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۳

شهر زیرزمینی اصفهان 
دلزده است

نمایش 
فوتبالیست های شهید

۳

تابعیت ایرانی 
پشت مرزهای قانون

۳

       

خواص شگفت انگیز 
ریحان برای

کنترل دیابت!

116روز نفس کشیدن در هواى آلوده 
۳

گنبد مسجد 
امام(ره) در 

انتظار تصمیمات 
سرنوشت ساز

آنچه برخى اعضاى شــوراى عالى نظارت بر مرمت 
گنبد مسجد امام(ره) اصفهان توصیه مى کنند، انجام 
فوتوگرامترى و اســکن لیزر بر روى این اثر تاریخى 
اســت، اقدامى که مى تواند تا حدودى بر نقاط تاریک 
مرمت این گنبد عظیم نور بتاباند. اواخر اردیبهشــت 
امســال پایان مرمت گنبــد این مســجد تاریخى و 
جمع آورى داربســت هاى آن پس از 11 سال اعالم 
شد اما با باز شدن داربست ها مشخص شد کاشى هاى 
گنبد دچار اعوجاج و قوس ناهمگونى در ســیماى آن 

ظاهر شده است...

نه مى خرند،نه مى خرند،
نه مى خوانندنه مى خوانند

 و  نه حتى مى دزدند! و  نه حتى مى دزدند!

غبار سرانه پایین فرهنگ مطالعهغبار سرانه پایین فرهنگ مطالعه

 بر تن کتابفروشی ها بر تن کتابفروشی ها

۳

داده هاى آمارى اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره کالنشهر اصفهان نشان مى دهد؛

پرتقال فروش پرتقال فروش 

پیرمرد پرتغالی بود
بدشــانس ترین چهــره نبرد 
ایــران- انگلیــس علیرضــا 
بیرانوند بود یا جانشین او؟ شاید 
هم این از بخِت بد «کارلوس 

کى روش» بود که...
۷

در صفحه ۳ بخوانید

آلمان – ژاپن؛ این فقط 

یک فوتبال است

از اتحاد در جنگ جهانی دوم تا از اتحاد در جنگ جهانی دوم تا 

بگو بخند در «جی -بگو بخند در «جی -۷۷»»

۵

رکورد طارمیرکورد طارمی
 در جام جهانی

عصاره گیــاه ریحــان و ترکیبــات فعال 
زیســتى آن مى توانند تعادل گلوکز 

را از طریــق مهار هضــم و جذب 
کربوهیدرات هاى گوارشى 

و برخى ...

خداحافظی سفر از سبد خانواده ها 
وقتی تفریح در جامعه ما به اولویت آخر تبدیل می شود

۲

۷

فرمانده انتظامیفرمانده انتظامی

شهرستان اصفهان خبر داد؛شهرستان اصفهان خبر داد؛

دستگیری دستگیری ۱۲۸۱۲۸ سارق سارق
در اصفهان طی در اصفهان طی ۲۲ روز روز

۳

کاال برگ الکترونیکی در کل کشور اجرا می شود افزایش ۴۵درصدی بارش های پاییزی در اصفهانجهان نما ترفندهاى آسان براى آزادسازى فضاى ذخیره بیشتر در گوشىاستان تاریخ انقضاى ادویه هاى مختلف چقدر است؟تکنولوژی سالمت

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
موضوع:  خرید 3000 متر لوله فوالدى 12 اینچ- شماره تقاضا 0130038

به شماره فراخوان (2001091138000116) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53131861 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/09/03 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/09/13 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 30: 09  دو شنبه تاریخ 1401/09/14 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,737,000,000  ریال مى باشد.
مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه مى بایست گواهى عضویت معتبر در سامانه الکترونیکى کاالى وزارت نفت(EP) را 

در سامانه بارگذارى نمایند.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس 
شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 3769) 

031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس :  41934- 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۱۴۹۸۵

نوبت اول

شرکت گاز استان اصفهان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهرومیمه در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آئین نامه اجرایى آن نسبت به واگذارى 
به اجاره تعدادى از رقبات موقوفات بشرح ذیل اقدام نماید . متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 
1401/09/17 به این اداره واقع در شاهین شــهر انتهاى خیابان نظامى فرعى 8شرقى مراجعه نمایند. بدیهى است زمان برگزارى کمیسیون مزایده 

روزشنبه مورخ 19 /09 /1401 خواهد بود . جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.
رقبات قابل واگذارى به اجاره عبارتند از :

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۱۵۳۱۱

مهدی قربانی-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه

1-  موقوفه اهــل البیت(ع)-کد تفضیلــى رقبــه:  20060181100025 -واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3شرقى پاساژ یاس

یکباب مغازه تجارى با وضعیت موجودبه مســاحت 20/03متر مربــع با اجاره ماهیانه 
000 /000 /15ریال (نوبت اول)

2-  موقوفه اهــل البیت(ع)-کد تفضیلــى رقبــه:  20060181100028 -واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3شرقى پاساژ یاس

یکباب مغازه تجارى با وضعیت موجودبه مســاحت 37/82متر مربــع با اجاره ماهیانه 
000 /000 /15ریال (نوبت اول)

3-  موقوفه اهــل البیت(ع)-کد تفضیلــى رقبــه:  20060181100037 -واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى 3شرقى پاساژ یاس

یکباب مغازه تجارى با وضعیت موجودبه مســاحت 36/95 مترمربــع با اجاره ماهیانه 
000 /000 /15ریال (نوبت اول)

4-  موقوفه اهــل البیت(ع)-کــد تفضیلــى رقبــه:  20060181100041 -واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسى بین فرعى 3 و 4 شرقى طبقه فوقانى ساختمان اهل البیت (ع)

یکباب دفتــرکار با وضعیــت موجودبه مســاحت 23/07 متر مربع با اجــاره ماهیانه 
000 /000 /8ریال (نوبت دوم)

5-موقوفه مسجد قائم (عج)- کد تفضیلى 20029307100008- واقع در شاهین شهر 
خیابان فرخى طبقه فوقانى مسجد

یکباب دفتر کار با وضعیــت موجود به مســاحت 14/03 مترمربع با اجــاره ماهیانه 
5/000/000ریال(نوبت اول)

6-موقوفه مسجد قائم (عج)- کد تفضیلى 20029307100015- واقع در شاهین شهر 
خیابان فرخى طبقه فوقانى مسجد

یکباب آپارتمان با وضعیت موجود به مساحت 40 مترمربع با اجاره ماهیانه 15/000/000 
ریال(نوبت اول)

7- موقوفه مســجد المهدى(عج)- کــد تفضیلــى 20055197100023واقع در 
شاهین شهر خیابان فردوسى فرعى7غربى داراى آب وبرق وگازمجزا

یکباب دفتر خدماتى به مســاحت 85 متر مربع با اجاره ماهیانــه50/000/000 ریال 
(نوبت دوم)

8- موقوفه شــیخ محمد تقى نجفى کــد تفضیلــى 20055201100051واقع در
 شاهین شهر خیابان نظامى نبش فرعى 8 شرقى 

یکباب مغــازه تجارى بــا وضعیــت موجودبــه مســاحت  93مترمربع بــا اجاره 
ماهیانه75/000/000 (نوبت اول)

۳

۳

ج مجر یججهججمج یییهه ه یرر مجه ج ر

۷

ـان و ترکیبــات فعال 
نند تعادل گلوکز 

ضــم و جذب 
وارشى 

ه هاد خانواده ها  ادهانوادد خ ده هها خان نوادخانو ها د خ
۲

شهردارى کلیشاد و سودرجان به استناد مصوبه شماره1401/6/4812 مورخ 1401/06/30شوراى محترم 
اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به مزایده پایه بنرها درسطح شهر کلیشاد و سودرجان(مرحله سوم) با 
مشخصات ذیل صرفاً از طریق سامانه ستاد  اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت مى گردد 

مطابق با زمانبدى اعالمى در مزایده فروش اموال غیر منقول شرکت فرمایند.

-محل دریافت اسناد مزایده صرفاً از طریق سامانه ستاد مى باشد.
-محل تحویل اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد مى باشد.

-شرکت کنندگان باید سپرده اى معادل 5 درصدد معادل قیمت پایه ى کارشناسى شده را به حساب 
سپرده شهردارى واریز و یا نسبت به صدور ضمانت نامه بانکى در وجه شهردارى تحت عنوان سپرده 

شرکت در مزایده اقدام نمایند.
-برندگان اول،دوم و ســوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج مى باشد.

-شهردارى در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۱۵۴۸۸

نوبت اول

مهدی مختاری-شهردارکلیشادوسودرجان   

الف).مشخصات:
قیمت کارشناسى کل پایه ها  ماهیانه (ریال)تعدادآدرسردیف

116,500,000 ریال20پایه بنرهاى تبلیغاتى در سطح شهر کلیشاد وسودرجان1

ب) زمانبدى :
 1401/09/02 الى 1401/09/08مهلت بازدید و اخذ اسناد

1401/09/02 الى 1401/09/19مهلت تحویل اسناد

1401/09/20بازگشایى اسناد
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کاال برگ الکترونیکى
 در کل کشور  اجرا مى شود

ایران تولید اورانیوم
 60 درصدى خود را افزایش داد

خبرخوان
مردانى که جام جهانى را 

فروختند
  فیلم نیوز  |«فیلیمو» در آستانه شروع 
جام جهانى، یک مستند افشاگرانه درباره اعطاى 
حق میزبانى جام جهانى به قطر را روى پلتفرم 
خود بارگذارى کرده اســت. مســتندى با نام 
«مردانى که جام جهانــى را فروختند». پلتفرم 
«فیلیمو» همزمان با شروع جام جهانى مستند 
افشاگرانه «مردانى که جام جهانى را فروختند» 
را عرضه کرده است. در این مستند پشت پرده 
اعطاى امتیاز میزبانى جام جهانى به کشور قطر 
براى برگزارى دوره بیســت و دوم این رویداد 

فاش شده است. 

رو آوردن به کمدین ها
  روزنامه خراسان |در میان چهره ها و 
مجریان ورزشى تلویزیون که قرار است ویژه 
برنامه هاى جام جهانى را اجرا کنند، نام ســه 
بازیگر نیز به چشــم مى خورد که اجراى یکى 
از بخش  هاى برنامه به آنها سپرده شده است. 
رامین ناصرنصیر به همراه نیما شاهرخ شاهى 
در یکى از بخش هــاى برنامه «فوتبال زندگى  
اســت» حضور دارد و على مسعودى نیز براى 
حضور در یکى از بخــش هاى برنامه «ورزش 
از نگاه دو»، به قطر ســفر کرده است. انتخاب 
این چهره ها نشــان مى دهد پــس از اتفاقات 
اخیر، دایره انتخاب تلویزیون براى اســتفاده 
از بازیگران به عنوان مجــرى، بیش از پیش 

محدود شده است.

100 میلیون گران شدن
در یک شب!

  خبرانالین |رشــد بى ســابقه قیمت ها 
در بازار خــودرو همچنان ادامــه دارد. همراه 
با افزایش نــرخ دالر در بــازار، قیمت خودرو 
هم روندى صعودى به خود گرفته اســت، به 
طورى که حتى شاهد هستیم قیمت یک خودرو 
در یــک روز 10 میلیون تومــان افزایش پیدا 
مى کند. اما این روند در بازار خودروهاى خارجى 
متفاوت است، به گونه اى که مقایسه تغییرات 
قیمت ها حاکى از آن است که خودروى بى ام و 
سرى 5 سدان i 530 مدل 2018  در یک شب 
افزایش 100 میلیــون تومانى قیمت را به خود 

دیده است.

شاید باید 
ما را توبیخ کنند! 

  صبا |مســعود روشــن پژوه، مجــرى 
برنامه هاى کودك که بیشتر با اجراى «مسابقه 
محله» شناخته مى شود، مى گوید: 33 سال ما 
برنامه سازى کردیم، تلویزیون کار کرد، معلم 
هاى پرورشى زحمت کشــیدند، همچنین 40 
سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سازمان 
تبلیغات و نهادهــا و ارگان هــا کار کردند اما 
ماحصل و خروجى آن نباید جامعه اى مى شــد 
که االن هست. شاید مشکل از ما بوده است و 
باید ما را توبیخ کنند و بگویند شما کار را درست 

انجام ندادید. 

هزینه ماهانه نگهدارى 
«پیروز»  

  عصر ایران | اخیــراً ســازمان حفاظت 
محیط زیست اعالم کرد که از پس هزینه هاى 
«پیروز» (یوزپلنگ آسیایى متولدشده در شرایط 
اسارت) برنمى آید. بنا به گفته معاون سازمان 
حفاظت محیط زیست نگهدارى پیروز ماهانه 
100 میلیون تومان هزینه دارد.  سازمان محیط 
زیست و تیمارگر پیروز بارها اعالم کرده اند که 
پیروز امکان رهاسازى در طبیعت را ندارد و باید 
در شرایط اسارت نگهدارى شود. حسن اکبرى 
گفت:  کل بودجه حفاظت از تنوع زیستى ایران 

تنها 30 میلیارد تومان است.

اولتیماتوم
محمدکاظــم    خبرگزارى صداوسیما | 
آل صادق، سفیر ایران در عراق اعالم کرد تهران از 
بغداد و اربیل خواسته است گروه هاى مسلح تجزیه 
طلب ایرانى مســتقر در منطقه کردستان عراق را 
ظرف حداکثر 10 روز آینده خلع سالح کنند. این در 
حالى است که وزارت امور خارجه ایران اعالم کرد 
حمالت سپاه پاسداران به مقر ها و مراکز گروه هاى 
تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق، در چارچوب 

دفاع از امنیت ایران قرار دارد

در آمریکا آزادى وجود ندارد  
  خبرگزارى حوزه|صدیقه جمیلــه الفرقان، 
بانوى مسلمان شده آمریکایى و مادر شهید که از 14 
سالگى مسلمان شده و به ایران آمده تا جهاد تبیین 
کند، در جلســه درس اخالق که در مدرسه علمیه 
کوثر ورامین برگزار شد،  گفت: امروز در کشور ایران 
رفاه و آســایش وجود دارد، اما بعضى جوانان مدام 
مى گویند برویم آمریــکا چون در آنجا آزادى وجود 
دارد. آنها نمى دانند که در آمریکا هیچ آزادى وجود 

ندارد مگر آزادى در فساد و بى بند و بارى. 

حرف زدن با بوقلمون!
در جریان مراسم روز شکرگزارى در    خبرآنالین |
کاخ سفید، «جو بایدن» هم به رسم همیشگى رؤساى 
جمهور آمریکایى و البته خانواده هاى این کشور، قصد 
خوردن کباب بوقلمون داشت و با اعالم اینکه بیش از 
9 میلیون بوقلمون در آمریکا وجود دارد، تأکید کرد که 
این به تعداد برخى کشورهایى است که بایدن به آنجا 
سفر کرده است. همچنین بایدن در جریان مراسم، به 
شوخى میکروفن خود را جلوى بوقلمون گرفت و گفت: 

«مى خواى حرف بزنى؟»

طرح مجلس علیه برخى 
دانشجویان

جمعــى از نماینــدگان مجلــس و    فارس |
کارشناســان طرحى را تدوین کرده اند که در صورت 
هنجارشکنى دانشجویان در دانشــگاه ها و ارتکاب 
جرائمى همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، 
فحاشــى و توهین به مقدســات در دانشــگاه ها و 
هرگونه اقدامى که در روند مأموریت هاى آموزشــى 
و پژوهشى دانشــگاه اخالل ایجاد کند، ضمن صدور 
احکام انضباطى، متخلفین را محکوم به پرداخت کل 
هزینه هاى تحصیل در آن مقطع آموزشــى کنند. از 
دیگر مجازات هاى مطرح شــده در این طرح ممنوع 

الخروجى به مدت 10 سال است.

مسکن ملى مترى چند؟
  تابناك |معاون وزیر راه وشهرسازى گفت: قیمت 
تمام شده ساخت هر متر مربع واحدهاى نهضت ملى 
مسکن براساس شاخص تعدیل 1400 ، شش میلیون 
و500 هزار تومان اســت. علیرضا جعفرى گفت: نرخ 
تمام شده هر متر مربع واحد نهضت ملى مسکن هشت 
میلیون تومان نیست و همچنین عددى در حال حاضر 
براى ساخت این واحدها در شهرهاى مختلف وجود 

ندارد و مستند نیست. 

 تیتر عجیب «کیهان» 
  اقتصادنیوز| روزنامــه «کیهــان» در تیتر 
نخست خود مدعى شــد که 6 گل خورده توسط تیم 
ملى نتیجه همکارى انگلیس، ســعودى، اســرائیل 
و وطن فروشــان داخلى اســت. این روزنامه در تیتر 
نخســت خود آورده اســت: «ایــران 2- انگلیس، 
اسرائیل، آل سعود و وطن فروشــان داخلى وخارجى 
6» در این مطلب نیز آمده اســت: «تیم ملى فوتبال 
ایران در حالى در این بــازى نتیجه را به تیم انگلیس 
واگذار کرد کــه از هفته هــا پیش، از رســانه هاى 
وابســته به رژیم صهیونیستى و آل ســعود گرفته تا 
وطن فروشان داخلى و خارجى جنگ روانى- رسانه اى 
ناجوانمردانه و بى سابقه اى علیه این تیم به راه انداخته

 بودند.»  

وزیر اقتصــاد با بیان اینکه مســئله طــرح کاال برگ 
الکترونیکى مشــکلى در تامین  مالى ندارد، گفت: پس 
از اجراى ازمایشــى این طرح در یک استان جنوبى ، از 
ماه هاى آینده این طرح براى کل کشور انجام مى شود. 
احســان خاندوزى گفت: طرح کاال برگ الکترونیکى 
نطام پرداخــت یارانه را متاثــر مى کنــد و الزم بود 
دولت براى مطمئن بودن زیر ســاخت فنى ، اطمینان 
حاصل شــود و تغییرات در وزارت کار قدرى تاخیر در 
بهره بردارى پروژه انداخت اما وعده داده شــد که پس 
از آنکه در یک استان به شــکل آزمایشى پیاده شد، از 
ماه هاى آینده این طرح را براى کل کشــور انجام شود 

و این  مشکلى ندارد و مشــکلى در تامین بودجه ندارد، 
پیش بینى این اســت که یک ماه دوره آزمایشــى به 
طول بینجامد و بعد از یک ماه براى سایر استانها انجام 

خواهد شد.
پیش تر جعفر قادرى، عضو کمیســیون برنامه، بودجه 
و محاســبات مجلس در انتقاد به عــدم اجراى طرح 
کاالبرگ، اعالم کرد که علت وقفه در انجام این طرح، 

نبود منابع مالى است نه زیرساخت.
وى تأکید کرد: دولت ابتدا باید آثــار و پیامدهاى مالى 
هر طرحى را براى شــوراى نگهبان روشــن کند، اگر 

اصالحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود. 

