد که 
این بازیکن تماس تلفنى اغلب نزدیکان و حتى همبازیانش 
را نیز بى پاسخ گذاشته و ســکوت اختیار کرده است. البته 
سرلک اصوال فوتبالیست کم حرفى است و به ندرت تن به 
مصاحبه مى دهد اما خط خوردن از تیم ملى آن هم در آخرین 
لحظات اتفاقى اســت که معموال با واکنش فوتبالیست ها 
روبرو مى شود. شاید توضیحات میالد سرلک در خصوص 
مصدومیت یا عدم مصدومیت 
خودش مى توانســت خیلى 

مسائل را روشن کند و...

سرلک 84 ساعت دور از 
دسترس!

بهترین فرصــت را براى فوت کردن شــمع تولد 24 
ســالگى اش در قطر از دست داد. باشــوى آبى ها را

 مى گوییم. وینگر ریزنقشــى که اگر همان عملکرد 
لیگ بیســتم را در فصل جارى ارائه مى داد حاال بى 
بروبرگرد جوان ترین مسافر ایرانى جام جهانى 2022 

به حساب مى آمد. 
مهدى قائدى مى توانست در صورت صعود تیم ملى 
ایران به مرحله بعد، 14 آذر شــیرین ترین جشن تولد 
عمرش را در شیخ نشــین قطر در جمع شاگردان کى 
روش برپا کند. اما او نتوانســت از این چالش سربلند 
بیرون بیاید. عملکرد نه چندان مطمئن باشو، پیرمرد 
پرتغالى تیم ملى را همچون هموطنش در تیم استقالل 
مجاب نکرد که ایــن هافبک هجومى جــوان را در 
فهرســت تیمش قرار دهد. همانطور که فراز و نشیب 
بازى هاى قائدى در جمع آبى پوشان ریکاردو ساپینتو 
را متقاعد نکرد که همیشه از او به عنوان مهره اى ثابت 

در ترکیب تیمش بهره ببرد.
ستاره 23 ساله استقالل مدتهاست از اوج فاصله گرفته 
است. درست از همان زمان که با درخشش در لیگ برتر 
چشم شیخ نشــین هاى خلیج فارس را مسحور خود 
کرد اما پس از کوچ به امارات بود که اسیر حواشى شد 
و فرسنگ ها از بازیکن مستعدى که در لیگ بیستم با 
پیراهن شماره 10 آبى هاى تهران مى درخشید دور شد. 
مهدى قائدى که پیش از پیوســتن به شباب االهلى 
یکى از کلیدى ترین مهره هاى استقالل و پاى ثابت 
اردوهاى تیم ملى در زمان اسکوچیچ بود بعد از افت در 
تیم اماراتى، هم جایگاه خود را در تیم اسکوچیچ از دست 
داد و هم در بازگشت قرضى به جمع آبى پوشان آنچنان 

که انتظار مى رفت موفق عمل نکرد.

وینگر بوشهرى اگرچه در فصل جارى توانست دوباره 
در ترکیب اســتقالل ذره اى از توانایى هاى فنى خود 
را به معرض نمایش بگذارد اما موفق نشد نظر مثبت 
ســکانداران پرتغالى تیم ملى و آبى هاى پایتخت را 

آنچنان که باید و شاید جلب کند.
نیمار فوتبــال ایران در بهترین ســال هاى عمر خود 
بهترین شــانس را از خودش گرفت. شــماره 20 این 
روزهاى اســتقالل اگر از نظر فنى همان شماره 10 

سابق آبى ها مى شد؛ اگر در فرصت سه ماهه نشستن  
کى روش روى نیمکت تیم ملى توانایى هاى خود را به 
او ثابت مى کرد بدون شک با توجه به سرعت باالیى که 
داشت مى توانست خود را به این پیرمرد پرتغالى تحمیل 
کند. آن وقت به جاى حسرت خوردن در روز تولدش، 
هم شمع تولد 24 سالگى اش را در قطر فوت مى کرد 
و هم مى توانست با درخشش در جام جهانى ترانسفر 
شدن خود را به تیم هاى معتبرتر از لیگ امارات محقق 

کند. این وینگر بوشــهرى حتى مى توانست جا پاى 
مهاجم بوشهرى پورتو بگذارد؛ با این حال، ماهى را هر 
وقت از آب بگیرى تازه است، باشوى آبى ها هم خوب 
با فوت و فن ماهیگیرى آشناســت پس باید از همین 
االن دست به کار شود. او باید راهى را طى کند که چهار 
سال پیش همشهرى او پس از جام جهانى روسیه آن را 
گذراند و حاال به عنوان ستاره بى چون و چراى ایران در 

آسمان فوتبال جهان مى درخشد.  