ســازمان انرژى اتمى در واکنش به قطعنامه شوراى 
حکام اقدام به تولید اورانیوم تا غناى 60 درصد در سایت 
فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایدارى 
رسید.به نظر مى رسد سازمان انرژى اتمى به دنبال آن 
است تا از امکانات و فضاى سایت فردو براى تجهیز و 

تولید حداکثر استفاده را به کار گیرد.
همچنین در دومین اقدام در واکنش به قطعنامه مذکور، 
ایران دو آبشار دیگر را در سایت نطنز بازبینى و گازدهى 
کرد و دو آبشار دیگر از این ماشین ها براى گازدهى آماده 
شده است.ناصر کنعانى، سخنگوى وزارت امور خارجه 
کشــورمان روز یک شــنبه اعالم کرده بود: در پاسخ 

به اقدام اخیر سه کشــور اروپایى و آمریکا در تصویب 
قطعنامه علیــه ایران، در نخســتین گام، چند اقدام در 

دستور کار سازمان انرژى اتمى ایران قرار گرفت.
شــوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى روز پنج 
 شنبه هفته گذشته در نشســت فصلى خود تحت فشار 
شدید سیاسى کشــورهاى آمریکا، انگلیس، فرانسه و 
آلمان قطعنامه اى علیه فعالیت هاى صلح آمیز هسته اى 

کشورمان به تصویب رساند.
این سومین قطعنامه شــوراى حکام آژانس بین المللى 
انرژى اتمى علیه ایران پس از اجرایى شــدن برجام و 

بسته شدن پرونده مسائل ادعایى پادمانى است.

الدن ایرانمنش
 سفره ها کوچک شده و سفر در حال حذف شدن از سبد 
خانواده هاســت. طبق آمار تنها 30 درصد از مردم در 
سال 1400 به مسافرت رفتند. همین آمارها مى گوید
 ایرانى ها کمترین پول در سبد خانوار خود را براى تفریح 
مى گذارند. موضوعى که نشان مى دهد طى سال هاى 

اخیر سفر از زندگى ایرانى ها کوچ کرده است. 
تعداد سفرهاى داخلى در سال 1400، حدود 24 میلیون 
و 639 هزار سفر بوده که 42 درصد از آن، با اقامت شبانه 
و 58 درصد بدون اقامت شبانه زیر یک روز بوده است. 
مقصد بیشترین سفرهاى با اقامت شبانه در سال 1400 
شامل پنج استان خراســان رضوى، مازندران، تهران، 

فارس و اصفهان بوده اند. 
اگر آمارها را رصد کنیم به خوبى مشخص مى شود که 
درصد کیفیت سفرها هم پایین آمده است. به این شکل 
که بیشتر سفرها با اقامت شبانه در سال 1400، با هدف 
دیدار دوستان و بســتگان 65 درصد، گردش و تفریح 
16 درصد و درمان 10 درصد انجام شــده است. بیشتر 
سفرهاى بدون اقامت شــبانه در سال 1400، با هدف 
دیدار دوستان و بستگان 31درصد، درمان 24 درصد و 

گردش و تفریح 20 درصد انجام شده است.
اقامتگاه اصلى مورد استفاده در سفرهاى داخلى با اقامت 
شبانه خانوارها در سال 1400، خانه بستگان و آشنایان 
با 76درصد، ویال و آپارتمان شخصى با 12 درصد، ویال 
و آپارتمان اجاره اى با 6 درصــد، اقامتگاه عمومى با 3 
درصد، سایر اقامتگاه ها 2 درصد و چادر و کمپ شخصى 

و اقامتگاه سازمانى هر یک با یک درصد بوده است.
عددهایى که نشان مى دهد شرایط در بازار گردشگرى 
داخلى فاجعه بار اســت و تورم این بار تیشــه به ریشه 
سفرهایى زده که کم کم در حال خروج از سبد اقتصادى 
خانواده ها هستند و خانواده ها بیش از اینکه به سفر فکر 
کنند با حذف آن بر تهیه ضروریات زندگیشــان تمرکز 

مى کنند.

یک عضو کارگرى شــوراى عالى کار بــا انتقاد از این 
شرایط سفر را از جمله اقالمى دانسته که در سبد معیشت 
خانوار کشور رقم معینى براى آن در نظر گرفته نشده اما 

جزئى از موارد سبد حداقل معیشت در ایران است.
على خدایى، مســافرت را از اصلى ترین شاخصه ها در 
رونق بازار کار و کسب و کارهاى مربوط به گردشگرى 
دانســته و کارنامه سیاســتگذار در این حوزه را مردود 

دانسته است.
یک کارشناس ارشد مشاوره نیز همسو با عضو کارگرى 
شــوراى عالى کار به بعد دیگرى از قضیه سفر کردن 
پرداخته و گفته: این فرهنگ غلط که مردم فکر مى کنند 
شــادى یک رفتار ســبک، بد و تنها محدود به اقشار 

ثروتمند است، باعث شــده براى آن پول و زمان کافى 
اختصاص ندهند.

به اعتقاد خدیجــه باقرآبادى، بر اســاس آمارها مردم 
ایران کمترین پول را در سبد خانوار خود براى تفریح و 
شادى اختصاص مى دهند و همین امر باعث شده جزو 

غمگین ترین مردم دنیا باشیم.
وى اهمیت ندادن به تفریح و شادى را ناشى از دالیل 
مختلف دانســته و خاطرنشــان کرده کــه نمى توان 
دالیل اقتصــادى را نادیده گرفت زیــرا وقتى خانواده 
ها از نظر اقتصادى در فشار باشند، پولى که دارند براى

 اولویت هاى ضرورى و حیاتى صرف مى کنند تا براى 
تفریح و شــادى. به گفته این کارشــناس، نمى توان 

دالیل اقتصادى را نادیده گرفت، زیرا وقتى خانواده ها 
از نظر اقتصادى در فشار باشــند، پولى که دارند براى 
اولویت هاى ضــرورى و حیاتى صرف مى کنند  تا براى 

تفریح و شادى.
باقرآبادى البتــه تأکید مى کند که این مســئله براى 
همه خانواده ها صادق نیست به این علت که برخى از 
خانواده ها با هزینه بسیار کم تفریح و شادى مى کنند 
و از زندگى لذت مى برند اما متأســفانه برخى تفریح را 
تنها در ریخت و پاش هاى فراوان مى بییند، در حالى که 
گاهى افراد مى توانند با پختن یک غذاى جدید، دیدن 
یک فیلم طنز، درســت کردن یک کاردستى و ... شاد 

باشند.

وقتى تفریح در جامعه ما به اولویت آخر تبدیل مى شود

خداحافظى سفر از سبد خانواده ها 

خورشیدکیایى
تازه ترین تصمیم کرسى نشینان بهارستان در رابطه با بیمه کارگران در حالى خبرش منتشر مى شود که سالیان سال است 

کارگران بدون بیمه در گوشه رینگ تصمیمات بهارستان نشین ها گیر افتاده اند.
طبق آخرین اخبارها که از زبان رئیس فراکسیون کارگرى منتشر شده قرار است به زودى تکلیف بیمه تأمین اجتماعى 
یک میلیون و 200هزار کارگر ساختمانى روشن شود. على بابایى کارنامى اخیراً از اصالحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران 

ساختمانى سخن گفته و اعالم کرده که تکلیف این بالتکلیفى هفته آینده در مجلس به سرانجام مى رسد.
پیش از این مرکز پژوهش هاى مجلس اعالم کرده بود که 60 درصد از شاغلین کشور فاقد بیمه هستند، یعنى فرد شاغل نه 
تنها از مزایاى بیمه بى بهره است، بلکه سال ها کار کردن فرد جزو سوابق کار او محسوب نمى شود و در زمان بازنشستگى 
و یا نیاز به بیمه بیکارى، از هر دوى این موارد بى نصیب مى ماند. اما حاال در تازه ترین خبرها از اصالح برخى مفاد مهم 

مواد 41 و 96 قانون که به درستى اجرا نمى شود سخن گفته شده است. 
طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها و مؤسسات تولیدى، صنعتى، خدماتى و کشاورزى تحت 
پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه هاى مشمول این قانون مکلف هستند 

که مطابق با قانون تأمین اجتماعى، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
از سویى دیگر بر اساس بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعى، کلیه افرادى که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق 
کار مى کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعى هستند. بنابراین هر کارگرى که مشمول قانون تأمین اجتماعى باشد حق 

دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
مسئ له بیمه شدن کارگران به قدرى حائز اهمیت اســت که طبق اعالم سازمان بیمه تأمین اجتماعى، کارگران روزمزد 
ساعتى هم مشمول بیمه اجبارى تأمین اجتماعى مى شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایاى حین کار نیز به 
نسبت ساعت کار موضوع ماده 39 باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتى اگر کارگر و کارفرمایى در بخش خصوصى 

براى عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.
اما این قوانین به دلیل کمى ها و کاستى هاى فراوان و نقص هایى که داشت چندان رعایت نمى شد و همین باعث شده 

بود که تعداد زیادى از کارگران پشت نوبت بیمه بمانند.
هادى موالیى، کارشناس کارگرى، در این رابطه کارگران ساختمانى را جزو ضعیف ترین و مظلوم ترین قشر کارگران در 
کشور، مى داند. به نظر این کارشناس کارگران این قشر نه کارفرماى مشخصى دارند و نه محل کار ثابتى، هیچ نهاد و 
ارگانى هم از آنها حمایت نمى کند. کارگران ساختمانى اگر امروز کار نکنند فردا نانى براى خوردن نخواهند داشت. آنها 
از نظر امنیت شغلى هم هیچ پشتوانه اى ندارند. کار ساختمانى باید جزو مشاغل سخت و زیان آور باشد اما در کشور ما نه 
تنها جزو مشاغل سخت و زیان آور نیست بلکه کارگران ساختمانى نســبت به دیگر کارگران هم باید بیشتر کار کنند تا 

بازنشسته شوند.
به گفته موالیى هم اکنون همه کارگرانى که در بخش هاى مختلف کشور مشغول به کار هستند بعد از 30سال خدمت 
بازنشسته مى شوند اما این در حالى است که کارگران ساختمانى باید 35 سال کار کنند تا بتوانند مزه بازنشستگى را بچشند.
در کشورهاى دیگر اما کارگران ساختمانى بعد از 14 الى 17سال کار مشمول مشاغل سخت و زیان آور مى شوند، اما در 
سازمان بیمه تأمین اجتماعى، کشور براى بیمه شدن کارگران ساختمانى، سهمیه در نظر گرفته است که تعداد کثیرى از 
کارگران ساختمانى بعد از سال ها کار و خدمت هنوز مشمول این سهمیه نشده اند و بیمه اى ندارند. به عبارتى قشرى از 

کارگرانى بیمه ندارند که درست نوك پیکان حوادث شغلى قرار گرفته اند.
وى اظهار امیدوارى مى کند که با تمهیدات مجلس، هرچه زودتر تکلیف پوشش کامل بیمه کارگران ساختمانى مشخص 

شود چرا که هر روزى که کارگر بیمه نشده اى دچار حادثه ناشى از کار شود، نمى تواند از هیچ حمایتى برخوردار شود.

آیا به خط پایان ماراتن بیمه کارگران
 نزدیک هستیم؟

آیت ا... محمد جواد فاضل لنکرانى، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در درس خارج خود گفت: 
«به صرف اینکه یک جوانى را فریب مى دهند یا تطمیعش مى کنند که برو عمامه اى را بردار، نگوییم 
ما در خیابان بدون عبا و قبا برویم. اتفاقًا من به بعضى ها گفتم اآلن زمانى اســت که حضور ما با این 
لباس باید بیشتر باشد، فرض کنید یک اهانتى هم به ما بشود، چه اشکالى دارد یک سیلى براى اسالم 
بخوریم؟ نباید صحنه را خالى بگذاریم، البته امیدمان به خداى تبارك و تعالى و دعاى امام زمان (ع)  و 
خون شهداست. ما از اول که انقالب کردیم براى این بود که معنویت داشته باشیم، حال چگونه مى توان 
از افرادى شنید که چه اشکالى دارد یک بخشى از جامعه حجاب نداشته باشند! البته کسى نمى خواهد با 
زور این کار را بکند، ولى آیا حکومت اسالمى مى تواند بى تفاوت باشد؟ بگوید خیلى خوب یک بخشى 
از جامعه حجاب نداشته باشند، یک بخشى هم دنبال شراب خوارى بروند، یک بخشى هم بروند دنبال 
فساد، یک بخشى هم دنبال قمار، یک بخشى هم دنبال فسق و فجورهاى دیگر، پس انقالب اسالمى 
چه شــد؟ در همین بحث حجاب و نظام اسالمى، بنده با اســتفاده از آیات قرآن اثبات کردم که حاکم 
اسالمى موظف است به دنبال اجراى احکام باشد و آن را رصد کند، اما کیفیت اجراى آن نیازمند راه هاى 

منطقى و عقالنى است که باید در قانون لحاظ شود.»

وزارت ورزش بــا لحــاظ کردن 
المپیکى بودن رشــته بوکس و 
حساسیت بیشــتر نهادهاى بین 
المللى نســبت به این رشته باید 
تمام مراحل بــراى تعیین رئیس 
جدید را طبق اساسنامه دنبال کند.

پناهنده شدن حسین ثورى، رئیس 
سابق فدراسیون بوکس در اسپانیا 
عمًال فدراســیون بوکس را جزو 
فهرست فدراســیون هاى واجب 
االنتخابات قرار داده در حالى که بیش از سه سال از دوره قانونى ریاست این فدراسیون باقى مانده است.

ثورى که اولین پناهنده در میان رؤسا و مســئوالن ورزش کشور به حساب مى آید، پنجم دى ماه سال 
1396 با کسب رأى اعتماد از مجمع انتخاباتى فدراسیون بوکس، به سه دهه ریاست احمد ناطق نورى 
در این فدراسیون پایان داد. ثورى دى ماه سال گذشــته هم در مجمعى پرحاشیه و در رقابت با روح ا... 
حسینى براى دومین دوره متوالى متصدى بوکس کشور شــد اما هنوز این دوره ریاستش به یکسال 

نرسیده که نامش کنار دیگر پناهندگان ورزشى قرار  گرفته است.
در هر صورت وزارت ورزش از همین امروز باید براى رســیدگى به وضعیت فدارسیون بوکس و تعیین 
ریاست بوکس اقدام کند آنهم با لحاظ کردن اینکه بوکس یک رشــته المپیکى است و هرگونه اقدام 
خالف قانون و اساســنامه مى تواند پاى نهادهاى بین المللى را به میان آورده و بحث تعلیق را بازهم 

جدى کند.

حاکم اسالمى موظف است 
به دنبال اجراى احکام باشد

وضعیت خاص فدراسیون بوکس
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دستگیرى 128 سارق در 
اصفهان طى 2 روز

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: طى 2 روز 
آخر آبان ماه 128 ســارق ســابقه دار در طرح ذوالفقار 
فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان دستگیر شدند. 
سرهنگ حسین بســاطى اظهار داشت: مأموران پس 
از انجــام تحقیقات میدانــى و بررســى هاى دقیق و 
هوشمندانه به عمل آمده در نهایت مأموران موفق شدند 
طى 48 ساعت 128 سارق را شناسایى و دستگیر کنند. 
وى با بیان اینکه تمامى سارقان دستگیر شده سابقه دار 
هستند اظهار داشت: این افراد در زمینه سرقت منزل، 
سرقت خودرو، سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو، 
سرقت از باغ ها، کارگاه ها و منازل نیمه ساز و همچنین 

سرقت از مغازه ها فعال بودند.

افزایش 45 درصدى 
بارش هاى پاییزى در اصفهان

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
میزان بارندگى در این اســتان از ابتداى سال زراعى 
جارى تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
45 درصد افزایش یافته است. آسیه آقایى با اشاره به 
اینکه میانگین بارشى استان اصفهان از ابتداى سال 
زراعى جارى تا 29 آبان ماه حدود 40 میلیمتر اســت، 
اظهار داشت: بارش هاى استان در مدت مشابه سال 
گذشــته در چنین روزى 27/5 میلیمتر و در بلندمدت 
مشــابه تا امروز 25/06 میلیمتر بوده است. وى ادامه 
داد: بارش هاى تاکنون در اســتان در مقایسه با سال 
گذشته 45 درصد و نســبت به میانگین بلندمدت 57 

درصد افزایش نشان مى دهد.

شناسایى نقاط سیل خیز 
اصفهان 

معاون آبخیزدارى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهان گفت: شناسایى تعداد دقیق و نقاط سیل خیز 
استان مســتلزم تخصیص اعتبار و مطالعات کامل و 
جامع کل این خطه است. ابوطالب امینى اظهار داشت: 
استان اصفهان بالغ بر 10/7 میلیون هکتار مساحت دارد 
و مطالعات آبخیزدارى و شناسایى نقاط سیل خیز تا به 
امروز در 2/5 میلیون هکتار از اراضى اســتان اصفهان 
انجام شده اســت. وى اظهار داشــت: در این وسعت 
عملیات آبخیزدارى در 170 نقطه حادثه خیز انجام شده 
است و 80 منطقه دیگر نیاز به اجراى طرح هاى مرتبط 
دارد. معاون منابع طبیعى اضافه کرد: مطالعات در بالغ بر 
یک میلیون هکتار دیگر نیز در حال اجراست و پیش بینى 
مى شود حدود 150 نقطه سیل خیز دیگر در این وسعت 

وجود داشته باشد.

پراید با راننده اش سوخت
ســخنگوى آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان گفت: ساعت 10:33 روز دوشنبه سى ام آبان ماه 
یک مورد حریق خودروى ســوارى پرایــد در خیابان 
پروفسور میردامادى محله بابوکان به ستاد فرماندهى 
آتش نشانى اصفهان گزارش شد. فرهاد کاوه آهنگران  
افزود: با اشــاره به اعزام اکیپ هــاى امدادونجات از 
ایستگاه شــماره 10 و 21 آتش نشانى به محل حریق، 
ادامه داد: در این حادثه راننده پراید که مرد 48 ســاله 
بود، دچار مصدومیت و ســوختگى سطحى در دست و 

صورت شده بود.

کمبود دارو را انکار نمى کنیم
معاون غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: کمبود دارو را انکار نمى کنیم، اما دالیل مختلفى 
براى کمبود دارویــى و آنتى بیوتیک هــا وجود دارد. 
محمود اعتبارى گفت: در دو ســال گذشــته با توجه 
به رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى، شــیوع آنفلوانزا 
و عفونت هــاى ثانویــه کاهش پیدا کــرد. به همین 
علت سال گذشــته خرید آنتى بیوتیک ها درخواستى 
نداشتند، در همین راستا کارخانه فارابى که به تنهایى 
در خصوص تولیــد آنتى بیوتیک اطفــال 50 درصد 
کشور را پوشش مى داد در ســال گذشته بخش هاى 

آنتى بیوتیک را تعطیل کرد.

خبر

بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان، 
کالنشهر اصفهان از ابتداى سال 1401 تا 30 آبان ماه 
طى 246 روز یک روز هواى پاك، 129 روز هواى سالم 

و 116 روز هواى ناسالم داشته است.
این درحالى اســت که این کالنشــهر در مدت مشابه 
ســال گذشــته بدون ثبــت یــک روز هــواى پاك، 
154 روز هواى قابــل قبول (ســالم) و 91 روز هواى

 ناسالم داشت.
ثبت 116 روز هواى ناسالم در اصفهان طى هشت ماه 
امسال رکوردى در تعداد روز هواى آلوده این کالنشهر در 
یک دهه اخیر و حاکى از شرایط فاجعه بار آلودگى هواى 

اصفهان محسوب مى شود.
نگاهى به آمار کیفى هواى کالنشهر اصفهان در سال 
1401 نشان مى دهد، اصفهان در ماه آبان 21 روز هواى 
ناسالم براى گروه هاى حساس و یک روز ناسالم براى 
عموم شهروندان داشته و سهم این کالنشهر از روزهاى 

قابل قبول تنها هفت روز بوده است.
21 آبان ماه امســال و در پــى ناپایدارى هاى جوى و 
بارندگى ها، شاخص هواى کالنشــهر اصفهان بر مدار 
سبز و پاك ثبت شــد. آخرین بارى که شاخص کیفى 
هواى این کالنشهر در وضعیت پاك ثبت شده بود 26 

دى ماه سال 1400 بود.

مدیر بهــره بــردارى و نگهدارى از تاسیســات آبى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: مجموع ذخیره 
آب ســدهاى بزرگ اســتان اصفهان به 183میلیون 

مترمکعب رسید.
احسان ا... امینى با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبى 
شش سد بزرگ استان اصفهان تا پایان آبان ماه، اظهار 
داشت: ذخیره ســد مخزنى زاینده رود نسبت به سال 
گذشته 12 درصد کاهش دارد و در مقایسه با بلندمدت 
(50 سال)، ذخیره آب این سد 76 درصد کاهش یافته 
است. حجم سد گلپایگان نســبت به سال گذشته در 
مدت زمان مشابه 16 درصد و در مقایسه با بلند مدت 

26 درصد افزایش نشــان مى دهد. حجم ســد حناى 
سمیرم نیز در مدت مشابه سال گذشته 12 درصد و در 
مقایسه با بلند مدت 52 درصد کاهش ذخیره آبى دارد. 
ذخیره ســد خمیران در تیران و کرون نسبت به سال 

گذشته 34 درصد کاهش داشته است.
وى گفــت: حجم آبى ســد باغکل در خوانســار هم  
در مقایســه با ســال قبل 10 درصد افزایش و نسبت 
به میانگیــن بلند مــدت 26 درصد کاهش نشــان 
مى دهد. ســد کمانه هم  نسبت به ســال گذشته 29 
درصد و در مقایســه با بلند مــدت 9 درصد افزایش

 نشان مى دهد.

آخرین وضعیت ذخایر
 6 سد بزرگ اصفهان

116روز نفس کشیدن در 
هواى آلوده 

خالى، مهجور و غبار گرفته؛ بخش بزرگى از بازار کتاب این 
شکلى است. رنجور و بى مخاطب. فصل پاییز کتابفروشان 
بیشتر به زمستان شبیه است. زمســتان بى مخاطبى که 
عددهاى کوتاه قــدى از خریداران کتــاب را تعریف مى 
کند. کتابفروش ها خیلى وقت است به این خلوتى عادت

 کرده اند، به سرانه پایین مطالعه و اینکه دیگر خبرى از کتاب 
و کتابخوانى در سبد خانواده ها نیست. 

کتابفروش ها اعتراف مى کنند که کتاب مثل نان نیست و 
براى خانواده ها چندان ضرورى به نظر نمى رسد. به گفته 
خیلى هایشــان دیگر مثل قبل نیست که مردم کتابخوان 
باشند و کتاب از نان شب هم برایشان واجب تر باشد. خرید 
کتاب منتهى شده به داستان ها و رمان هاى عامه پسند؛ آن 
هم به تعداد محدود که کم کــم دارد همان تعداد هم کم و 

کمرنگ تر مى شود.
خیابان آمادگاه بورس کتابفروشــانى است که غمگینند. 
خیلى هایشان لوازم التحریر و مقوا و آبرنگ فروش شده اند؛ 
با وجود این، نماى ظاهرى این نقطه از اصفهان هنوز دست 
نخورده باقى مانده و کتابخوان هاى حرفه اى با اینکه کم 

شده اند اما همچنان محل گذرشان اینجاست. 
با اینکــه از همان ابتدا که وارد مى شــوى بــوى رکود و 
بى رونقــى از فروشــگاه ها بلند اســت امــا همچنان 
کتاب هاى این کتابفروشى ها به روز و جالب هستند و قفسه 
رمان هاى عامه پسند به گفته کتابفروش ها هر هفته پر و 

خالى مى شود. 
مجتبى 32 سال است که در رســته کتاب و کتابفروش ها 
کار مى کند. به قول خودش هنوز یک ماشین هم نخریده، 
اما به عشق کتاب مانده و دوام آورده. به نظر او کتابخوانى 
یک فرهنگ است و زیاد ربطى به گران بودن و ارزان قیمت 
بودن کتاب ندارد. به اعتقاد این کتابفروش ما باید از دوران 
پیش دبستانى و دبستان فرهنگ کتابخوانى و روش آن را 
به بچه هایمان یاد بدهیم: «بچه هاى ما تبدیل شده اند به 
کسانى که تمام مدت سرشان در گوشى هاى موبایل است و 
عالقه اى به کتاب خواندن ندارند.» او 30 سال پیش کتابى 
را به قیمت 2هزار تومان مــى فروخته و حاال همان کتاب 

100 هزار تومان است، اما نه آن روز سطح کتابخوانى باب 
دندان بوده و نه حاال، گرچه به نظر او کتابخوان هاى 30سال 

پیش بیشتر بوده اند.
مجید هم از دیگر کسانى است که کتابفروشى نسبتاً بزرگى 
دارد که پر شده از کتاب هاى درســى و کمک درسى، که 
میانگین فروششان نسبت به کتاب هاى دیگر بیشتر است.

مجید از کهنه کاران بازار کتاب است، کسانى که بین کتاب 
هاى درسى، قفسه کوچکى از کتاب هاى فاخر و ارزشمند 
هم دارند، اما به نظر خودش کتابفروشــى شغل نیست، 
عشق اســت و باید کنار آن شــغل دیگرى داشته باشى 
وگرنه کالهت پس معرکه است: «بهترین کتابفروش ها و 
ناشران در پایتخت به سر مى برند که تازه این شغل، شغل 

دوم و سومشان است.»
وقتى مى خواهد تعــداد ماه هایى که از طریق شــغلش 
به سوددهى رسیده را بشــمارد، به اندازه اى نیست که از 
خجالتشان دربیاید: «اگر در این راسته که همه کتابفروشند 
قدم بزنید، مى بینید که خیلى هایشــان نتوانسته اند بعد از 
20 یا 30سال کار، یک خانه یا یک وســیله نقلیه بخرند. 
گرچه در این بازار تعدادى هستند که به سودهاى کالن هم 
رسیده اند، اما اگر شغلت واقعاً کتاب و کتابفروشى باشد، چیز 
دندانگیرى به دست نمى آورى و همیشه پیش زن و بچه ات 

سرافکنده هستى.»
ورشکســتگى در بازار کتــاب، نقش عمــده اى را براى 
صاحبانشان ایفا مى کند. این موضوع را به عینه مى توانى 
در چهارباغ پاییزى با فســت فودى هاى هزار رنگ ببینى 
که خیلى هایشــان روزگارى جاه و جبروتى داشــته اند و 
سردرشان تابلوى بزرگ کتابفروشى بوده است. کتابفروشى 
«مشعل» که حاال با تغییرکاربرى تبدیل به لباس فروشى 
و فست فودى شده است از همان دست کتابفروشى هایى 
بوده که نتوانسته در این آشــفته بازار دوام بیاورد و انتخاب 

دیگرى نداشته است.
خســرو از دیگر فعاالن حوزه فرهنگ اســت که به گفته 
خودش بیش از 100میلیون تومان کتاب در کتابفروشــى 
محقرش دارد. از کتاب هاى مدرســه اى گرفته تا کتاب 
کودك و کتاب هایى که ناشران برجسته دارد. او چند وقت 

پیش دچار مشکل شده و قصد داشته کتابفروشى اش را با 
نصف قیمت واگذار کند، اما وقتى دیده قرار اســت، مغازه 
کوچک او تغییرکاربرى بدهد و در آن ســیب زمینى سرخ 
کرده و همبرگر بفروشند، نظرش عوض شده است: «این 
جو تأسف برانگیز باعث شــده صرفًا ارائه دهندگان کتب 
کمک آموزشى در سطوح دبیرستان و همچنین فروشندگان 
کتب دانشگاهى باشند که هنوز توانایى سر پا ماندن داشته 

باشند.»
این در حالى است که تغییرات چشمگیر قیمت کتاب ها در 
چندسال  اخیر، کتاب را رفته رفته در سبد خرید اصفهانى ها، 
به کاالیى لوکس تبدیل  کرده است و خیلى از کتابفروش ها 

هم، بارشان را بسته اند و رفته اند.
مســعود از دیگر کتابفروش هاى خیابان آمادگاه اصفهان 
معتقد است که ســرانه مطالعه این روزها آمارى است که 
کمى پیچیده شده است، چون هر مسئولى یک عدد متفاوت 
را اعالم مى کند. هر چند همه مى دانند که سرانه مطالعه در 
ایران پایین است. اما هر سال تعداد زیادى آمار غیررسمى و 
غیر دقیق منتشر مى شود که همه را گیج کرده است: «قبًال  
شنیده بودیم که سرانه مطالعه در ایران دو دقیقه است، اما 
اخیراً ارقام دیگرى اعالم شده اند که چنانچه زمان درس 
خواندن را هم به این رقم اضافه  کنیم، ســرانه مطالعه هر 
ایرانى مى شــود 6 دقیقه. در یک جمله بازار کتاب در این 
خالصه مى شود که امروز دیگر نه مى خرند، نه مى خوانند 

و نه حتى مى دزدند! » 
ابعاد ترسناك این ماجرا وقتى بهتر مشخص مى شود که 
بدانیم ســرانه مطالعه آمریکایى ها 20دقیقه، انگلیسى ها 
55 دقیقه و ژاپنى ها 90 دقیقه اســت، اما هنوز کسى نمى 
داند که میزان ســرانه مطالعه در ایران دقیقاً چند ساعت یا 
دقیقه در روز یا در سال است. مسعود مى گوید: «اصوًال ما
 ایرانى ها خیلى اهل مطالعه نیستیم و بیشترعالقه داریم 
دیگران را نقد کنیم که چرا مطالعه نمى کنید، اما به خودمان 
که برسد تقصیر را مى اندازیم گردن جامعه و دولت، گرفتارى 
و گرانى و اجاره خانه و ترافیک، مدرسه، بچه ها و موارد دیگر. 
همه اینها بهانه مى شود تا کتاب در همان قفسه هاى چوبى، 

خاك غریبانه بودنش را بخورد.»

غبار سرانه پایین فرهنگ مطالعه بر تن کتابفروشى ها

نه مى خرند، نه مى خوانند 
و نه حتى مى دزدند!

نمایش فوتبالیست هاى شهید
نصف جهان    اگر اهل تئاتر و نمایش خیابانى هستید 
این روزها مى توانید از نمایشــى دیــدن کنید که 
همزمان با ایام جام جهانى فوتبال در قطر و سالروز 
تشییع شهداى دفاع مقدس در مکان هاى فرهنگى 

و سطح شهر اجرا مى شود.
نمایش خیابانى « دقیقه 55 » با تک بازى سید پویا 
امامى روایتگر داســتان زندگى جوانــى با ظاهرى 
فوتبالى کاله تماشاگرى و شیپور به دست در حال الیو 
گرفتن در فضاى اینســتاگرام است که با مخاطبان 
روبه رو مى شــود و با آنها در مــورد اتفاقات نادر در 
فوتبال جهان به ویژه دنیاى فوتبال کشــور گفتگو 

مى کند تا در جایى از قصه که اتفاق بسیار تراژیک 
بمباران زمین فوتبال چوار ایالم را به تصویر مى کشد 

و شهداى آن واقعه را به مردم معرفى مى کند.
نمایش «دقیقه 55 » به نویسندگى مجتبى خلیلى و 
ســید پویا امامى از 25 آبان ماه آغاز شده و تا 20 آذر 
ماه اجرا مى شــود. این نمایش با موضوع شــهداى 
فوتبالیست که بر اثر حمالت هوایى دشمن در سال 
65 هنگام بازى تیم هاى فوتبــال منتخب ایالم و 
منتخب چوار ایالم که منجر به شــهادت 15 نفر از 
جمله تعدادى بازیکن، کمک داور و تماشــاگران به 

وقوع پیوست مى پردازد.

مریم محسنى
امروزه اگر به فضاى تونل هــاى متروها یا همان به 
اصطالح قطار شهرى کشــورهاى توسعه یافته نگاه 
کنیم سرشــار از معمارى هاى زیبا منطبق با میراث 
تاریخى شان است؛ اما این موضوع در اصفهان چندان 
محلى از اعراب نداشــته و فضاى مترو اصفهان به جز 
در برخى از ایستگاه ها دلگیر و خسته کننده است. این 
در حالى اســت که همواره معمارى اصفهان به عنوان 
یک شهر تاریخى زبانزد بوده و از جایگاه زیبا و با ابهتى 
برخوردار است. با توجه به اینکه اصفهان به عنوان یک 
شهر توریستى محسوب مى شود بنابراین باید در این 
زمینه توجه الزم را داشته باشــیم که شهر زیرزمینى 

اصفهان نیز نیازمند خالقیت هنرى است. 
سیســتم حمل و نقل شــهرى امرى جدایى ناپذیر از 
توسعه است و صنعت گردشگرى هم به این موضوع 
پیوند خورده اســت. بنابراین مى توان بــا راه اندازى 
نمایشگاه هاى سنتى و برگزارى نمایشگاه هاى صنایع 
دستى در شهر زیرزمینى اصفهان استفاده بهینه ترى 
از این مکان داشــت تا به مکانى دلزده و خسته کننده 
تبدیل نشود و مســافران بتوانند از مدت زمان هر چند 
کوتاهى که در ایستگاه هاى مترو معطل مى شوند از 
این زیبایى هاى بصرى استفاده کنند و اگر گردشگران 
نیز از مترو اســتفاده کردند از خالقیــت اصفهانى ها 

بهره مند شوند.

شهر زیرزمینى اصفهان دلزده است

تابعیت ایرانى پشت مرزهاى قانون
نصف جهان    روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره یکم 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «تابعیت از دست رفته» 
به وضعیت ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى پرداخته 
و در این رابطه نوشته: «چندى پیش بود که نمایندگان 
مجلس، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانى با مــردان خارجى را لغو کردند؛ 
قانونى که در ســال 1398 مصوب و در خرداد ســال 
1399 ابالغ شد تا براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج 
شرعى زنان ایرانى با مردان غیرایرانى، قبل از رسیدن 
به 18 سال تمام شمسى به درخواست مادر ایرانى در 
صورت نداشتن مشکل امنیتى به تابعیت ایران در آیند. 
این گونه که در مفاد این قانون آمده، فرزندان حاصل از 

این ازدواج پس از رسیدن به 18 سال تمام، در صورت 
عدم تقاضاى مادر ایرانــى، مى توانند تابعیت ایران را 
تقاضا کنند. آنها در صورت نداشتن مشکل امنیتى به 
تابعیت ایران پذیرفته مى شوند. فرایند دریافت تابعیت 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى، 
اما على رغم قانونى بودن آن در این دو ســال، بسیار 
طوالنى و زمانبر بوده اســت و فرزندان حاصل از این 
ازدواج باید راه پرفرازو نشیبى را براى اعطاى تابعیت طى 
مى کردند؛ به گونه اى که آمار نشان مى دهد از زمان به 
قانون در آمدن تعیین تکلیف تابعیت، از حدود 105 هزار 
متقاضى تنها 14 هزار نفر توانســته اند به شناسنامه 

دست پیدا کنند.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

آنچه برخى اعضاى شوراى عالى نظارت بر مرمت گنبد 
مسجد امام اصفهان توصیه مى کنند، انجام فوتوگرامترى 
و اســکن لیزر بر روى این اثر تاریخى است، اقدامى که 
مى تواند تا حدودى بر نقاط تاریک مرمت این گنبد عظیم 

نور بتاباند.
اواخر اردیبهشت امســال پایان مرمت گنبد این مسجد 
تاریخى و جمع آورى داربســت هاى آن پس از 11 سال 
اعالم شــد اما با باز شــدن داربســت ها مشخص شد 

کاشــى هاى گنبد دچار اعوجاج و قــوس ناهمگونى در 
سیماى آن ظاهر شده است.

بعد از آن، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى کشــور 
کمیته ویژه اى براى نظارت بر مرمت این گنبد تشکیل داد. 
وظیفه اصلى اعضاى این شــورا، بررسى وضعیت مرمت 

گنبد و رسیدگى به قصور احتمالى است.
علیرضا ایزدى، مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان و عضو 
شوراى مزبور با بیان اینکه پایش گنبد، پنجشنبه هر هفته 

انجام مى شــود، گفت: تالش بر این اســت که موضوع 
بررســى ها ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف و نتایج به 
وزارت میراث فرهنگى  برود. اگر بررســى ها تا یک ماه 
آینده به نتیجه برســد و تعیین تکلیف شــود، قطع یقین 

اسکن لیزرهم انجام مى شود.
ایزدى اما انجام اســکن لیزر را منوط به مشخص شدن 
دستور کار شورا در نتیجه پایش ها وهماهنگى با وزارتخانه 

دانست.

گنبد مسجد امام(ره) در انتظار تصمیمات سرنوشت ساز

اجراى مسیرهاى پیاده محورى در بویین میاندشت
نصف جهان    شهردار بویین میاندشت از اجرا و اتمام 
مسیرهاى پیاده محورى بلوار امام حسین (ع)، بلوار 
آزادى و محوطه پارك کوهستانى این شهر خبر داد.

احمد عبدالهى در ادامه به اجراى پروژه پیاده راه سازى 
در سطح خیابان هاى بویین میاندشت اشاره کرد و 
افزود:در خیابان مصالى این شهر نیز در فضایى به 
مساحت دو هزار و 500 مترمربع و با 12 میلیارد ریال 

اعتبار نیز پیاده راه طراحى و اجرا شده است.
وى با بیان اینکه امســال 100 میلیارد ریال براى 
ساخت پروژه هاى عمرانى یویین میاندشت در نظر 
گرفته شده است، گفت:  در ســال جارى57 پروژه 
عمرانى و فرهنگى در دســتور کار مدیریت شهرى 
قرار گرفته که بعضى اجرا شــده و برخى در دست 

اجراست.