مهدى قائدى و فرصتى که از دست رفت

باشو، بازنده بزرگ
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تکلیف سرمربى تیم فوتبال المپیک ایران هنوز مشخص 
نشده و فدراسیون فوتبال در تالش است  سرمربى جدید 
را انتخاب کند. آخرین خبرها حاکى از آن است که در حال 
حاضر محرم نویدکیا ســرمربى سابق سپاهان جدى ترین 
گزینه فدراسیون محسوب مى شــود. مدیران فدراسیون 
فوتبال به عنوان جدى ترین گزینه روى نویدکیا نظر دارند 
اما هنوز این مربى پاسخ نهایى را به فدراسیون فوتبال نداده 
است. اگر نویدکیا به فدراسیون پاسخ منفى بدهد، شرایط 
گزینه هاى دیگر مورد بررسى قرار خواهد گرفت تا سرمربى 

تیم امید بعد از جام جهانى 2022 قطر معرفى شود.

فدراسیون در انتظار 
پاسخ نویدکیا

شــماره پیراهن بازیکنان تیم ملى ایران در جام 
جهانى مشخص شــد و بار دیگر پیراهن شماره 
یک به علیرضا بیرانوند رســید. این در حالى است 
که ظاهرا امیر عابدزاده امید زیادى داشت پیراهن 
شماره یک این دوره از جام جهانى را که زمانى بر 

تن پدر پرافتخارش بود بپوشد ولى چنین نشد.
امیر که دومین جــام جهانى عمــرش را تجربه 
مى کند در جام جهانى 2018 روســیه نیز پیراهن 
شــماره 22 را پوشــیده بود و هرگز هم فرصت 
بازى در ترکیــب تیم ایران (برخــالف پدر) را به 
دســت نیاورد. عابدزاده حضــور موفقى در لیگ 
پرتغال داشت که با رشــدى مستمر همراه بود. او 
به تدریج باال آمد و بعد از بهترین فصل فوتبالى اش 
در ماریتیمو، با پیشــنهاد پونفرادینا مواجه شــد. 
امیر فصل اول حضورش در ایــن تیم موفق بود 
و با نمایش هاى اســتاندارد توانست نظر دراگان 
اسکوچیچ را براى ورود به ترکیب اصلى جلب کند. 
دوران اوج گرفتن او مقارن شد با روزهاى ضعف 
و نیمکت نشینى علیرضا بیرانوند در لیگ پرتغال. 

حاال، اما شرایط برعکس شده است.
از روزى که امیر آن گل بســیار بد را در سئول از 
کره جنوبى خورد، سراشــیبى او آغاز شــد و البته 
بیرانوند با بازگشت به پرســپولیس توانست روند 
خوبش را از سر بگیرد. حاال خبرهاى ناگوارى که 
از عابدزاده در اسپانیا به گوش مى رسد،جاى تردید 

باقى نمى گذارد که او شانسى براى بازى در قطر 
نخواهد داشت. حتى اگر مشــکلى براى بیرانوند 
به وجود بیاید، براى بازى در شرایط فعلى حسین 
حســینى و پیام نیازمند در اولویت باالترى نسبت 