جشنواره «کتاب سایه بان شهر» در نوش آباد
نصف جهان    شهردار نوش آباد از برگزارى جشنواره 
کتاب در این شــهر خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ 
مطالعه، تشویق شــهروندان به مطالعه و قرار دادن 
کتاب در سبد هزینه خانواده از اهداف برگزارى این 

جشنواره است.
احمد شاه  باالیى افزود: این جشنواره با عنوان «کتاب 
سایه بان شهر» براى نخســتین بار در سطح شهر با 

برنامه هاى متنوع فرهنگى، آموزشــى و هنرى در 
حال برگزارى است.

وى تصریح کــرد: اجــراى برنامه هــاى متنوع، 
نشست هاى مطالعاتى، تشــکیل نمایشگاه کتاب، 
برگزارى همایش شب شــعر، کارگاه قصه گویى، 
مسابقه نقاشى و اجراى شادیانه هاى کتاب از دیگر 

برنامه هاى حاشیه اى این جشنواره است.

اهداى کتابخانه به دانشگاه آزاد کاشان
نصف جهان    رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان 
گفت: تاکنون 30 استاد دانشگاه کتابخانه شخصى خود 
را به مجتمع کتابخانه دانشگاه آزاد کاشان اهدا کرده اند. 
میثم عرب زاده افزود: کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد کاشان با اهداى بیش از 40 هزار جلد کتاب توسط 
خیران همچون عبدالحسین زرین کوب در سال 1363 
گشایش یافت و اکنون با بیش از 200 هزار جلد کتاب 
در موضوعات مختلف علمى، دینى، فرهنگى، درسى، 

تاریخى و... از مهمترین پایگاه هاى مراجعه اهل علم در 
کاشان و آران و بیدگل است. 

وى با اشــاره به مجموعه آثار قدیمى ازجمله جراید و 
مطبوعات بسیار کهن، نسخ خطى و آثار زیاد خریدارى 
شده براى مجتمع کتابخانه دانشگاه آزاد کاشان اضافه 
کرد: پژوهشگران، اســتادان، کارکنان و دانشجویان 
مى توانند به صــورت کامًال رایــگان از امکانات این 

مجموعه استفاده کنند.
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هنــوز 10 ماه به تاریــخ رونمایى آیفون 15 توســط 
اپل زمان باقى مانده اما شــایعات حاکى از آن اســت 
که مدل هاى پیشــرفته تر پرو، ســال آینده امکانات 
انحصارى ترى نسبت به مدل هاى استاندارد این گوشى 

خواهند داشت.
 مینگ چى کوئو، تحلیلگر اپل، در سپتامبر اعالم کرد 
فروش قوى مدل هاى آیفــون 14 پرو، احتماال اپل را 
تشویق مى کند تفاوت میان مدل هاى آیفون 15 پرو 
و پرو مکس با آیفون 15 استاندارد و آیفون 15 پالس 
را افزایش دهد. البته باید گفت که بسیارى از تغییرات 

سخت افزارى، احتماال از چند سال قبل در دست 
برنامه ریزى بوده اند.

در حال حاضر شایعه شده که مدل هاى 
آیفون 15 پرو دســتکم پنــج قابلیت 

انحصارى دارند که عبارتند از:
تراشــه A۱۷: طبــق گزارش نشــریه 
نیک کى آســیا، مدل هــاى آیفون 15 
پرو به تراشــه بیونیــک A۱۷ مجهز 
خواهند بود که با نسل دوم فناورى سه 
نانومترى شرکت TSMC تولید شده اند 

و کارآمدى و بهینگــى بهبودیافته ترى را امکان پذیر 
مى کنند. در این گزارش ادعا شده است سال 2023، 
دومین ســال متوالى خواهد بود که مدل هاى پرو با 

جدیدترین تراشه اپل عرضه مى شوند.
پورت یواس بى سى سریع تر: به گفته مینگ چى کوئو، 
مدل هاى آیفون 15 پرو، یک پورت یواس بى ســى 
سریع تر با پشــتیبانى از یواس بى 3.2 یا تاندربولت 3 
خواهند داشت و در نتیجه، سرعت انتقال دیتا با کابل 
در این گوشى ها، ســریع تر از مدل هاى فعلى آیفون 

خواهــد بــود. 

پورت یواس بى سى در مدل هاى استاندارد آیفون 15 
به سرعت هاى یواس بى 2.0 مانند الیتنینگ محدود 

خواهد ماند.
حافظه رم باالتر: شرکت تحقیقاتى تایوانى ترند فورس 
گزارش کرده است مدل هاى آیفون 15 پرو به رم هشت 
گیگابایتى مجهز خواهد بود و مدل هاى اســتاندارد 
احتماال رم شــش گیگابایتى خواهند داشت. حافظه 
رم باالتر اجازه مى دهد اپلیکیشن هایى مانند سافارى 
محتواى فعال بیشترى در زمینه داشته باشند 
و از بارگزارى مجدد محتوا در زمان 

گشوده شدن مجدد، اجتناب کنند.
دکمه هاى حالت فیزیکى: مینگ 
چى کوئو گفــت: مدل هاى آیفون 
15 پــرو دکمه هــاى حالت جامد 
براى صــدا و پاور خواهد داشــت. 
این گوشى ها، موتورهاى تاپتیک 
بیشــترى خواهند داشت که حس 
فشردن دکمه را شبیه سازى مى کند 
بدون این که بــه صورت فیزیکى 
فشرده شوند و شبیه دکمه هوم در 

جدیدترین مدل آیفون SE یا ترك پد مدل هاى جدیدتر 
مک بوك است.

به گفته تحلیلگر اپل، آیفــون 15 پرو مکس، لنزهاى 
تله فو پریســکوپ خواهد داشت. در نتیجه این گوشى 
حداقل زوم اپتیکال 10 ایکس در مقایسه با سه ایکس 

در مدل هاى آیفون 14 پرو خواهد داشت.
مارك گورمان، خبرنگار بلومبرگ اظهار کرده اســت 
به دلیل تفاوت فزاینده، آیفون 15 پرو مکس احتماال 
تغییر نام پیدا کرده و آیفون 15 اولترا نامیده خواهد شد.

کشاندن مشتریان به سمت مدل هاى پرو، به اپل کمک 
خواهد کرد میانگین قیمت فــروش آیفون را افزایش 
دهد. این روند امسال که فقط مدل هاى آیفون 14 پرو 
به تراشــه بیونیک A۱۶ مجهز بودند و مدل استاندارد 
آیفون 14 و آیفون 14پالس همچنان از مدل قدیمى تر 

تراشه بیونیک A۱۵ استفاده کردند، آغاز شد.
بر اساس گزارش وب سایت مک رومرز، اپل مدل هاى 
آیفون 15 را سپتامبر آینده معرفى مى کند. از آنجا که 
چند ماه به تاریخ رونمایى این مدل ها باقى مانده است، 
احتمال این که معلوم شود امکانات بیشترى خواهند 

داشت، وجود دارد.

اطالعات ارائه شده نشــان مى دهد که گوشى هاى 
سرى Infinix Hot20۵G اول دسامبر در هند عرضه 

مى شود.
 Hot تاریخ عرضه سرى Infinix سرانجام شــرکت 
20 در هند را اعالم کرد؛ این مجموعه پیش از این در 
بازارهاى مختلف جهانى عرضه شده است و شامل 
۲۰S، Hot Play، Hot ۲۰ ۲۰i، Hot Hot 20 و 

Hot۲۰۵G مى شود. البته شــرکت Infinix ممکن 

است فقط بعضى از این گوشى ها را وارد بازار هند کند.
اطالعات ارائه شــده نشان مى دهد که 
 Infinix Hot20۵G گوشى هاى سرى
در تاریــخ اول دســامبر در هند عرضه 
مى شود. توئیت منتشر شده این موضوع 
را تائید مى کنــد که Infinix گوشــى 
۵G ۲۰ Hot را وارد بــازار هنــد خواهد 

کرد. این محصول به تراشــه مدیاتک 
Dimensity810 مجهز شــده و داراى 
 IPS LCD صفحه نمایــش 6.6 اینچى
با رزولوشــن +Full HD اســت. نرخ 
نوسازى این نمایشگر 120 هرتز و نرخ 

نمونه بردارى لمسى آن 240 هرتز است.
انرژى مورد نیاز گوشى Infinix Hot۲۰۵G از طریق 
یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى تأمین مى شود و 
از فناورى شارژ 18 واتى نیز پشتیبانى مى کند. یک 
دوربین دوگانه در پنل پشتى این محصول تعبیه شده 
که شامل دوربین اصلى 50 مگاپیکسلى و یک دوبین 
تشخیص عمق مى  شود؛ دوربین سلفى آن نیز داراى 
یک حسگر هشت مگاپیکسلى است. گوشى هوشمند

 Infinix Hot۲۰۵G براساس سیستم عامل اندروید 
12 اجــرا مى  شــود و داراى هشــت 
گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت 

حافظه ذخیره سازى داخلى است.
 Infinix Hot۲۰Play گوشى هوشمند
 Helio G۳۷ به پردازشــگر مدیاتــک
مجهز شــده اســت و انرژى مورد نیاز 
آن نیز با اســتفاده از یک باترى 6000 
میلى آمپر ســاعتى تأمین مى  شود. این 
محصول داراى یک دوربین اصلى 13 
مگاپیکسلى و یک دوربین سلفى هشت 

مگاپیکسلى است.

نبود فضاى کافى براى ذخیره در گوشى هاى هوشمند 
همــواره از دغدغه هاى همه کاربران اســت، در 

این مطلب با هدف رفع این مســئله، به 
بیان چند راهکار ســاده و آسان پرداخته 

شده است.
شما گوشى خود را بیرون مى آورید تا 
یک عکس بگیریــد، اما ناگهان یک 
پیام خطا دریافت مى کنید که به شما 

هشــدار مى دهد فضاى کافى ندارید؛ کمبود 
فضا در تلفن شــما مى تواند یک فاجعه باشد، اما 

کامال قابل اجتناب است.
عکس ها و ویدیو ها مى توانند بخش بزرگى از فضاى 
دستگاه شــما را اشــغال کنند، بنابراین ایده خوبى 

است که این فایل ها را در اولین فرصت در فضاى ابرى 
بارگذارى کنید. 

خبر خوب این اســت که برنامه هاى زیادى این کار را 
براى شــما انجام مى دهند خبر نه چندان خوب این که 
اگر تصاویر زیادى دارید، احتماال باید براى ذخیره آ ن ها 

پرداخت ماهیانه داشته باشید.
یکى از بهترین گزینه ها Google Photos است. این 
برنامــه در Android، iOS، Windows، macOS و 
وب کار مى کند و به شما امکان مى دهد تا حداکثر 15 
گیگابایت عکس و ویدیو را به صــورت رایگان ذخیره 
 Google Drive کنید، اما این تنها در صورتى است که
و حساب هاى Gmail شما خالى باشند، زیرا فضایى که 
با Google Photos اســتفاده مى کنید در آن فضاى 

ذخیره سازى حساب مى شود.
در گذشــته کاربران Google Photos فضاى ابرى 
نامحدودى بــراى عکس هاى خود داشــتند تا زمانى 
که توافق کردند اندازه تصاویر خــود را به حداکثر 16 
مگاپیکســل و فیلم ها را به p 1080 فول اچ دى تغییر 
دهند. در ســال 2020 گوگل پایان این قرارداد شیرین 
را اعالم کرد، به این معنى که هــر فایل جدید در برابر 
15 گیگابایت فضایى که این شرکت به کاربران سطح 

رایگان خود اعطا مى کند، حساب مى شود.
خبر خوب این است که این تغییر تنها براى عکس ها و 
ویدیو هاى جدید اعمال مى شود، بنابراین اگر از قبل از 
1 ژوئن 2021 از Google Photos استفاده مى کنید، 
هر چیزى که قبل از آن در فضاى ابرى ذخیره کرده اید، 

به صورت رایــگان در آن جا وجود خواهد داشــت. اگر 
فضاى بیشترى مى خواهید، باید هزینه سرویس 
Google One را بپردازید که از 20 دالر در 

ســال براى 100 گیگابایت اضافى شروع 
مى شود.

ســایر گزینه هاى پولــى عبارتند 
از iCloud اپــل که روى گوشــى 
 OneDrive ،اندرویدى کار نمى کند
مایکروســافت، Amazon Photos و 
Dropbox. همه آن ها بــا چند دالر در ماه روى 

تصاویر تلفن همراه شما اعمال مى شوند. 
ســطوح iCloud و Dropbox مشــابه 
هستند، حدود 10 دالر در ماه براى 2 ترابایت 
فضاى آنالین، اما براى جزئیات بیشــتر باید هر سایت 
را بررسى کنید. Amazon Photos کمى دور از ذهن 
اســت، زیرا ذخیره ســازى نامحدود عکس با وضوح 

 Amazon Prime کامل همراه با اشتراك
(139 دالر در سال یا 15 دالر در ماه) 
 OneDrive ارائه مى شــود و اگر به
نــگاه مى کنید، بــدون اشــتراك در 

Microsoft365 (70 دالر در ســال یا 7 
دالر در ماه) نمى توانید بیش از 100 گیگابایت 

فضا داشته باشید.
هر گزینه اى کــه انتخاب کنید، برنامه انتخابى شــما 
به طور خــودکار از آپلود عکس ها و ویدیو هاى شــما 
مراقبت مى کند. مى توانید نســخه هاى محلى را حذف 
کنید. برخى از برنامه ها ماننــد Google Photos و 
iCloud حتى مى توانند این کار را انجام داده و فضاى 

ذخیره سازى اضافى را در تلفن شما ایجاد کند.

برنامه ها و بازى ها را کاهش دهید
بعد از عکس ها و فیلم ها، بزرگترین گراز فضایى بعدى 

احتماال برنامه ها و بازى هاى شــما خواهند بود. 
براى جلوگیرى از تمام شدن کامل 

فضا، به طور منظم برنامه هایى 
را که اســتفاده نمى کنید، 

حذف کنید. همیشــه 
مى توانیــد بــدون 
پرداخت هزینه دوم 

آن ها را دوباره نصب کنید Apple یا Google آنچه را 
قبال براى آن پرداخت کرده اید، پیگیرى مى کنند.

اما همه برنامه هــا از نظر فضا به یــک اندازه حریص 
نیستند. براى مشاهده این که کدام یک بیشترین فضا 
را اشغال مى کنند، کاربران iOS مى توانند به تنظیمات، 
سپس General و سپس حافظه آیفون مراجعه کنند. 
در Android، Settings، سپس Storage را باز کنید 
و روى Free up space ضربه بزنید. در iOS، آیکون 
برنامه را فشار داده و نگه دارید تا کادر محاوره اى ظاهر 
شــود، ســپس روى Remove App کلیک کنید. در 
اندروید، نمادى را در کشــوى برنامه فشار دهید و نگه 
دارید، سپس آن را به ســمت پیوند حذف نصب در باال 
بکشید. در سیستم عامل Google، مى توانید از ویژگى 
آزاد کردن فضا براى حذف برنامه هایى که مدتى است 
باز نکرده اید، اســتفاده کنید. فقط روى انتخاب فایل ها 
در زیر حذف برنامه هاى اســتفاده نشــده ضربه بزنید 
و آن هایى را کــه مى توانید انتخاب کنیــد، ابزار هاى 

سنگین تر در باالى لیست قرار خواهند گرفت.
در باالى فضایى که خود برنامه ها اشغال مى کنند، 

بســیارى از آن ها نیز داده ها را ذخیره مى کنند، عمدتا 
محتوایى مانند موسیقى، پادکست، فیلم و برنامه هاى 
تلویزیونى که ممکن اســت به صــورت محلى براى 
اســتفاده آفالین ذخیره کرده باشــید. از هر برنامه اى 
که استفاده مى کنید، باید گزینه هایى براى پاك کردن 
فایل هاى ذخیره شــده محلى داشته باشــند تا بتوانید 
مقدارى فضا آزاد کنید، اگرچه این فرآیند از برنامه اى به 
 ،Netflix برنامه دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، در
فقط روى دکمه دانلود ها در پایین صفحه ضربه بزنید 
تــا عناوینى را که در دســتگاه خود ذخیــره کرده اید، 

مدیریت کنید.
برنامه هاى دیگر مانند فیس بوك، برنامه هاى پیام رسان 
و مرورگر ها نیز داده ها را ذخیره مى کنند، اما نه به مقدار 
قابل توجهى؛ بنابراین مهم نیست که بدانید چقدر فضا 
اشغال مى کنند. همانطور که در باال ذکر کردیم، لیست 
برنامه ها در تنظیمات گوشى شــما مکان خوبى براى 
بررسى است و همیشه مى توانید برنامه هاى حجیم را به 

طور کامل حذف کنید.

فضاى ذخیره ســازى مازاد 
اضافه کنید

بسیارى از تلفن هاى اندرویدى به شما 
امکان مى دهند فضاى ذخیره سازى 

خود را با کارت حافظه افزایش دهید.

نکات قبلى به شما کمک 
مى کند تا فایل هاى گوشى 
خود را پــاك کنیــد، اما اگر 
مى خواهید آن فایل ها را براى دسترسى آفالین آسان 
نگه دارید، به ظرفیت ذخیره سازى بیشترى نیاز خواهید 
داشــت. مطمئنا ما مى توانیم به شما بگوییم که تلفنى 
بخرید که فضاى ذخیره سازى آن بیش از اندازه کافى 
باشــد، اما فضاى بیشتر هزینه بیشــترى نیزمى طلبد، 
همه چنین پولى ندارند. عالوه بــر این اگر قبال تلفنى 
را که قصد استفاده از آن را براى چند سال آینده دارید، 
خریــدارى کرده اید، آن را کنار نمى گذارید تا گوشــى 
جدیدى را فقط به این دلیل که فضاى خالى شما تمام 

مى شود، بخرید.
براى کاربران اندرویــد، گزینه دیگــرى وجود دارد. 
بســیارى از تلفن هاى داراى این سیستم عامل داراى 
اســالت کارت microSD هســتند که راهى سریع و 
آسان براى به دست آوردن فضاى بیشتر براى فایل ها 
و برنامه هاى شماست. با قرار دادن این کارت مى توانید 
تا 1 ترابایت فضاى اضافــى و 512 گیگابایت با کمى 
بیش از 50 دالر اضافه کنید. با این حال قبل 
از خرید، دوباره بررسى کنید که کارت با 

تلفن شما کار مى کند یا خیر.
این که گشــى اندرویدى شما کارت 
را «مى خواند» بسته به سازنده گوشى 
شــما و نســخه اندرویدى که اجــرا مى کنید، 

متفاوت است. 
برخى از تلفن ها به شما امکان مى دهند برنامه ها را روى 
کارت اجرا کنید، در حالى که برخى دیگر فقط به شــما 
 PDF اجازه مى دهند عکس ها و فیلم ها و اسنادى مانند
را در حافظه اضافى ذخیره کنید. حتى اگر دومى باشد، 
انتقال آن فایل ها به طور خودکار فضایى را در حافظه 

داخلى گوشى شما آزاد مى کند.
آیفون هــاى اپــل داراى حافظه داخلى قابــل ارتقاء 
نیســتند، اما مى توانید براى افزایش فضاى 
ذخیره سازى موجود، لوازم جانبى اضافى 
مانند SanDisk iXpand خریدارى 

کنید.
 ایــن دانگل ها به طــور موثر 
راه حل هاى پشــتیبان گیرى 

خودکار هستند که عکس ها و فیلم ها را از دستگاه شما 
دریافت مى کنند تا بتوانید نســخه هاى اصلى را حذف 
کنید. آن ها مى توانند مفید باشــند، اما شــما در واقع 
فضاى موجود در تلفن خود را مانند کارت حافظه اضافى 

Android گسترش نمى دهید.