به او قرار دارند!
باور کردنى نیست گلرى که در بخشى از مسابقات 
انتخابى جام جهانى در ترکیب اصلى تیم ملى قرار 
گرفته بود، امــروز با چنین افت فاحشــى مواجه 
شــده باشــد. وضعیت فعلى امیر عابدزاده تنها با 
کلمه «فاجعه» قابل توصیف است. یکى از نقاط 
اوج این تراژدى، شکســت 3 بر صفــر پونفرادینا 
در مســابقات لیگ یک اســپانیا برابر آندورا بود؛ 
دیدارى که در پایان آن دروازه بان ایرانى به عنوان 
ضعیف ترین بازیکن زمین انتخاب شد. این، اما همه 
چیز نیست. پونفرادینا کال فصل بسیار بدى را پشت 
ســر مى گذارد و عابدزاده هم شریک این کابوس 
است. تیمى که فصل گذشته در مقاطعى چشمگیر 
شانس صعود به دسته باالتر را داشت، حاال این تیم 
صاحب ضعیف ترین خط دفاعى این مســابقات 
به شــمار مى آید و عابدزاده هم جایگاه خودش در 

تیم ملى ایران را از دست داده است.
شــاید اگر امیر عابدزاده هم مثل علیرضا بیرانوند 
زرنگى مى کرد و این فصل به ایران بر مى گشت 
امروز شانس شــماره یک بودن را داشت اما حاال 

نمى تواند به قولى که به پدر داده عمل کند!

بچه عقاب قول شماره یک را به پدر 
داده بود اما...
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فدراســیون جهانى فوتبال مبلغ جوایز تیم هاى حاضر در 
جام جهانى را مشــخص کرد. جایزه فیفــا براى قهرمان 
جام جهانى 42 میلیــون دالر خواهد بود. و تیم دوم نیز 30 
میلیون دالر جایزه خواهد گرفت. تیم هاى سوم و چهارم نیز 
به ترتیب 27 و 25 میلیون دریافت خواهند کرد. همچنین 
تیم هاى پنجم تا هشــتم 17 میلیون و تیم هــاى نهم تا 
شانزدهم 13 میلیون دالر دریافت خواهند کرد. به تیم هاى 
17 تا 32 نیز مبلغ 9 میلیون دالر پرداخت خواهد شد. فیفا 
همچنین اعالم کرد که قرار اســت به ازاى هر روز حضور 
بازیکنان در جام جهانى 10 هزار دالر به تیم هاى باشگاهى 
آنها پرداخت شود. این رقم تا پایان مرحله گروهى 180 هزار 
دالر مى شــود و با راهیابى تیم ها به مرحله حذفى این رقم 

نیز بیشتر مى شود.

اعالم جوایز جام جهانى

مرضیه غفاریان

از نگاه هافبک جوان سبزپوشان اصفهان، ذوب آهن دفاعى بازى مى کند 
ولى این باعث نمى شود که بگوییم این تیم فقط به دفاع فکر مى کند.

محمدحسین اسالمى درباره عملکرد تیمش در 11 هفته گذشته و اینکه 
ذوبى ها از لحاظ امتیازگیرى نمایش چندان خوبى داشته اند، گفت: ما در 
ابتداى فصل روى دور مساوى بودیم، ولى در ادامه وضعیت مان بهتر شد. 
در بعضى از بازى ها هم بدشانســى آوردیم و مى توانستیم بیشتر امتیاز 

بگیریم. قطعاً در این تعطیلى ها بیشتر تالش خواهیم کرد تا براى شروع 
مجدد لیگ آماده شویم و نتایج بهترى بگیریم.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن که در بازى با نفت مسجدسلیمان اولین 
گلش را در این فصل به ثمر رساند، در مورد شرایط خود تأکید کرد: نسبت 
به فصل قبل بیشتر بازى مى کنم و خوشحالم که آقاى مهدى تارتار هم به 
من اعتماد کرده است. ایشان از لحاظ اخالقى و فنى جزو بهترین مربیان 

ایران است و فاکتور مهم این مربى میدان دادن به جوان هاست.
وى در واکنش به برخى انتقادها از ذوب آهن مبنى بر انجام بازى تدافعى 

تصریح کرد: هر مربى و هر تیمى شیوه خاص خودش را دارد و ما باید به 
تفکرات مربیان احترام بگذاریم. من قبول ندارم که ذوب آهن دفاعى بازى 
مى کند. یکى از هدف هاى مهم تیم ما گل نخوردن است، ولى این باعث 

نمى شود که بگوییم ذوب آهن فقط به دفاع فکر مى کند.
اسالمى در پاســخ به این پرســش که چه نظرى در مورد کیفیت فنى 
بازى هاى لیگ برتر دارد، گفت: کیفیت بازى ها خوب است، ولى نتیجه 
گرفتن در لیگ امسال براى هر تیمى سخت است، به همین دلیل بازى ها 

معموًال کم گل مى شود.

ذوب آهن دفاعى بازى مى کند اما...

روبرو مى شود. شاید توضیحات میالد سرلک در خصوص
مصدومیت مصدومیت یا عدم
خودش مى توانســت خیلى

مسائل را روشنکند و...
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در یکى از دیدارهاى مرحله یک شانزدهم نهایى فوتسال 
کوپادل رى اســپانیا تیم واین آلبالى والدپنیاس به مصاف 
تیم دســته دومى بورال رفت و با نتیجه 3 بر صفر شکست 
خورد. آلبالى در این مسابقه ســعید احمدعباسى بازیکن 
ایرانى را در ترکیب اصلى خود داشــت اما نتوانست کارى 
از پیش ببرد و با قبول شکســت برابر حریف خود، از این 
رقابت ها حذف شــد. احمدعباســى دومین بازى خود را 
براى آلبالى در ایــن فصل انجام داد. شــرایط تیم آلبالى 

توان بحرانى تلقى را با این شکست مى 
مســابقه متوالى کرد. این تیم در چهار 
باخته بــود و با در لیــگ اســپانیا 
در کوپادل رى شکســت و حذف 
شکست  متوالــى در این پنجمین 

را  تجربه کرد.فصــل 

حذف آلبالى 
با آقاى گل ایران!

و و ى
براى آلبالى در ایــن فصل انجام داد. شــرایط تیم آلبالى 

توان بحرانى تلقى را با این شکست مى 
مســابقه متوالى کرد. این تیم در چهار 
باخته بــود و با در لیــگ اســپانیا 
حذف  در کوپادل رىشکســت و
شکست  متوالــى در این پنجمین 

را  تجربه کرد.فصــل 

سامان قدوس، هافبک ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه برنتفورد انگلیس قبل از 
آغاز جام جهانى با سایت این باشگاه مصاحبه کرد.

قدوس در این زمینه گفت: من اکنون با انــرژى زیاد و پر از اعتماد به 
نفس به جام جهانى مى روم، بنابراین، بله، این بهترین چیز است 

که مى توان به جام جهانى رفت. آخرین جام جهانى که بازى 
کردم بزرگ ترین کارى بود کــه در زندگى ام انجام دادم و 

بزرگ ترین دستاورد فوتبالیم بود.
وى افزود: در سال 2018 ما در یک گروه بسیار سخت 
چهار امتیاز گرفتیم، خیلــى به صعود نزدیک بودیم و 

البته فقط مى خواهیم این زمان را پشت سر بگذاریم.
قدوس درباره گروه ایران در جام جهانى 2022، گفت: گروه سختى است، 
اما فکر مى کنم ما بازیکنان بهترى داریم، بالغ تر هستیم و اکنون تجربه 

داریم.
وقتى از او پرسیده شد که بیشتر منتظر کدام بازى است، گفت: البته بازى اول 
(انگلیس) برجسته است. ما در برابر انگلیس، یکى از بهترین تیم هاى جهان 
بازى مى کنیم و براى من، این بازى عالى براى شروع است. باید به مصاف 
بهترین تیم برویم و سعى کنیم خودمان را ثابت کنیم و نشان دهیم که براى 

رقابت در آنجا هستیم.