به طور مرتب گوشى خود را ریست کنید
هیچ ترفند صرفه جویى در فضا در گوشى هوشمند شما 
بهتر از اجراى آن از طریق بازنشانى کارخانه اى هر چند 

وقت یک بار کارآمد نیست. 
این به طور موثرى گوشى شــما را به حالتى که براى 
اولین بــار آن را خریــدارى کردیــد، برمى گرداند به 
این معنى که مطلقا چیــزى فراتر از آنچه ســازنده و 
اپل یا گــوگل از قبل نصــب کرده انــد در آن جا باقى 

نمى ماند.
چیزى که اکثر افــراد را از انجام ایــن فرآیند منصرف 
مى کند این است که عکس ها، ویدیوها، پیام ها، برنامه ها 
و هر چیز دیگرى را از گوشى شما پاك مى کند، بنابراین 
باید از ابتدا شــروع کنید. این بدان معنى است که قبل 
از شروع، باید کامال مطمئن شوید که از همه چیز مهم 

پشتیبان تهیه کرده اید.
گفته مى شود با برنامه ها و سرویس هاى ابرى امروزى، 
بازنشــانى تلفن همچون گذشــته نیســت. اگر همه 
 ،Spotify ایمیل هاى شما در جیمیل، آهنگ هایتان در
تصاویرتــان در Google Photos هســتند و از همه 
پیام هایتان نسخه پشتیبان تهیه کرده و دانلود کرده اید، 
این فرآیند مى تواند نسبتا بدون دردسر باشد. این را دلیل 
دیگرى براى تغییر به این خدمــات مبتنى بر ابر براى 

آینده حساب کنید.
اگر مجددا بررســى کرده اید که نســخه هایى از همه 
چیز هایى که مى خواهید حفظ کنیــد، دارید، مى توانید 
گزینه هاى بازنشانى را در برنامه تنظیمات خود پیدا کنید. 
 Reset یا RTransfer و General این در قســمت
iPhone در iOS و گزینه هــاى System, Reset در 

Android قرار دارد.

 دستورالعمل هاى روى صفحه را دنبال کنید، به زودى 
در مورد تلفن خود و سیستم عامل آن به ابتدا باز خواهید 
گشت. به این ترتیب در مواقع بعدى مى دانید که چگونه 

مراقب فضاى ذخیره سازى گوشى خود باشید.

اطالعات ارائه شــده نشــان مى دهد که گوشــى هوشــمند پوکو C۵۰ احتماًال هفته آخــر نوامبر معرفى 
خواهد شد.

 "C۴۰ پوکو که زیربرند شــرکت شــیائومى اســت در ماه ژوئن از گوشــى اقتصــادى خود به نــام "پوکو 
رونمایى کرد و اخیراً نیز اعالم کرده اســت که زمان معرفى گوشــى پوکو C۵۰ هفته آخر ماه نوامبر خواهد 

بود.
 C۵۰ شرکت ســازنده هنوز هیچ مشخصاتى از گوشــى پوکو 
ارائه نکرده اســت، امــا به نظر مى رســد که ایــن محصول 
با قیمــت مقرون به صرفه در دســترس کاربران قــرار خواهد 

گرفت.
انتظار مى رود که عملکرد دوربین گوشــى پوکو C۵۰ پیشرفت 
کرده است؛ این محصول با طراحى جالب توجه عرضه مى شود و 

عمر باترى آن نیز طوالنى خواهد بود. 
به احتمال بسیار زیاد با نزدیک شدن به پایان ماه جارى میالدى، 
اطالعات و جزئیات بیشــترى در مورد گوشــى پوکو C۵۰ در 

دسترس قرار خواهد گرفت.

در آپدیت جدید watchOS9 براى اپل واچ، این شرکت باالخره یک حالت واقعى صرفه جویى در مصرف انرژى 
را براى افزایش عمر باترى ساعت در صورت نیاز ارائه مى کند.

 مى توان آن را به صورت دستى از طریق مرکز کنترل یا منوى تنظیمات فعال کرد. همچنین به کاربر هشدار 
مى دهد که 10 درصد شارژ باترى باقى مانده است. همچنین به محض اینکه شارژر به 80 درصد رسید به طور 

خودکار خاموش مى شود.
حالت صرفه جویى در باترى، ویژگى هاى سخت تر مانند AoD، اعالن هاى ضربان قلب، ردیابى آریتمى، ضربان 

قلب و اندازه گیرى اکسیژن خون را خاموش مى کند. یادآورى تمرین نیز خاموش است.
جالب اینجاست که اگر آیفونى به ساعت نزدیک نباشد، واى فاى و 
اتصاالت سلولى را خاموش مى کند. تماس هاى ورودى و اعالن ها 

نیز غیرفعال هستند.
 مطمئنا اگر به برنامه خاصى نیاز داریــد که به داده یا اتصال 

واى فاى نیاز دارد، سیســتم آنها را دوباره فعال مى کند و 
اگر ساعت در محدوده اتصال گوشى بماند، اعالن ها 
را به تعویق مى اندازد و هر ســاعت یــک بار آنها را 

تحویل مى دهد.

کمپانى Xiaomi نسل جدید پرچمداران خود را با تراشه اسنپدراگون 8 نسل 2 عرضه خواهد کرد؛ ولى شاید 
این سرى از گوشى ها نه شیائومى 13؛ بلکه شیائومى 14 نام داشته باشند.

طرفداران شــیائومى، منتظر مالقات با گوشى هاى شیائومى 13 و 13 پرو هســتند؛ این در حالى است که 
بر اساس تصاویر منتشر شده در شــبکه اجتماعى ویبو، ظاهرا کمپانى چینى خود را براى رونمایى از سرى 
 Xiaomi14 شیائومى 14 آماده مى کند. یکى از این تصاویر، جعبه هایى را نشان مى دهد که روى آن ها، نام

درج شده است.
این اسکرین شات هم مشخصات کلیدى دستگاهى را با شماره مدل ۲۲۱۱۱۳۳C و نام شیائومى 14 به تصویر 
کشیده است. طبق اطالعات درج شده، این گوشــى با MIUI14,0,2,0 مبتنى بر اندروید 13 کار مى کند و 
وصله امنیتى ماه اکتبر 2022 را دارد. چیپست دستگاه، اسنپدراگون 8 نسل 2 و ظرفیت رم آن، 12 گیگابایت

 است.
هنوز با قطعیت نمى توان درباره اصالت این تصاویر، صحبت کرد؛ ولى هیچ بعید نیست که با توجه به بدُیمن 
شمرده شدن عدد 13 در بعضى فرهنگ ها، شیائومى پرچمداران جدید خود را تحت نام سرى 14 عرضه کند.

احتماال در چند روز آینده، این کمپانى تاریخ رونمایى از گوشى ها را اعالم خواهد کرد. تا جایى که مى دانیم، 
اعضاى این خانواده را دو مدل معمولى و پرو تشکیل خواهند داد؛ یکى 6.26 و دیگرى، 6.7 اینچى!

همچنین رابط کاربرى آن ها هنگام ورود به بازار، باید MIUI14 باشد.

گوشى پوکو C50 چه زمانى معرفى مى شود؟ شیائومى 13 شاید اصالً وجود نداشته باشدویژگى جدید براى اپل واچ ارائه مى شود

ترفند هاى آسان براى آزادسازى فضاى 
ذخیره بیشتر در گوشى

امکانات انحصارى آیفون 15 پرو را بشناسید
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در این گوشى ها، ســریع تر از مدل هاى فعلى آیفون 
خواهــد بــووود.
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در هند تأیید شد
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s کنید. Amazon Photos کمى دور از ذهن 

نامحدود عکسبا وضوح  زیرا ذخیره ســازى
Amazon Prime راه با اشتراكe

5ر در سال یا 15 دالر در ماه) 
OneDrive شــود و اگر بهe

ى کنید، بــدون اشــتراك در 
7 دالر در ســال یا 7 70) Micro

ه) نمى توانید بیش از 100 گیگابایت 
ه باشید.

اى کــه انتخاب کنید، برنامه انتخابى شــما 
ــودکار از آپلود عکس ها و ویدیو هاى شــما 
ى کند. مى توانید نســخه هاى محلى را حذف 
sى از برنامه ها ماننــد Google Photos و 

حتى مى توانند این کار را انجام داده و فضاى 
زى اضافى را در تلفن شما ایجاد کند.

امه ها و بازى ها را کاهش دهید
س ها و فیلم ها، بزرگترین گراز فضایى بعدى 

رنامه ها و بازى هاى شــما خواهند بود. 
گیرى از تمام شدن کامل 

طور منظم برنامه هایى 
ــتفاده نمى کنید، 

همیشــه  ید.
ـد بــدون 
هزینه دوم 

باز نکرده اید، اســتفاده کنید. فقط روى انتخاب فایل ها 
اســتفاده نشــده ضربه بزنید  در زیر حذف برنامه هاى
و آن هایى را کــه مى توانید انتخاب کنیــد، ابزار هاى 

و مرورگر ها نیز داده ها را ذخیره مى کنند، اما نه به مقدار 
مهم نیست که بدانید چقدر فضا  توجهى؛ بنابراین قابل
کردیم، لیست  ذکر اشغال مى کنند. همانطور که در باال
برنامه ها در تنظیمات گوشى شــما مکان خوبى براى 
بررسى است و همیشه مى توانید برنامه هاى حجیم را به 

طور کامل حذف کنید.

فضاى ذخیره ســازى مازاد 
اضافه کنید

بسیارى از تلفن هاى اندرویدى به شما 
امکان مى دهند فضاى ذخیره سازى 

خود را با کارت حافظه افزایش دهید.

بســیارى از تلفن هاى داراى این س
Dاســالت کارت microSD هســتن

آسان براى به دست آوردن فضاى
ا و برنامه هاى شماست. با قرار دادن

2 ترابایت فضاى اضافــى و 512 1 تا
بیش از 50 دالر اضافه کن
از خرید، دوباره بررسى
تلفن شما کار مى کن
این که گشــى اند
را «مى خواند» بسته
شــما و نســخه اندرویدى

متفاوت است. 
برخى از تلفن ها به شما امکان مى ده
کارت اجرا کنید، در حالى که برخىد
ا مى دهند عکس ها و فیلم ها و اجازه
را در حافظه اضافى ذخیره کنید. حت
فایل ها به طور خودکار ف انتقال آن

داخلى گوشى شما آزاد مى کند.
آیفون هــاى اپــل داراى حافظه د
نیســتند، اما مى توانید بر
ذخیره سازى موجود،

sk iXpand مانندd

کنید.
 ایــن دانگل
راه حل هاى

ست قرار خواهند گرفت.
خود برنامه ها اشغال مى کنند، 

نکات قبلى به شما کمک 
مى کند تا فایل هاى گوشى

خودکار هستند که عکس ها و فیلم ها را از دستگاه شما 
دریافت مى کنند تا بتوانید نســخه هاى اصلى را حذف   اســت، در 
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افسردگى

کم کارى تیروئید به  عنوان 6 عالمت شایع کم کارى تیروئید در بدن تان را بشناسید
نارسایى غده تیروئید در تولید 
مقادیر کافى از هورمون هاى 
مورد نیاز براى تنظیم متابولیسم 
بدن مانند ترى یدوتیرونین و 
تیروکسین تعریف مى شود.
هیچ راهى براى پیشگیرى از 
کم کارى تیروئید وجود ندارد 
و نادیده گرفتن این اختالل و 
عدم درمان آن مى تواند منجر به 
بیمارى قلبى، گواتر 
و مشکالت باردارى شود.

افس افزایش 
تدریجى 
وزن

خستگى

حساسیت 
بیش از حد به 

دماى سرد

خشکى پوست 
یا نازك شدن 

موها

دردهاى 
عضالنى و 
مفاصل

www.nesfejahan.net

خواص شگفت انگیز ریحان براى کنترل دیابت!

عصاره گیاه ریحان و ترکیبات فعال زیســتى آن مى تواننــد تعادل گلوکز را از 
طریق مهار هضم و جذب کربوهیدرات هاى گوارشــى و برخى مکانیسم هاى 
دیگر بدون هرگونه خطر سمیت، بهبود بخشند و بدن، بدین طریق، قند خون 

و بیمارى دیابت را کنترل مى کند.
محققان کشــور نقش گیاه دارویى ریحان را بر کنترل دیابت نوع دو بررسى 

کرده اند.
دیابت شیرین، یکى از شــایع ترین اختالالت متابولیک مزمن در سیستم غدد 
درون ریز است که با عوارضى همچون نارسایى قلبى عروقى و نارسایى کلیوى 

همراه است و درنهایت منجر به مرگ ومیر قابل توجهى از بیماران مى شود.
این بیمارى با افزایش سطح قند خون یا هایپرگالیسمى، اختالل در متابولیسم 
کربوهیدرات و پروتئین و چربى، ترشح ناکافى انســولین از سلول هاى بتاى 
جزایر النگرهانس پانکراس و یا کاهش حساسیت سلول ها و بافت ها و عملکرد 

انسولین مشخص مى شود.
 عالئم شایع این بیمارى شامل افزایش تشنگى و تکرر ادرار، پرخورى، تارى 

دید، تأخیر در بهبود زخم ها و خستگى هستند.
بنا بر گفته متخصصان و بر طبق گزارش ســازمان بهداشت جهانى، بیمارى 
دیابت، هفتمین علت اصلى مرگ ومیر در سال 2030 خواهد بود، به طورى که 

از هر 10 نفر، یک نفر به دیابت مبتال خواهد شد.
همچنین تخمین زده شده است که تعداد کل بیماران مبتالبه دیابت در سرتاسر 

جهان تا سال 2040 بیش از 640 میلیون نفر مى شوند.
سه نوع اصلى دیابت وجود دارند: نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین، دیابت 
نوع دو یا دیابت غیر وابسته به انسولین و دیابت باردارى. دارو هاى ضرورى و 
مؤثر بر دیابت، شامل تزریق انسولین و عوامل دارویى کاهش دهنده قند خون 

هستند.
انواع مختلفى از دارو هــاى کاهش دهنده قند خون وجــود دارند که از طریق 
مکانیسم هاى متفاوتى عمل مى کنند، اما در این میان، عامه مردم و همچنین 

جامعه متخصص، رویکرد مثبتى به دارو هاى گیاهى پیدا کرده اند.
در همین راستا، محققانى از دانشگاه شــیراز در یک مرور پژوهشى، تأثیر گیاه 

دارویى ریحان و مکانیسم اثر آن را بر دیابت نوع دو مورد بررسى قرار داده اند.
بر اســاس نتایج به دســت آمده از این تحقیق که در مجله علمى پژوهشــى 
«دانشگاه علوم پزشکى شهید صدوقى یزد» منتشر شــده اند، گیاه ریحان با 
نام علمى «اوسیموم باســیلیکوم» از طریق مکانیسم هاى مختلفى در کنترل 

دیابت نقش دارد.
بنا بر گفته هاى فیروزه غالمپور، پژوهشــگر گروه آموزشــى زیست شناسى 
دانشکده علوم دانشگاه شیراز و همکارانش، «ریحان از طریق مکانیسم هایى 
شامل مهار تولید گلوکز در کبد، افزایش سنتز گلیکوژن، کاهش گلوکونئوژنز 
و گلیکوژنولیز، تحریک ترشــح انســولین از پانکراس و مهار آنزیم هاى آلفا 

گلوکوزیداز و آلفاآمیالز مى تواند باعث کنترل دیابت شود».
آن ها مى افزایند: «بنابراین ســبزى معطر و گیاه دارویى ریحان و 

ترکیبات فعال بیولوژیکى آن مانند فالونوئیدها، آلکالوئید ها 
و پلى فنول ها به عنــوان عوامل ضــد دیابتى قوى عمل 

مى کنند».

عصاره گیاه ریحان و ترکیبات فعال زیســتى آن مى توانند تعادل گلوکز را از 
طریق مهار هضم و جذب کربوهیدرات هاى گوارشــى و برخى مکانیسم هاى 
دیگر بدون هرگونه خطر سمیت، بهبود بخشند و بدن، بدین طریق، قند خون 

و بیمارى دیابت را کنترل مى کند.
غالمپور و همکارانش مى گویند: «تاکنون مطالعات آزمایشــگاهى و حیوانى 
بسیارى به بررسى خاصیت ضد دیابتى ریحان و مکانیسم تأثیر آن پرداخته اند، 
اما به نظر مى رسد هنوز هم الزم اســت مطالعات بالینى بیشترى در خصوص 

تأثیر ریحان بر دیابت انجام شود».
دیابت نوع دو، شایع ترین شکل دیابت اســت که 95 درصد از بیماران دیابتى 
به آن دچار هستند. در این نوع از دیابت، پاسخ دهى بافت هاى هدف انسولین 

کاهش مى یابد و به تبع آن مقاومت به انسولین افزایش پیدا مى کند.
ابتال بــه این نوع از دیابت در کشــور هاى در حال توســعه و 

توســعه یافته، در حال افزایش اســت و این امر به دلیل 
عوامل ژنتیکى و عوامل محیطــى مختلف از قبیل 

کم تحرکــى و چاقــى، رژیــم غذایى 
پرکالرى، تغییر روش زندگى و 

شهرنشینى است.
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مگر ادویه ها خراب مى شوند؟ بسیارى از مردم فکر 
مى کنند که ادویه ها به دلیل خشــک بودن دلیلى 
براى خراب شدن ندارند، اما این طرز فکر درست 
نیست! ممکن اســت ادویه ها کپک نزنند یا فاسد 

نشوند، اما با گذشت زمان بدون فایده مى شوند.
ادویه هــم تاریخ انقضــا دارد، هرچند خیلى بعید 
است کپک بزنید یا شما را مسموم کند، اما عطر و 
خاصیت خود را از دست مى دهد. اگر ادویه قدیمى 
دارید، اما الزم نیست آن را دور بریزید بلکه کافى 

است آن را به این روش ها دوباره استفاده کنید.
میزان طوالنى بودن این زمان بــه نحوه تهیه و 
نگهدارى آن ها بستگى دارد. روش هایى وجود دارد 
که بتوان خواص هر ادویه را تا مدتى حفظ کرد و 
البته راهکار هایى هم براى استفاده از ادویه هاى 

قدیمى وجود دارد.
ادویه تازه عطر و طعم بیشترى به غذا مى دهد و مگر 
نه اینکه ما ادویه ها را براى عطر و طعم آن ها به غذا 
اضافه مى کنیم؟ پس اگر قصد ندارید ادویه اى را به 
سرعت مصرف کنید آن را به شکل آسیاب نشده 
نگه دارید. گیاهان آسیاب نشده اى مثل فلفل، زیره، 

میخک و ... را مى توان 3 الى 4 سال نگه داشت.
اما اگر زنجبیل، زردچوبه و انواع فلفل مثل پاپریکا 
یا چیلى را آسیاب کردید باید در عرض حداکثر 2 
سال اســتفاده کنید تا از خواص دارویى آن ها هم 

بهره مند شوید.
گیاهانى مثل ریحان، اورگانو، آویشن، و ادویه هاى 
ترکیبى را ســریعتر و در عرض یک سال مصرف 
کنید. البته دقت کنید که ادویه هاى خالص خود را 
در شیشه هایى در بسته و در فضایى خنک و خشک 

نگهدارى کنید.
وانیل و نمک از این محدودیت ها مستثنى هستند 
هرچند ممکن است با رطوبت محیط دچار چالش 
شوید.با این حال، چاشنى هایى در ته کابینت همه 
ما پیدا مى شوند که قدیمى شــده اند و شاید حتى 
برآورد درستى از زمان خرید آن ها نداشته باشیم. 
حرارت مى تواند آخرین عطر هــاى باقیمانده در 
ادویه هاى قدیمى را آزاد کنــد؛ دارچین، زنجبیل 
و یا میخک گزینه هاى مناسبى براى این عملیات 

احیا هستند.
ادویه هایى با عطر قوى مى توانند حشرات را دور 
کنند و جایگزین آفت کش هاى شیمیایى باشند. 
فلفل، اورگانــو، مریم گلى و نعنــا در دور کردن 
حشره ها موفق عمل مى کنند. یک کار خالقانه، 
اما این است که با کمک ادویه ها رنگ هاى طبیعى 
و بر پایه آب، آبرنگ، تهیه کنید تا بچه ها سرگرم 

شوند.
استفاده از پودر ادویه هایى مثل دارچین و زنجبیل 
براى تهیه شمع یا صابون معطر آن ها را جذاب تر 
مى کند؛ فلفل یا میخک هــم مى توانند به عنوان 
الیه بردار استفاده شــوند. اگر یک کیسه نخى و 
نازك داشته باشید، مى توانید ادویه هاى قدیمى را 
در آن بریزید تا به عنوان بوگیر، محیط مورد نظر 

شما را از بوى نامطبوع پاك کنند.
منقضى شدن ادویه ها به این معنى نیست که خطر 
کشندگى داشته باشند، اما ادویه هاى زیادى هم 
هستند که قبل از تمام شدن، قدیمى مى شوند و به 

این روش ها قابل استفاده مى شوند.

رقابت بین چاى ســبز و قهوه ســیاه؛ کدام یک براى 
کاهش وزن مفید است؟ هنگام کاهش وزن چاى سبز 
و قهوه سیاه هر 2 نوشیدنى در رژیم هاى الغرى جایگاه 

ویژه اى دارند.
 هر 2 نوشــیدنى بهتر از چاى و قهوه سنتى مورد توجه 
قرار مى گیرند که داراى کالرى زیادى هستند و به راحتى 
هدف کاهش وزن را تخریب مى کنند. چاى سبز و قهوه 
سیاه کالرى کمى  دارند و سرشار از آنتى اکسیدان هستند 
که با تقویت متابولیســم و روند چربى سوزى از برنامه 
کاهش وزن پشتیبانى مى کنند، اما یک بحث طوالنى 
مدت وجود دارد که از بین این 2 مورد براى کاهش وزن 

و سالمت کلى کدام یک بهتر است. 

چاى سبز براى کاهش وزن
چاى ســبز نوشــیدنى مورد عالقه افرادى اســت که 
براى کاهش وزن تالش مى کنند. اکثــر افراد هنگام 
تالش براى الغــرى در روز 3 تا 4 فنجان چاى ســبز 
مى نوشند. این نوشــیدنى نه تنها به دلیل کاهش وزن 
شهرت دارد، بلکه داراى فواید بیشمارى براى سالمتى

 است.
فواید قوى چاى ســبز به دلیل وجود کافئین و کاتچین 
موجود در آن است. مطالعات نشان مى دهد کاتچین که 
نوعى آنتى اکسیدان است مى تواند به طور موثر چربى 

اضافى بدن را تجزیه کند. بر اساس مطالعه دیگرى که 
در سال 2010 انجام شده، مکمل هاى چاى سبز روى 
افرادى که ســعى در کاهش یا کنترل وزن دارند تاثیر 

مثبتى مى گذارد. 
جدا از کاهش وزن، چاى سبز براى افرادى که از مشکل 
کلســترول باال، مشــکالت قلبى و دیابت نوع 2 رنج 

مى برند نیز گزینه مفیدى محسوب مى شود. 
محتواى غنى مواد مغذى چاى خطــر ابتال به بیمارى 
آلزایمر را نیز کاهش مى دهد. این چاى حاوى ویتامین 
B، فوالت، منیزیم و فالونوئیدها است که در چاى شیر 

سنتى وجود ندارد.

قهوه سیاه براى کاهش وزن
قهوه سیاه یکى دیگر از نوشیدنى هاى محبوب است که 
اکثر مردم هنگام تالش براى کاهش وزن نوشیدن آن 

را انتخاب مى کنند.
 برخى از افراد حتى براى جلوگیرى از گرسنگى هنگام 
کاهش وزن قهوه سیاه را به همراه کره یا روغن حیوانى 

به جاى صبحانه مى نوشند. 
قهوه سیاه بهتر از قهوه شیر ســنتى است زیرا سرشار 
از شکر و خامه نیست. درســت مانند چاى سبز، قهوه 
نیز حاوى کافئین اســت که ضمن افزایش هوشیارى 
خطر ابتال به دیابت را نیز کاهــش مى دهد، همچنین 
قهوه ســیاه فعالیت متابولیکى را افزایش مى دهد که 
با ســرکوب گرســنگى مانع خوردن غذاهاى ناسالم

 مى شود.
فواید نوشیدن قهوه ســیاه فقط به همین موارد محدود 
نمى شود. عالوه برا این، داراى چندین آنتى اکسیدان و 
مواد مغذى مانند ویتامین B۵ ،B۳ ،B۲، منگنز، پتاسیم 
و منیزیم است که مصرف آن به صورت منظم مى تواند 

حافظه و عملکرد مغز را تقویت کند.

حکم
هر دو نوشیدنى براى سالمتى فوایدى به همراه دارند و 
مى توانند در رژیم هاى الغرى نیز گنجانده شوند، زیرا 
نتیجه مشابه را در کاهش وزن نشان مى دهند. فقط اگر 
آنها را براساس مزایاى کلى براى سالمتى مورد مقایسه 

قرار دهیم چاى سبز گزینه بسیار بهترى است.
 برگ چاى ســبز حاوى آنتى اکسیدان ها و مواد مغذى 
بیشترى است که مى تواند به روش هاى مختلف به بدن 
کمک کند. چه چاى سبز چه قهوه سیاه را انتخاب کنید 
فقط دقت داشته باشید گزینه انتخابى را به میزان متوسط 
مصرف کنید، چراکه نوشیدن بیش از حد هر کدام براى 

سالمتى مضر است.

راه درست نوشیدن چاى سبز و قهوه سیاه
این دو نوشیدنى حاوى کافئین هستند و نباید بیش از 2 
فنجان در روز مصرف شوند. مصرف بیش از حد کافئین 
در طول روز ضمن ایجاد اختــالل در چرخه خواب به 
سالمت قلب نیز آسیب مى رساند، همچنین کاهش وزن 

یک برآیند از تغییرات کلى سبک زندگى است. 
انجام فقط یک کار کمک چندانى به شــما در الغرى 
و کاهش وزن نمى کند، بنابراین براى کاهش ســریع 
وزن بــه موقع غذا بخوریــد، ورزش کنیــد و به موقع 

بخوابید.

بسیارى از ما بارها مجبور به مصرف داروهاى ُمسکن شده ایم 
اما شاید به ندرت به این نکته توجه کرده ایم که چطور مى توان 

سرعت اثربخشى دارو را پس از مصرف افزایش داد.
 نتایج یک مطالعه جدید در همین رابطه نشان مى دهد که 
بلع صحیح و وضعیت بدن پس از خوردن دارو مى تواند زمان 
اثرگذارى آن را تا چند برابر تسریع کند بخصوص زمانى که 

فرد دچار درد شدید است.
این مطالعه که توسط متخصصان دانشگاه جانز هاپکینز انجام 
شده، نشان مى دهد که وضعیت بدن در حین مصرف دارو و 
پس از بلع، تأثیر قابل توجهى بر ســرعت تسکین دهندگِى 

آن دارد.
این متخصصان از یک مدل طراحى شده خاص براى ترسیم 
سفر یک قرص از مسیر معده به ســمت دوازدهه استفاده 
کردند. این مدل که "استامک سیم"نام دارد، اتفاقاتى را که 
هنگام هضم غذا یا دارو در معده رخ مى دهد، شبیه ســازى 
مى کند.از آنجایى که بیشتر داروها تنها زمانى تاثیر مى کنند 
که معده، مواد فعال را در روده آزاد مى کند در این تحقیق الزم 
بود مشخص شود که یک قرص در کدام موقعیت سریع تر به 

پشت معده مى رسد.
براى انجام این کار متخصصان چهار وضعیت شامل ایستاده، 
نشسته، درازکشیده به سمت راست و درازکشیده به سمت 

چپ بدن را آزمایش کردند.

بر اساس نتایج این تحقیق هنگامى که فرد به پهلوى راست 
دراز مى کشید، ماده فعال با سریع ترین سرعت به عمیق ترین 
قسمت معده مى رسید و مى توانست 2.3 برابر سریع تر از حالت 
ایستاده حل شود. به طور خاص، مدت زمان تاثیر دارو به شرح 

زیر متفاوت بود:
- در وضعیت ایستاده و نشســته: 23 دقیقه تا 

زمان اثرگذارى
- در حالت درازکشــیده به پهلوى راست: 10 

دقیقه تا زمان اثرگذارى
- در حالت درازکشیده به پهلوى چپ: 100 دقیقه 

تا زمان اثرگذارى
متخصصان توضیح مى دهند که در حالت خوابیده به پهلوى 
چپ، یک قرص در معده 10 برابر کندتر از خوابیده به سمت 
راست حرکت مى کند. همچنین در وضعیت خوابیده به پشت 

به اندازه وضعیت ایستاده زمان مى برد تا دارو اثر کند.
همانطور که محققان مى نویسند، گرانش و شکل نامتقارن 
معده بر سرعت انتشــار مواد فعال در جهت دوازدهه تأثیر 
مى گذارد. اگر به پهلوى راست دراز بکشید، اثر متقابل جاذبه، 
انقباضات معده و جریان شیره معده به شیب دارترین زاویه 
مى رسد. این سریع ترین راه براى سر خوردن قرص در معده 
اســت. به گفته محققان، این یافته ها به ویژه براى بیماران 

مسن تر یا در بستر مفید است.
عالوه بر وضعیت بدن، پارامترهاى دیگرى نیز بر ســرعت 
عمل قرص تأثیر مى گذارد و به گفته متخصصان، قرص هاى 
مسکن باید 1) چند دقیقه قبل از غذا مصرف شوند، زیرا معده 
ُپر باعث کاهش تاثیر قرص مى شود و همچنین 2) همیشه با 

مایع کافى بلعیده شوند.
قطره هاى مســکن نیز معموال ســریع تر از قرص ها عمل 
مى کنند، زیرا از طریق غشاهاى مخاطى دهان یا بینى وارد 

جریان خون مى شوند و بنابراین سریع تر جذب مى شوند.

رقابت بین چاى سبز و قهوه سیاه در کاهش وزناگر داروى مسکن زیاد مصرف مى کنید بخوانید

تاریخ انقضاى ادویه هاى 
مختلف چقدر است؟
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره 

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

است.
برابر راى شماره 140160302177000511 مورخه 1401/08/01 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
حسن خسروى دهقى   فرزند  فتح اله  بشماره شناســنامه 5777 نجف آباد و شماره 
ملى 1090575017 نجف آباد  در ششدانگ یک درب باغ  بر روى ششدانگ پالك 
2614  فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 700 مترمربع 
انتقالى بصورت عادى مع الواســطه  از مالک رســمى آقاى حسن یزدى طهماسبى  

محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000496 مورخه 1401/07/28 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى رجبعلى راعى    فرزند نوروز على  بشــماره شناسنامه 5249  نجف آباد و شماره 
ملى 1090569645 در ششدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى از پالك 1440 فرعى 
واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1707/54 مترمربع انتقالى 
بصورت رسمى از  آقاى عباس راعى و قسمتى انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى 

آقاى حبعلى راعى دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000494 مورخه 1401/07/26 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى کاظم عسگرى   فرزند محمد على  بشــماره شناسنامه 25290 تهران  و شماره 
ملى 0079954200 در ششدانگ یک درب باغ  بر روى قسمتى از  ششدانگ پالك 
1246 فرعى واقع دردهــق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت733/34 
مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواســطه  از مالک رسمى آقاى احمد خدابخشى 

دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شماره 140160302177000488 مورخه 1401/07/25 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  خانم 
فاطمه کالنترى دهقى     فرزند حسین   بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080482490 
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى  بر روى قسمتى از پالك 1599 فرعى واقع 
دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 776/65مترمربع انتقالى بصورت 

رسمى از مالک رسمى  وراث حسن کالنترى دهقى   محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 140160302177000356 مورخه 1401/06/07 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض  
آقاى خسرو خسروى دهقى     فرزند عباسعلى   بشــماره شناسنامه 41 و شماره ملى 
1091934118 در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى   بر روى قسمتى از پالك 
419 فرعى واقع دردهق  4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 57/97 مترمربع 
انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى آقاى نصراله خسروى دهقى و قسمتى انتقالى از 

مالکین رسمى  وراث معصومه سلمانى دمابى   محرز گردیده است.
در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامــه عملیات ثبتى منوط به ارائه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/02  - م الف: 1405889- رئیس  اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – 

نصراله علینقیان/8/227 

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

شرق اصفهان
در اجراى ماده یــک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر 
تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیــده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006380 مــورخ 140160302027006380 
راضیه آقا بابائى فرزند حسین بشــماره شناسنامه 5252 صادره از خوراسگان بشماره 
ملى 1293417726 در سه دانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 7 فرعى از اصلى 5934 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

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

طى سند رسمى.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/17 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/02- 

م الف: 1406537- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى 
وصفى/8/230

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

مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5439 مورخ 1401/07/27 به شماره کالسه 1532 مالکیت آقاى/ 
خانم مجتبى مجیرى فروشانى به شناسنامه شــماره 9452 کدملى 1142319296 
صادره فرزند نعمت اهللا در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به 
مساحت 169,74 مترمربع پالك شــماره 95 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک خمینى شــهر به موجب ســند انتقــال 32511 مورخ 
1398/9/13 دفترخانه 322 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/17- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/02- م الف: 1405777 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/232

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 140160302026007420 مورخ 1401/05/30 مالکیت آقاى/ خانم 
جاســم باغى مورنانى به شناسنامه شــماره 75666 کدملى 1281849596 صادره 
اصفهان فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
69,88 مترمربع پالك شماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره 
ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 1384/06/27، 

9860 دفتر 111 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد 
2. راى شــماره 140160302026007436 مــورخ 1401/05/30 مالکیت آقاى/ 
خانم شهال پودئى خراجى به شناسنامه شماره 3496 کدملى 1287044387 صادره 
اصفهان فرزند جعفرعلى نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 69,88 مترمربع پالك شــماره 85 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان 
بخش اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مورد درخواســت به موجب سند 
1384/06/27، 9860 دفتر 111 اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان 

ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/09/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/17 - م الف: 

1414501 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/9/100 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006005926- تاریخ: 1401/8/7- برابر راى شماره 5926 
مورخ 1401/08/07 به شماره کالســه 0128 مالکیت آقاى/ خانم روح اله جعفریان 
فروشانى به شناســنامه شــماره 404 کدملى 1141275457 صادره فرزند غالم در 
ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى به مســاحت 190,69 مترمربع پالك شماره 
1272 فرعى از 122اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب اسناد وکالت 12174 و 12175 مورخ 98/8/1 و 12216 مورخ 98/8/13 دفتر 
388 خمینى شــهر و تفویض وکالت 13743 مورخ 98/11/17 دفتر 388 و مالحظه 

نقشه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1413642 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/102

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 3979 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 1995 مالکیت آقاى/ 
خانم احمدرضا لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 10704 کدملى 1140483269 
صادره فرزند محمداسمعیل در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 
118,66 مترمربع پالك شــماره 2522فرعى از 72اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 82070 مورخ 73/8/3 دفتر 63 
و سند شماره 148311 مورخ 1400/10/28 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 3980 مورخ 1401/06/01 به شماره کالسه 1994 مالکیت آقاى/ 
خانم اشرف پریشانى فروشــانى به شناسنامه شــماره 340 کدملى 1291110933 
صادره فرزند محمدرضا در ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

118,66 مترمربع پالك شماره 2522 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 82070 مورخ 73/8/3 دفتر 63 
و سند شماره 148311 مورخ 1400/10/28 دفتر 63 و مالحظه نقشه ملک گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1416329 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/104

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7316 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1096 مالکیت آقاى/ 
خانم زینب لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 17039 کدملى 1142385116 صادره 
فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,67 مترمربع 
پالك شــماره 431 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب ســند انتقال قطعى 19015 مورخ 1401/05/24 و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 1095 مورخ 1401/08/23 به شماره کالسه 1096 مالکیت آقاى/ 
خانم سعید قمى فروشانى به شناسنامه شماره 1414 کدملى 1141251248 صادره 
فرزند احمدرضا در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 115,67 
مترمربع پالك شماره 431 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند انتقال قطعى 19015 مورخ 1401/05/24 و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1413501 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/106