قدوس: جام جهانى بزرگ ترین دستاورد
مدافع میانى تیم ملى براى بازى در جام جهانى، کار  فوتبالیم بود

راحتى ندارد.
شــجاع خلیل زاده که در لیســت نهایــى کارلوس 
کى روش براى جام جهانى 2022 قطر حضور دارد، 
اگرچه روى کاغذ، بیشتر از سایر همبازیانش، براى 
بازى کنار محمدحســین کنعانــى زادگان در قلب 
خط دفاع شــانس دارد اما این احتمال وجود دارد که 
کى روش ترجیح دهد از مدافع دیگرى در کنار محمد 

حسین کنعانى زادگان بازى بگیرد.
بر اســاس گمانه زنى برخى رســانه ها، سبک بازى 
شجاع خلیل زاده و عالقه او به درگیرى لفظى و البته 
فیزیکى با بازیکنان حریف، باعث شده که کى روش 
درباره استفاده از مدافع االهلى در ترکیب اصلى تردید 

داشته باشد.
دو روز پیش یکى از روزنامه هاى ورزشى مدعى شد 
که کارلوس کى روش در اغلب بازى هاى درون تیمى 
به شجاع خلیل زاده مدام تذکر داده و حتى او را از زمین 
اخراج کرده و حتى در یکى از بازى هاى درون تیمى 
دو مرتبه به شجاع خلیل زاده کارت زرد نشان داده و 

ضمن اخراج این مدافع از او خواسته دور زمین بدود.
این در حالى است که شــنیده ها از اردوى تیم ملى 
حاکى از آن است که پیش از بازى مقابل نیکاراگوئه 
نیز شجاع خلیل زاده با یکى از اعضاى کادر تیم ملى 
درگیرى پیدا کــرده و این موضوع یکــى از دالیل 
نیمکت نشــینى این مدافع میانى مقابل نیکاراگوئه 

بوده است.
باید منتظر ماند و دید تا اولین بازى رسمى تیم ملى 
مقابل انگلیس که آیا شجاع خلیل زاده موفق به تغییر 
نظر سرمربى پرتغالى براى حضور در ترکیب ثابت تیم 

ملى خواهد بود یا خیر.

کار سخت شجاع در 
جام جهانى 2022

مربى اســبق تیم ملــى فوتبــال ایران گفــت: ایران 
ناشناخته ترین تیم گروه دوم جام جهانى است و از سوى 
کارشناسان خبره ورزشى دنیا کمترین میزان شناخت و 

اطالعات در مورد ما وجود دارد.
بیژن ذوالفقارنســب اظهار داشــت: تیــم ایران پس 
از تدارکاتــى که داشــت راهــى قطر شــد و امیدوارم 
در این رقابت ها بــا عملکردى مطلــوب و قابل قبول 

شایستگى هاى خود را نشان بدهد.
مربى اســبق تیم ملى فوتبال ادامه داد: گروه ما یکى از 
جالب ترین گروه هاى جام جهانى است، در فوتبال امروز 
هیچ تیمى از قبل بازنده نیست و به نوعى در حد نام خود 
مدعى به شــمار مى رود. البته یک خوبى تیم ایران این 
است که از سوى کارشناسان خبره ورزشى دنیا کمترین 
میزان شــناخت و اطالعات در مورد مــا وجود دارد چرا 
که انگلیس،  آمریکا و ولز از مدت ها پیش آنالیز شــده و 

بازیکنانى دارد که همه آنها را مى شناسند.
این کارشناس فوتبال ایران ادامه داد: در مورد انگلیس 
نیاز به تعریف و تمجید نیســت و آنها را مى توان یکى از 
مدعیان این جام قلمداد کرد. در مورد آمریکا باید گفت 
تیمى جوان و با انگیزه هستند که مى خواهند در این جام 
خودشان را ثابت کنند و ولز را هم تیمى خوب و فیزیکى 
مى بینم، توصیه من به بازیکنان خودمان این است که در 
طول جام هوشیار بوده و آرامش خود را در بازى حفظ کنند 

تا بتوانند به خواسته هاى مربیان خود برسند.
او تاکید کــرد: فوتبال ما نســبت به بیشــتر تیم هاى 
جام جهانى با مشکالت بسیارى مواجه بوده و کاستى هایى 
دارد که این مساله بر کسى پوشیده نیست، اما امیدوارم 
نتایج خوبى را در این مسابقات به دست بیاوریم چراکه 

جام جهانى یک فرصت است و باید از آن استفاده کرد.

مربى اسبق تیم ملى:

ایران ناشناخته ترین تیم 
گروه دوم است

یک رسانه روســى جام جهانى قطر را فرصت خوبى 
براى مهاجم تیم ملى ایران و بازگشت به اوج دانست.

یکى از بازیکنان دعوت شده به ایران، سردار آزمون 
است. آزمون در هفته هاى گذشته دچار آسیب دیدگى 
شــد و زیر نظر مربیان تیم ملى روند درمانى خود را 

طى کرد.
این مهاجم که عضو باشگاه بایر لورکوزن آلمان است، 
امسال فصل خوبى را با این تیم سپرى نکرده و آمار 
او با دوران حضورش در تیم زنیت سنت پترزبورگ و 

لیگ روسیه قابل مقایسه نیست.
سایت vedomosti روسیه به همین بهانه به بررسى 
شرایط ســردار آزمون در جام جهانى قطر پرداخت و 
در گزارش خود نوشت: « سردار آزمون بدترین سال 
دوران حرفه اى خود را تجربه مى کند. او بعد از زنیت، 
در آلمان ناکام ماند و تقریباً تیم ملى را از دست داد. جام 
جهانى قطر فرصت خوبى براى این بازیکن ایرانى و 

بازگشت به اوج است.»

در بخشى از این گزارش آمده است: «جام جهانى قطر 
از بسیارى جهات براى آزمون تعیین کننده خواهد بود. 
این احتمال وجود دارد که او پس از پایان مسابقات به 
کار خود در تیم ملى پایان دهد. ســردار پس از جام 
جهانى 2018 از جدایى خود از تیم ملى ایران خبر داده 
بود. او در ایران به دلیل بازى کم رنگش در جام جهانى 
روسیه به شــدت مورد انتقاد قرار گرفت. این مهاجم 
بسیار آزرده خاطر شد و گفت دیگر به تیم ملى نمى آید. 

اما بعد از چهار ماه نظرش عوض شد.»
این رسانه عملکرد تیم ملى ایران و سردار آزمون در 
جام جهانى را براى این مهاجم و سرنوشتش در تیم 
بایر لورکوزن تعیین کننده دانست و نوشت: «برگزارى 
یک تورنمنت قدرتمند از نظر آینده شغلى باشگاهى 
نیز براى سردار مهم است. دوره لغزش و افت در بایر 
طوالنى شده است و بعید است که این تیم جاه طلب 
همچنان مهاجم گران قیمت امــا بدون گل را روى 

نیمکت نگه دارد.»

تحلیل روس ها از شرایط ستاره ایرانى لورکوزن

و باشگاه برنتفورد انگلیس قبل از 

د و پر از اعتماد به 
ین چیز است 

ى که بازى 
م دادم و 

ت 
 و 

.
ت: گروه سختى است، 
ستیم و اکنون تجربه 

ت، گفت: البته بازى اول 
 بهترین تیم هاى جهان 
وع است. باید به مصاف

یم و نشان دهیم که براى 

بود

یم ب یب ر ر ور ىبرى ربىپر ر ر
رخیر. لى خواهد بود یا 
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124 حلقه چاه در محدوده طرح آبرســانى اصفهان بزرگ به دلیل وقوع خشکسالى هاى مستمر از مدار بهره بردارى 
خارج شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: میزان آب دهى 140 حلقه چاه دیگر در این محدوده بین 
30 تا 70 درصد کاهش یافته است، این درحالیست که چاه هاى فلمن و چاه هاى متفرقه یکى از منابع مهم تامین آب 

شرب در اصفهان به شمار مى آیند.
حسین اکبریان اعالم کرد: طى دهه 40 تا پایان دهه80 چاه هاى فلمن با ظرفیت 3200 لیتر بر ثانیه یکى از منابع تامین 

آب شرب شهر اصفهان محسوب مى شدند.
وى صفر شدن آبدهى چاه هاى فلمن را یکى از آثار ناشى از پدیده خشکسالى در استان اصفهان دانست و اظهار داشت: 
در شرایط تر سالى آبدهى چاه هاى فلمن 3200 لیتر بر ثانیه برآورد گردیده بود که متاسفانه هم اکنون به دلیل شرایط 