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6247 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1407 مالکیت آقاى/ 
خانم علیرضا پریشانى به شناسنامه شــماره 10845 کدملى 1142333302 صادره 
فرزند حسینعلى در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 651/34 مترمربع پالك شماره 
282 فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب ســند 42240 مورخ 98/6/7 دفتر 301 و 25754 مورخ 55/2/14 دفتر 63 و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1412944 – رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/108

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5589 مورخ 1401/07/30 به شماره کالسه 1703 مالکیت آقاى/ 
خانم على اصغر فضیلتى فروشانى به شناسنامه شماره 204 کدملى 1141677547 
صادره فرزند محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه قدیمى به مساحت 206,07 مترمربع 
پالك شــماره 674 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب ســند 140915 مورخ 95/7/12 دفترخانه 63 خمینى شهر و 

مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم:1401/09/17- م الف: 1413489 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى9/110

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6397 مورخ 1401/08/16 به شماره کالسه 1004 مالکیت آقاى/ 
خانم علیرضا بیاتى کمیتکى به شناسنامه شــماره 3 کدملى 5759881760 صادره 
داران فرزند اسداله در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
122/16 مترمربع پالك شماره 626 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند انتقال شماره 205754 مورخ 90/4/23 

دفترخانه 73 خمینى شهر و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شماره 6398 مورخ 1401/08/16 به شماره کالسه 1003 مالکیت آقاى/ 
خانم یداله بیاتى کمیتکى به شناسنامه شماره 15 کدملى 1290273359 صادره فرزند 
علینقى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/90 مترمربع پالك شماره 111 
فرعى از 626 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر مستندات 
ضمیمه طى سند انتقال شــماره 208112 مورخ 90/8/3 دفترخانه 73 خمینى شهر و 

گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1413432 – رئیس اداره ثبت اســناد و 

امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/112

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره4425 مورخ 1401/07/14 آقاى سعید سورانى فرزند صفر على ششدانگ 
یکبابخانه سفتکارى شده به مساحت 151/17 متر مربع قسمتى از پالك شماره 10 
فرعى از 253 اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشاعى میباشد.تاریخ انتشارنوبت اول:1401/9/2 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/17 – م الف:1414807 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/114

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك 
موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره3005 مورخ 1401/04/30 آقاى آرش طاهرى فرزند امیر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 166/06 متر مربع قســمتى از پالك شماره 17 فرعى از 452 
اصلى واقع در قطعه 10 بخش 11  حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/09/17 – م الف:1414818 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/9/116

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5946 مورخ 1401/08/07 به شماره کالسه 0735 مالکیت آقاى/ 
خانم ماشاءاله نقدى ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 130 کدملى 1141062641 
صادره فرزند على در دو سوم از 266,60 سهم مشاع از 1581 سهم ششدانگ (چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ) به مســاحت 265,58 مترمربع پالك شماره 154 فرعى از 
122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 
انتقال قطعى 111539 مورخ 1381/11/20 دفتر 63 خمینى شهر و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5947 مورخ 1401/08/07 به شماره کالسه 0737 مالکیت آقاى/ 
خانم لیال قاسمى ورنوسفادرانى به شناســنامه شماره 2827 کدملى 1141196921 
صادره فرزند على اصغر در یک سوم از 266,60 سهم مشاع از 1581 سهم ششدانگ 
(دو دانگ مشاع از ششدانگ) به مساحت 265,58 مترمربع پالك شماره 154 فرعى 
از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
انتقال قطعى 111539 مورخ 1381/11/20 دفتر 63 خمینى شهر و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/17- م الف: 1413230 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/118

آگهى تغییرات  
شرکت تعاونى تولید و توزیع بوقلمون تک پدیده زنده رود به شناسه ملى 14003967769 و به شماره ثبت 3637 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/07/19 و نامه شماره 4782 مورخ 1401/8/2 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمدرضا محمدى به شماره ملى 1091104069 
به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم آزیتا معینى نجف آبادى به شماره ملى 1091608628 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند 
اســماعیل معینى نجف آبادى کدملى 1090945698 مرتضى ایزدى نجف آبادى کدملى 109110050 روح اله مهدیه نجف آبادى کدملى 1090298447 به سمت 
اعضاى اصلى هیات مدیره داود حقیقى پوده کدملى 1285899091 مریم ایزدى نجف آبادى کدملى 1090295952 به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره به مدت 
سه سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1413663)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى تولید و توزیع بوقلمون تک پدیده زنده رود به شناسه ملى 14003967769 و به شماره ثبت 3637 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/19 
و نامه شماره 4783 مورخ 1401/8/2 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى اســماعیل معینى نجف آبادى به شماره ملى 1090945698 به سمت رئیس 
هیئت مدیره آقاى مرتضى ایزدى نجف آبادى به شماره ملى 1091110050 به سمت مدیرعامل و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى روح اله مهدیه به شماره ملى 
1090298447 بسمت منشى هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضاء آقاى مرتضى 
ایزدى ( مدیر عامل ) و آقاى اسماعیل معینى (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقاى اسماعیل معینى (رئیس هیئت مدیره) آقاى روح اله مهدیه ( منشى هیئت 
مدیره ) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء مرتضى ایزدى ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1413659)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى و زیارتى آسمان فتح به شناسه ملى 10260439329 و شماره ثبت 23115 به استناد نامه شماره 14012/123/7559 
مورخ 1401/08/09 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان و نامه شماره 24120133991 مورخ 1401/08/02 سازمان هواپیمائى کشورى و نامه 
شماره 1401/13/3703 مورخ 1401/08/09 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم پویا بخشیان به شماره ملى 1284904954، خانم پریا بخشیان به شماره ملى 1289721610 و خانم عشرت تقواطلب آبرودى به شماره ملى 2668085772 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/07 انتخاب گردیدند. آقاى حمید قربان زاده آبرودى به شماره ملى 2669023754 به سمت بازرس اصلى و آقاى حمیدرضا درویشى 
به شماره ملى 6339869671 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 (1413056)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سرما سازان سپاهان سرد به شناسه ملى 14005583610 و به شماره ثبت 55595 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد صادق قضاوى به شــماره ملى 1271019124 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به سمت مدیرعامل رسول قضاوى به شماره ملى 1286697050 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره فریده ذکرى اصفهانى به شماره ملى 
1288908441 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/15 انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل :چک ، سفته 
، برات و اوراق تعهدآور و قراردادهاى عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایى همراه با مهر 

شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1413058)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سپاهان تندرو به شناسه ملى 10260278230 و به شــماره ثبت 6711 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/25 و نامه 
شماره 21/56665 مورخ 1401/8/9 اداره حمل و نقل جاده اى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد آقاى احمدرضا اسالمى به شماره ملى 1270312839 به 
سمت مدیرعامل خارج از اعضاء خانم راضیه قاســمى فرد به شماره ملى 1271435454 به ســمت رئیس هیئت مدیره خانم مائده قاسمى فرد به شماره ملى 
1273091132 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره خانم لیلى حیدرى شریف آبادى به شــماره ملى 5658873282 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
دوسال انتخاب گردیدند مدیرعامل مجرى مصوبات هئیت مدیره خواهد بود کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره 
ودر غیاب رئیس هئیت مدیره با امضاء نایب رئیس هئیت مدیره متفقا وبا مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1412825)
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شــبکه «اوپتا» اعالم کرد مهدى طارمى ستاره تیم ملى 
ایران با به ثمر رســاندن دو گل مقابــل انگلیس به اولین 
بازیکن آسیایى تاریخ تبدیل شد که در جام جهانى مقابل 
یک تیم اروپایى دبل مى کند. البته ســتاره پورتو به اولین 
بازیکن تاریخ فوتبال ایران هم تبدیل شد که موفق شد براى 

اولین بار در مسابقات جام جهانى 2022 دبل کند.

رکورد طارمى
 در جام جهانى
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حسین حسینى دروازه بان تیم استقالل که با درخشش در 
دو فصل گذشته توانست رقباى سرسختى مثل پیام نیازمند 
و امیر عابدزاده را کنار بزند و به گلــر دوم تیم ملى تبدیل 
شود، 6 بار مقابل حمله وران انگلیس ناکام ماند و هرگز هم 
موفق به مهار حمله اى از حریف نیز نشد. نکته عجیبى که
 سنگین ترین شکست تیم ملى ایران در جام جهانى 1978 
و برابر پرو اتفاق افتاده بود که در آن مســابقه مرحوم ناصر 
حجازى گلر تیم بود که حشمت مهاجرانى براى پیروزى به 
میدان فرستاده بود. البته آن مسابقه پایان تلخى براى ایران 
داشت. باید دید که آیا حسینى در دیدار بعدى نیز در دروازه 

ایران قرار خواهد گرفت یا نه.

حسینى 
رکورد حجازى را شکست
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تیم هاى ملى ایران و انگلیــس در اولین دیدار خود در جام 
جهانى 2022 به مصاف هم رفتند و تیم ملى ایران در این 
دیدار با نتیجه 6 بر 2 مغلوب شاگردان گرت ساوتگیت شد.  
قضاوت این دیدار بر عهده رافائل کالوس بود و این داور با 
اعالم 24 دقیقه وقت اضافه رکورد گرفتن وقت اضافه در 
تاریخ جام جهانى را شکســت تا او هم نام خود را در تاریخ 
جام جهانى فوتبال ثبت کند. در این دیدار کالوس به دلیل 
مصدومیت علیرضا بیرانوند در نیمه اول 14 دقیقه و در نیمه 
دوم 10 دقیقه وقت اضافه اتخاذ کرد که در داورى رقابت 

هاى جام جهانى ماندگار شد.

داور ایران و انگلیس هم
 رکورددار شد!

تغییرات سرمربى پرتغالى ایران 
در ترکیب ثابــت تیم ملى نتیجه 
عکس داد و منجر به یک افتضاح 

تاکتیکى شد.
تیم ملى فوتبال ایران در حالى به 
مصاف انگلیس رفت که کارلوس 
کى روش چند سورپرایز ویژه براى 
این بازى داشــت و تصور مى شد 
با توجــه به شــناخت این مربى 
پرتغالى از سبک بازى سه شیرها 
این تغییرات با نتیجه مثبت همراه 
باشــد اما همه چیز منجر به یک 

افتضاح تاکتیکى و تاریخى شد.
حضور ســید مجید حســینى و 
مرتضــى پورعلى گنجى در قلب 
دفــاع به جــاى محمدحســین 
کنعانى زادگان و شجاع خلیل زاده 
کامال به ضرر تیم ملى تمام شــد 
و بیشــترین ضربه را شــاگردان 
کى روش از همان منطقه از زمین 

دریافت کردند.
اوج این افتضاح، بــازى دادن به 
روزبه چشمى در پست دفاع آخر 
بود. چشمى از ابتداى بازى یکى 
دیگر از ســورپرایزهاى سرمربى 
تیم ملى بود.  بازیکن مورد عالقه 
کارلوس کى روش، نمایش بسیار 

ضعیفى داشت و کى روش بین 45 
دو نیمه او را عوض کرد. او روى 
ســه گلى که ایران دریافت کرد 
و حتى روى توپــى که به دیرك 
خورد، مقصر بود. چشــمى که در 
اســتقالل هافبک دفاعى بازى 
مى کند در یــک حرکت عجیب 
از ســوى کى روش، به دفاع آخر 

رفت! 
اصلى ترین ســورپرایز کى روش 
براى این بازى هم على کریمى 
بود که حضور او در ترکیب اصلى، 
همه را شــگفت زده کرد اما هیچ 
کسى نفهمید این بازیکن به چه 
دلیل جاى سعید عزت اللهى را در 
ترکیب اصلى گرفت و او در زمانى 
که در میدان بود، چه کارى انجام 

داد و در نهایت تعویض شد. 
کارلــوس کى روش کــه متوجه 
اشــتباهاتش در چینش ابتدایى 
شــده بــود، در نیمــه دوم و با 
تعویض هایش سعى کرد شرایط 
بازى را به سود تیمش تغییر دهد 
اما تعویض هاى او چندان به درد 
تیم ملى نخورد تا ســنگین ترین 
شکســت تاریخ تیم ملى در جام 

جهانى ثبت شود.

نتیجه عکس تغییرات کى روش 
و افتضاح تاکتیکى
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تیم ملى فوتبال کشــورمان در اولین بازى خود از در جام 
جهانى 2022 مقابل انگلیس قرار گرفت ولى شروع بدى 
داشت و با نتیجه 6 بر 2 شکست خورد. توئیتر کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در بازتاب این نتیجه براى ایران نوشت: انگلیس 
6-2 ایران؛ دبل طارمى تنها جرقه درخشــان در افتتاحیه 
ســخت تیم ملى ایران در گروه B بود! توئیتر فدراســیون 
جهانى فوتبال(فیفا) با انتشار پوســتر نتیجه بازى 6 بر 2 
به تمجید از عملکرد سه شیرها در اولین بازى جام جهانى 

پرداخت و نوشت: انگلیس نمایش چشمگیرى داشت!

واکنش AFC و فیفا 
به باخت ایران

بل ى مجه ج ب ر ر ینب و

چرا آلمان - ژاپن یک مسابقه مهم است؟ 
چون پرده اى نادیده را در پس یک رویداد 
تاریخى نشان مى دهد. تقابل نمایندگان 
دو ملت که روزگارى در مسیر نظامیگرى، 
جهان را به آوار تبدیل کردند اما هیچگاه 

مقابل یکدیگر نایستاده اند. 
آلمان و ژاپن در تصمیم سازى هاى بین 
المللى در یک اردوگاه قرار دارند اما امروز 
منطق فوتبال روى دیگرش را به آنها نشان 
خواهد داد. متحدان ســابق باید صحنه 
رفاقت را با رقابت عوض کنند و اتاق هاى 
فکرشان را براى به زانو درآوردن رقیب به 
کار بگیرند. بى رحمى عرصه ورزش حاال 
این دو را در دو سوى مستطیل سبز رو در 
روى هم قرار داده است اما با یک تفاوت 
بزرگ نسبت به زورآزمایى سایر ملت هاى 

فوتبالدوست.
این دو کشور روزگارى در همکارى با ضلع 
سوم یک مثلث ویرانگر، نیمى از جهان را 
به آتش کشــیدند، ده ها میلیون نفر را به 
کشتن دادند، ویران شدند، مغلوب شدند، 
اشغال شــدند و امروز کمى مانده تا 100 
ساله شدن آن روزهاى تباهى، حاکمیت 
فوتبال است که دو کشور را مقابل هم به 

صف کرده است.
82 سال پیش آلمان نازى و ژاپن توسعه  
طلب همراه بــا ایتالیاى تحت ســیطره 
فاشیسم بر سر یک میز نشستند و پشت 
اتحاد نظامى «نیروهاى محور» به جنگ 
جهان «متفق» رفتند. 3 ســال پیش تر، 
ایتالیا سومین جام جهانى را از زمین فرانسه 
به خانه برده بود و حاال در نقش یک سوى 
اصلى دومین جنگ جهانى، براى اشغال 
همان ســرزمین که روزى از او میزبانى 
کرده بود نقشه مى کشید. جنگى که آلمان 
و ژاپن را هم زیر یــک پرچم متحد کرد و 

خواب را از چشم جهان ربود.
فوتبال ورزشــى برخاســته از ذات ملت 
هاســت. آوردگاهى اســت بــراى حق 
خواهى و  ابزارى اســت براى رســاندن 
نــداى مظلومیت بــه گــوش دیگران. 
مسابقه آرژانتین- انگلیس در جام جهانى 
86 مکزیک را به یاد بیاورید. دو دشــمن 
قدیمى که 4 سال پیش تر در میدان جنگى 
واقعى رویاروى یکدیگر ایستاده بودند، در 
ورزشــگاه «آزتکا» چنان نمایشى جلوى 
چشــم 114580 نفر اجرا کردند که انگار 
جنگ اصلى شان بر سر جزیره اى در وسط 
اقیانوس، رؤیا بوده و قرار اســت بازنده و 
برنده رجزخوانى هاى دو کشور در زمین 
چمن مکزیک تعیین شود. «دست خدا» و 
فریاد آرژانتینى ها و تحقیر شدن انگلستان 

را یادتان هست؟ 
اما از مسابقه امروز قرار نیست صداى حق 
خواهى بگوش برسد. هم آلمان و هم ژاپن، 
مغلوبان یک جنگ بزرگ هستند که هشت 

دهه بعد از ویران کــردن جهان و ویران 
شدن خودشان، تحت نظارت هاى سنگین 
بین المللى، هنوز که هنوز اســت اشغال 
بخش هایى از خاکشان توسط دول پیروز 
را پذیرفته انــد. روزى که آلمان در مقابل 
روس و آمریکا و انگلیس دست هایش را به 
عالمت تسلیم باال برد و ژاپن در حیرت از 
محو دو شهرش با بمب هاى اتم ینگه دنیا 
نشین ها  قرارداد تسلیم را امضا کرد، ملت 
هر دو کشــور عهد کردند که از خاکستر 
برخیزند و جهان را مبهوت اراده خود کنند 
و چنین کردند تا امروز قاره هاى اروپا و آسیا 
به حضور آلمان و ژاپن در قلمروشان فخر 
بفروشند؛ رهبرانشان بر سر میز «جى -7» 
با کشــورهایى که آنها را به زانو در آوردند 
بنشینند و شــوخى کنند و بخندند و راه و 

مسیر آینده جهان را تعیین کنند.
ملت ها از دل فوتبال در پى حق جویى اند 
اما چند ده میلیون آلمانــى و ژاپنى از این 
مرحله گذشــته اند. آنها خیلى جلوتر حق 
خود را گرفته اند و امروز پیشــرفته ترین 
سرزمین هاى جهان محسوب مى شوند. 
آلمان و ژاپن محکومیــت در دادگاه هاى 
بین المللى و سیاست «سرزمین سوخته» 
را از سر گذرانده اند و امروز فقط به رقابت 

در مهمترین زمین فوتبال مى اندیشند.
درست که به حکم فوتبال، امروز متحدان 
همیشگى باید براى بیرون کردن رقیب از 
میدان تالش کنند اما جام جهانى براى 
آلمان و ژاپن، بیرون از مســتطیل سبز 
محلى از اعراب ندارد. حکم فوتبال براى 
این مســابقه فقط به زمیــن چمن ختم

 مى شــود؛ به رقابت در زمیــن فوتبال؛ 
تنهــا به کســب نتیجه بــراى رفتن به

 مرحله اى باالتر. 
معموًال  وقتى دو تیــم فوتبال مقابل هم 
صف مى کشــند، دو ملت، تحقق آمال 
خود را از آن مسابقه انتظار دارند. اما ملت 
هاى این دو کشور چنین نگاهى به فوتبال 
ندارند. آنها ده ها ســال است براى اثبات 
برترى شان، براى حق جویى شان و براى 
ارضاى حس برترى جویى خود مســیر 
متفاوتــى را طى کرده انــد. اینک زمین 
مســابقه براى آلمان و ژاپن فقط زمینى 
براى مسابقه است؛ قرار نیست از دل آن 

چیز عجیبى بیرون بیاید. 
آلمان و ژاپن امروز رقیب هم هســتند اما 
این رقابت فقط 90 دقیقه طول مى کشد نه 
بیشتر. ملت هاى دو کشور هم این را خوب 
مى دانند. آلمان-ژاپن، داخل میدان فوتبال 
یک چیز اســت و بیرون از این مستطیل، 
یک چیز دیگر. قرار نیســت آنها درون و 

بیرون زمین را به هم مربوط کنند.
مهم نیســت جهان به این مسابقه چطور 
نگاه مى کند. جام جهانــى براى آلمان و 
ژاپن فقط فرصتى براى بازى کردن است. 