اقلیمى از مداربهره بردارى خارج شده اند.
اکبریان با اشاره به مقایسه شــاخص هاى تولید و مصرف آب در آبفاى اســتان اصفهان نسبت به میانگین کشورى 
اظهار داشت: در سال گذشته سرانه تولید آب در اصفهان 248 لیتر در شبانه روز به ازاى هر نفر بوده که 8 درصد کمتر 
از میانگین کشور برآورد شده است، همچنین سرانه مصرف خانگى 176 لیتر در شبانه روز به ازاى هرنفر در شهرها و 

روستاها بوده که 5 درصد کمتر از میانگین کشور است.
وى خاطرنشان ساخت: آبفاى استان اصفهان با تداوم اقدامات فنى، فرهنگى و قانونى در راستاى مدیریت و کاهش 
مصرف در صدد تامین پایدار آب شرب بیش از 4 میلیون 858 نفر در 100 و 949 روستا در سطح استان اصفهان است.

خشکى 124 حلقه چاه
 در محدوده طرح آبرسانى اصفهان

مراسم افتتاحیه نمایشگاه سنگ با حضور فعاالن بخش خصوصى 
صنعت سنگ، رئیس کانون ســنگ ایران، رئیس انجمن سنگ 
ایران، رئیس نظام مهندسى معدن ایران و ریاست سازمان صمت 

استان اصفهان برگزار گردید.
الزم به ذکر است نمایندگان کشورهاى حاضر در هشتمین اجالس 
اکو مهمان ویژه این رویداد تخصصى بودند که پس از حضور در 
مراسم افتتاحیه از غرفه هاى حاضر در نمایشگاه سنگ بازدید به 

عمل آوردند.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه احمدرضا طحانیان، مدیر عامل 

نمایشــگاه بین المللى اصفهان گفت: نمایشــگاه صنعت سنگ 
اصفهان با مشارکت 115 شــرکت فعال در بخش هاى مختلف 
آغاز به کار مى کند. نمایشگاه ســنگ در متراژ 8000 متر فضاى 
سرپوشیده و 4000 متر فضاى باز نمایشگاهى تکمیل شده است.

هفدهمین نمایشــگاه تخصصى ســنگ، معادن، ماشین آالت 
و صنایع وابســته  تا 27 آبان ماه و ســاعت بازدید 10 تا 18 واقع 
در کمربنــدى شــرق، روبروى منطقــه روشن دشــت میزبان 
عالقه منــدان بــه رویدادهــاى نمایشــگاهى  و متخصصان

 خواهد بود.

 بیمه فراگیر خانواده، بیمه اى ادامه نمایشگاه تخصصى سنگ  تا فردا
براى پوشش بانوان بیکار

فعالیت 3050 نیروى انسانى 
براى اورهال پاالیشگاه اصفهان

بیمه فراگیر خانواده براى تمام بانوان بیکار در سنین 
18 تا 50 سال در حال اجراســت. مدیرکل تامین 
اجتماعى اســتان با بیان اینکه این بیمه یکســال 
است در حال اجراســت گفت: این بیمه به صورت 
12 درصد براى صرفا بازنشستگى، 14 درصد براى 
بازنشســتگى و فوت و بــراى 18 درصد عالوه بر 

موارد فوق از کارافتادگى نیز اضافه مى شود.
مرتضى حاجى کاظمى با اشاره به تفاوت این بیمه 
با بیمه خویش فرما گفت: دوشیزگان در صورتى که 

از بیمه خویش فرما اســتفاده کنند، بیمه قبلى که 
ممکن است از طرف والد وى باشد، قطع مى شود، 
ولى در این بیمه، بیمه گــذار از مزایاى قبلى هم 
برخوردار است و عالوه بر بیمه فراگیر مى تواند از 

بیمه درمان پدر نیز استفاده کند.
وى گفــت: در صورتــى کــه فردى 30 ســال 
حق بیمه ایــن بیمــه را پرداخت کند بــا لحاظ 
شــرایط ســن، از بیمــه بازنشســتگى بهره مند

 خواهد شد.

رئیــس برنامه ریــزى، 
کنترل و تعمیرات شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان 
گفت: 3 هزار و 50 نیروى 
رســمى و جذبــى براى 
انجام اورهال پاالیشگاه 
اصفهان فعال شــدند.به 
گزارش روابط عمومى و 
بین الملل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، مهدى نجمى با اشاره به اجراى تعمیرات اساسى واحدهاى تقطیر،  گاز مایع و کاهش گرانروى 
شماره 2 پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت: این اقدام از 8 آبان ماه آغاز شده است.وى با بیان اینکه برنامه ریزى 
اولیه ما براى اجراى این طرح 30 روزه بود، ابراز داشــت: اما به دلیل کاهش تولید سوخت در کشور و تاکید 

مدیرعامل در تسریع اجراى این پروژه زمان تکمیل آن را به 20 روز کاهش دادیم.
رئیس برنامه ریزى، کنترل و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: این امر با طراحى نرم افزار 

”جمع آورى و پایش آنالین اطالعات تعمیرات اساسى“ محقق شد.
وى با بیان اینکه ما امکان کاهش حجم کار را نداشتیم، تصریح کرد: از این رو با استفاده از این نرم افزار که 
براى اولین بار توســط نیروهاى بومى شــرکت پاالیش نفت اصفهان طى 20 روز تولید شده بود، وضعیت 
تعمیراتى تجهیزات و منابع و تجهیزات استفاده شــده را ثبت مى کند، داده هاى این نرم افزاد در اتاق فکر 
تحلیل مى شود و نقاط قابل بهبود را شناسایى و فرمان مناســب براى اعمال تغییرات در فرایند تعمیرات را 

صادر میکند.

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 14 قطعه پالك زمین با کاربرى صنایع دستى و خدماتى مرکز محله اى  واقع در منطقه صنعتى دولت آباد خیابان 
بوعلى سینا (قپانچى) مجموعه تفکیکى على رفیعى از طریق برگزارى آگهى تجدید مزایده  عمومى اقدام نماید. 

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :تا پایان وقت ادارى  روز شنبه  مورخ 1401/08/28      
مهلت ارسال پیشنهادات درسامانه ستاد:

 تا پایان ساعت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09
زمان بازگشائى پیشنهادات سامانه ستاد :

 بعد از پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09 
محل دریافت اسناد: سامانه ستاد 

تلفن : 031-45822010
https://setadiran.ir : (ستاد) سامانه تدارکات الکترونیک دولت

« آگهـی تجدید  مزایده عمومی »

 م.الف:۱۴۰۷۸۴۹

نوبت دوم

 محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد

شهردارى دولت آباد در نظر دارد نســبت به  فروش 6 قطعه پالك زمین واقع در مجموعه تفکیکى گلزار زمان آباد دولت آباد (امام زاده نرمى) از طریق 
برگزارى آگهى تجدید مزایده  عمومى اقدام نماید. 

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :تا پایان وقت ادارى  روز شنبه مورخ 1401/08/28      
مهلت ارسال پیشنهادات درسامانه ستاد:

 تا پایان ساعت ادارى روزچهار شنبه مورخ 1401/09/09
زمان بازگشائى پیشنهادات سامانه ستاد :

 روزچهار شنبه    مورخ 1401/09/09 
محل دریافت اسناد: سامانه ستاد 

تلفن : 031-45822010
https://setadiran.ir : (ستاد) سامانه تدارکات الکترونیک دولت

« آگهـی تجدید مزایده عمومی »

 م.الف: ۱۴۰۷۸۵۱

نوبت دوم

 محمد حسن یاری – شهردار دولت آباد 

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

اخیراً ادعاشده در ســال1976یک یوفو در آمریکا ســقوط کرده و موجود 
فرازمینى نیمه جانى از داخل آن پیدا شده است. این موجود فضایى عجیب 

و نیمه جان را در این ویدیو خواهید دید.

تیم هاى حاضر در جام جهانى بر اساس ارزش بازیکنان رده بندى شدند که 
ایران در بین هفت تیم انتهاى جدول است. جالب تر اینکه یکى از حریفان 

ایران گران ترین تیم دنیاست.

ارزش گذاری تیم های جام جهانی قطرپیدا شدن موجود فرازمینی نیمه جان!

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.

https://nesfejahan.net/fa/news/260621/
https://nesfejahan.net/fa/news/260623/