این دو ملت، عاشق بازى اند. 

از اتحاد در جنگ جهانى دوم تا بگو بخند در «جى -7»

آلمان - ژاپن؛ این فقط 
یک فوتبال است

«دراگان اســکوچیچ» سرمربى ســابق تیم ملى 
ایران یکى از کسانى است که از باخت این تیم 

مقابل انگلیس اظهار تاسف و ناراحتى کرد. 
اسکوچیچ هنوز بابت اخراج از این تیم بعد از 
رساندن آن به جام جهانى قطر از فدراسیون 
ایران دلخور است اما بعد از باخت مقابل 

انگلیس، نتوانست ناراحتى خود را نسبت به 
این نتیجه پنهان کند.

اسکوچیچ که میهمان ویژه برنامه جام 
جهانى در شبکه «الجزیره» در منطقه 
بالکان بود، در پایان بــازى ایران و 
انگلیس گفت: تماشــاى شکست 
ایرانى هایــى که آنهــا را به جام 

جهانى رساندم، برایم سخت بود.
وى ادامه داد: بایــد اعتراف کنم 
که براى این مسابقه احساساتى 

بودم. باالخره این تیمى اســت که تقریبًا سه سال 
با آن کار کــردم و در نهایت به جام جهانى 

آوردم.
سرمربى ســابق تیم ملى ایران تاکید 
کرد: تیم ایران را  مى شناسم. مى دانم 
که این تیم چه کارهایى مى تواند انجام 
بدهد. این را هم مى دانم که 
این چهــره واقعى 

ایران نیست.

اسکوچیچ: تماشاى شکست ایران
 برایم سخت بود

ایران به اندازه مجموع گل هاى خــورده دو دوره 
قبلى، در بــازى اول این دوره از جــام جهانى گل 

خورد.
اولین بازى ایران در جام جهانى 2022 یک شکست 
سنگین به همراه داشت؛ این تیم با نتیجه شش بر 

دو مغلوب انگلیس شد تا بدترین نتیجه 
تاریخ خود را تجربه کند. این باخت حتى 
ســنگین تر از دو باخت ایــران در اولین 
حضورش در جام جهانــى (1978) بود. 
براى رقم خوردن ایــن نتیجه، ایران به 
اندازه مجموع دو دوره قبلى جام جهانى، 

گل خورد!
این تیم با هدایت کارلوس کى روش در 
جام جهانى 2014 در مجموع سه دیدار 

چهار گل دریافت کرد (یک گل از آرژانتین و سه گل 
از بوسنى) و در جام جهانى 2018 تنها دو بار دروازه 
خود را باز شده دید (یک گل از اسپانیا و یک گل از 
پرتغال). با این عملکرد خوب در زمینه دفاعى، ایران 
امیدوار به یک شروع خوب در قطر بود اما سومین 
جام جهانى با کى روش متفاوت ترین شروع ممکن 

را به همراه داشت.
تیمى که به طور میانگین در دو دوره قبلى، یک گل 
به ازاى هر بازى دریافت کرده بود، اینک با تفاضل 

گل منفى چهار در قعر جدول گروه دوم حضور دارد 
و عنوان بدترین خط دفاعــى جام را هم یدك مى 
کشد. در صورتى که تیم دیگرى شکست سنگین 
مشابهى را متحمل نشود، امکان حفظ این عنوان تا 

پایان دور گروهى زیاد است.

ضعیف ترین عملکــرد ایــران در دور گروهى به 
جام جهانى 1978 بر مى گــردد. این تیم در بازى 
نخســت با نتیجه چهار بر یک مغلوب پرو شــد و 
پس از تساوى یک بر یک مقابل اسکاتلند، سه بر 
صفر از هلند شکست خورد تا با 8 گل خورده به کار 
خود پایان دهد. اگر شاگردان کى روش مى خواهند 
ضعیف ترین عملکرد دفاعــى تاریخ را ثبت نکنند، 
باید در دو بازى باقى مانده دور گروهى مقابل ولز و 

امریکا حداکثر دو گل دریافت کنند.

تیم کى روش اندازه دو جام جهانى گل خورد

با وجود شکست دردناك مقابل انگلیس، 
کماکان شانس صعود بسیار باالیى براى 

ایران وجود دارد.
شکست سنگین و پرمعناى ایران مقابل 
انگلیس در نخســتین دیدارش در جام 
جهانى 2022 قطر، مى توانست به معناى 
پایان کامل رویاى صعود به مرحله دوم 
باشــد اما گرت بیل، با گلزنــى از روى 
نقطه پنالتى توانست عالوه بر باال بردن 
امیدهاى کشــورش براى صعود، اندك 
شــانس روى کاغذ ایران را به یک امید 
واقعى براى رســیدن بــه مرحله حذفى 

تبدیل کند.
با توجه به تســاوى ولز و امریکا و البته 
درنظر گرفتن این موضــوع که این دو 
تیم هم شانس بسیار بسیار پایینى براى 
پیروزى مقابــل انگلیس دارنــد، ایران 
مى تواند با کســب چهار امتیــاز از گروه 

خودش صعود کند.
هرچند با بازى ضعیــف مقابل انگلیس 
کمتر کسى مى تواند کسب یک پیروزى 
و یک تســاوى مقابــل ولز یــا امریکا 
را خوش خیالــى نداند، امــا اگر مطابق 
انتظارات، ایران پس از بازى برابر انگلیس 
دوباره به سیستم اصلى خودش با کارلوس 
کى روش برگردد، رقم خــوردن چنین 
نتایجى آن چنان هم نشدنى نیست. چه 
اینکه ایران با همان فرم 4231 توانست 
مقابل اروگوئه و ســنگال بــه برترى و 

تساوى دست پیدا کند.
با این حســاب، اگر فــرض را بر ناکامى 
امریکا و ولز در پیــروزى مقابل انگلیس 
بگذاریم، ایران مى تواند با کســب یک 
تســاوى و یک پیروزى مقابل هر یک 
از دو حریف باقى مانــده اش، به دور بعد 

صعود کند!

یوزهاى ایرانى کماکان براى صعود 
شانس دارند

از باخت این تیم 
 ناراحتى کرد. 
ین تیم بعد از
ز فدراسیون 
خت مقابل 

نسبت به  د را

نامه جام 
 منطقه 
یران و
کست 
جام

ود.
کنم
تى 

با آن کار کــردم و در نهایت به جام
آوردم.

سرمربى ســابقتیمملىایران
کرد: تیم ایران را  مى شناسم. م
که این تیم چه کارهایى مى توان
د بدهد. این را هم مى
این چهــره
ایران نیس

مهران موسوى خوانسارى

بدشانس ترین چهره نبرد ایران- انگلیس علیرضا بیرانوند بود 
یا جانشین او؟ شاید هم این از بخت بد «کارلوس کى روش» 
بود که سنگربان شماره یک خود را در دقایق ابتدایى این بازى 
از دست داد. هرچه بود همان لحظه که بیرانوند در برابر آسیب 
دیدگى زانو زد، پیرمرد پرتغالى هم شکست را پذیرا شد. دست 
هاى این سرمربى پرتغالى که با افسوس باالرفت و برسرش 
فرود آمــد، روحیه یوزهــاى ایرانى را همزمــان پایین آورد. 
مشخص نیست سیدحسین حسینى هم شاهد این رفتار کى 
روش بوده یا نه اما واضح اســت که اگر دیده باشد باید مدعى 
شویم مقصر اصلى تمامى گل هایى که یکى پس از دیگرى 

وارد دروازه این گلر شد شخص سرمربى تیم ملى ایران است.
حسینى از آزمون روز دوشنبه سربلند بیرون نیامد؛ اما بیشتر از 
آنکه این دروازه بان بى تجربه روى گل هاى دریافتى مقصر 
بوده باشد این شرایط روحى روانى بازیکنان و عدم هماهنگى 
در دفاع ایران بوده که موجب رقم خوردن باخت سنگین 6 بر 2 

یوزها برابر سه شیرها شده است.
بهترین گلر لیگ گذشته کشورمان روز دوشنبه از نظر روحى 
روانى افت کرده بود. او اصًال فکرش را هم نمى کرد که با وجود 
بیرانوند شانس بازى در جام جهانى 2022 به او برسد چه رسد 

به اینکه مجبور شود وظیفه حراست از ســنگر تیم ملى را در
 سخت ترین نبرد بر عهده گیرد. اما همه تصورات برعکس از 
آب در آمد و بیرانوند مصدوم شد و این فرصت به حسینى رسید. 
این گلر 30 ساله در اولین حضورش در مهمترین گردهمایى 
فوتبال جهان موفق شــد براى اولین بار در چهارچوب دروازه 
تیم ایران بایستد؛ با این حال، انگار پاهاى او به محض ورودش 
به مستطیل سبز، قفل شــده بود به زمین. این گلر استقاللى 
هیچ نشــانى از صاحب دســتکش طالى لیگ 21 نداشت. 
حسینى افت فاحشى نسبت به بازى هاى تدارکاتى تیم ملى 
هم داشت اما نمى توان همه تقصیرها را به گردن او انداخت. 
نمى توان گفت که تنها عامل شکست سنگین شاگردان کى 
روش برابر تیم «گرت ساوتگیت» حسینى بوده، ضمن اینکه 
برخى کارشناسان حتى پا را فراتر گذاشته و معتقدند مرد شماره 
24 تیم ملى ایران روى هیچیک از 6 گل دریافتى مقصر نبوده 
اســت. هرچند آمار بازى این عقیده را هم تأیید نمى کند، چه 
اینکه سنگربان ذخیره کى روش فقط یک مهار موفق در برابر 

حمالت سه شیرهاى گرسنه به ثبت رسانده است.
شــاید مصدومیت «هیوالى» ایران در دقایق ابتدایى بازى 
همانقدر که روحیه شاگردان کى روش را تنزل داد موجب انفجار 
بمب انگیزه در اردوگاه رقیب شد. مهاجمان تکنیکى، سرعتى و 

جوان ساوتگیت پس از خروج بیرانوند از میدان با علم به اینکه 
دیگر نه تنها خبرى از پرتاب هاى بلند او نیست بلکه محکم 
ترین سد در برابر حمالتشــان فرو ریخته بدون هیچ هراسى 
سنگر ایران را به توپ بســتند و اینگونه بود که رؤیاى شکار 
سه شیرها در گام نخست به تلخ ترین کابوس براى یوزهاى 

ایرانى تبدیل شد. 
بدشناس تر از بیرانوند که حاال زمزمه هاى وداع او با جام جهانى 
2022 قطر به گوش مى رسد و پیرمرد پرتغالى که  شاگردان 
ایرانى اش برابر انگلیسى ها به اندازه مجموع دو دوره قبلى جام 
جهانى، گل خوردند، گلر ذخیره اى بــود که از بخت بدش در 
سخت ترین شب شانس بازى در حساس ترین تورنمنت جهانى 
فوتبال به او روى کرد و در پایان همه تیرها سمت او نشانه رفت 
که چرا به هیچ گلى نه نگفته است، در حالى که این کى روش 
بود که با عکس العمل نابجاى خود تأثیر منفى روى شاگردانش 
گذاشت. مدافعان تیم ملى و حسینى، همان لحظه خود را برابر 
حریف تا بن دندان مسلح خود از پیش بازنده دیدند و باورشان به 
نتیجه گرفتن برابر انگلیسى ها را از دست دادند که سکاندارشان 
با آسیب دیدگى بیرانوند همه چیز را تمام شده انگاشت. دست 
هایى که بر سر کى روش فرود آمد تیر خالصى بود که فرمانده 

به سوى سربازان خودى نشانه رفت.

نه حسینى و نه سایر شاگردان کى روش؛

پرتقال فروش، پیرمرد پرتغالى بود

مرضیه غفاریان
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حمــد و ســپاس خداونــدى را سزاســت کــه همــواره وجــود داشــت، 
پیــش از آنکــه کرســى یــا عــرش، آســمان یــا زمیــن، جــن یــا 
ــل هــاى  ــدى کــه ذ ات او را فکرهــا و عق ــد. خداون ــد آین ــس، پدی ان
ژرف اندیــش نتواننــد بشناســند و بــا نیــروى اندیشــه انــدازه اى 
ــه  ــده اى او را ب ــچ ســئوال کنن ــد. هی ــد تصــور کنن ــراى او نتوانن ب
دارایــى  از  بخشــش  و  عطــا  فراوانــى  و  نســازد  مشــغول  خــود 
ــى  ــدارد و در مکان ــاز ن ــادى نی ــه چشــم م ــدن ب ــراى دی ــد، ب او نکاه
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مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
با اشاره به برگزارى نمایشگاه صنعت خودرو از سوم تا 
ششــم آذرماه، گفت: در این نمایشگاه از پنج خودروى 

جدید رونمایى مى شود.
احمدرضا طحانیان اظهار کرد: از ســوم تا ششم آذرماه 
شاهد نمایشگاه صنعت خودرو در اصفهان هستیم، این 
صنعت پس از نفت یکى از مهم ترین صنایع کشور است 
که حجم زیادى از اقتصاد کشــور را به خود اختصاص 

داده است.
وى افزود: با وجود تحریم ها، نیاز کشور به صنعت خودرو 
هر روز افزایش یافته و اکنون خودرو در کشور ما به یک 
کاالى سرمایه اى تبدیل شده که اهمیت بسیارى دارد.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفت: با توجه به رشدى که در این صنعت اتفاق افتاده 
اســت کیفیت خودروهاى داخلى رو به افزایش بوده و 
اکنون خودروســازها افزایش کیفیت را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
طحانیان اضافه کرد: در نمایشگاه خودرو اصفهان 10 
برند اول کشور حضور دارند که از جمله آن مى توان به 

کرمان خودرو، مدیران خودرو، گروه بهمن، خودروسازى 
فردا، ایران خودرو و شایان دیزل اشاره کرد.

وى تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا هنوز حضور خود 
در نمایشگاه را قطعى نکرده اند و احتمال حضورشان  در 
نمایشگاه ضعیف است. در سال هاى گذشته بیشتر، شاهد 

حضور نمایندگى هاى خودروسازان در نمایشگاه بودیم 
اما امســال صنایع و کارخانجات در نمایشگاه خودرو 

اصفهان حضور مى یابند.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفت: در نمایشــگاه خودرو اصفهــان از پنج محصول 

جدید نیز رونمایى خواهد شــد. این نمایشگاه یکى از 
پرطرفدارترین نمایشگاه هاى اصفهان بوده که در سال 
96 استقبال خوبى از آن شد. پیش بینى مى شود امسال 

نیز این نمایشگاه موفق عمل کند.
طحانیان اضافه کرد: حدود 15 هزارمتر مربع از فضاى 
بســته و روباز نمایشــگاه بین المللى اصفهان به این 
نمایشگاه اختصاص یافته است که امیدواریم با حضور 

مردم نمایشگاه به اهداف خود برسد.
وى تصریــح کرد: مــردم حتى مى تواننــد رانندگى با 
خودروهایى کــه از آن رونمایى مى شــود را امتحان 
کنند، همچنین در روز ابتداى این نمایشــگاه رویدادى 
برگزار مى شود که در آن خبرنگاران چالش هاى صنعت 
خودرو را مورد بررســى قرار مى دهند. براى برگزارى 
نشست هاى تخصصى در این نمایشگاه نیز برنامه ریزى 

شده است.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
گفت: شرکت هاى خودروســاز از استان هاى اصفهان، 
تهران، سمنان، البرز، فارس، لرستان، کرمان، آذربایجان 

شرقى و غربى و قزوین در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى تشریح کرد؛

جزئیات نمایشگاه خودرو اصفهان

مدیرکل امور عشــایر اصفهان از تهیه حدود 20 هزار ُتن انواع نهاده هاى 
دامى براى عشایر این استان در ســالجارى با هدف تامین خوراك دام در 

ماه هاى سرد سال خبر داد.
مختار اسفندیارى اظهار داشــت: این نهاده ها توسط شرکت هاى تعاونى 

عشایرى تهیه شده است و تا اسفند بین عشایر استان توزیع خواهد شد.
وى ادامه داد: بــا توجه به بارش هاى نه چندان کافى در یک ســال اخیر 
و کاهش رشــد علوفه در مراتع کشــور، تهیه و توزیع نهاده هاى دامى 

ضروریست.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اهمیت ارائه تسهیالت به 

این قشــر پرتالش اضافه کرد: تخصیص اعتبارات مناسب براى عشایر 
با هدف افزایش تاب آورى آنان و بهبود تولید باید بیش از قبل از ســوى 

متولیان مد نظر قرار گیرد.
اسفندیارى با بیان اینکه امســال 90 میلیارد تومان تسهیالت اعتبارى 
براى عشایر استان اصفهان مصوب شد، اظهارداشت: چهار میلیارد و 700 

میلیون تومان نیز به غیر از رقم مورد اشاره تخصیص یافته است.
وى خاطرنشــان کرد: این تسهیالت بیشتر در کشــت گیاهان دارویى، 
پرواربندى، تولید صنایع دستى و توسعه گردشــگرى مورد استفاده قرار 

مى گیرد.

 

20 هزار ُتن نهاده  دامى براى عشایر استان اصفهان تهیه شد

نقش طرح تأمین مالى زنجیره اى
 در رونق تولید و کنترل نقدینگى

جلسه بررسى آخرین وضعیت اجراى  طرح تأمین 
مالى زنجیره اى در استان اصفهان و پیگیرى رفع 
موانع اجراى آن، از سوى کمیسیون سرمایه گذارى 
و توسعه زیرســاخت اتاق بازرگانى در استاندارى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، 
بررســى مزیت هــا و ظرفیت هاى طــرح تأمین 
مالى زنجیــره تولید و بحــث و گفت وگو پیرامون 
چالش هاى اجراى این طرح در حوزه هاى نساجى 
و فوالد در استان از جمله محورهاى این جلسه بود.
احمد خوروش، رئیس کمیســیون سرمایه گذارى 
و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانى اصفهان در این 
جلسه گفت: فعاالن اقتصادى به دنبال تأمین مالى 
مناسب هستند، اما تأمین مالى از بازار سرمایه که در 
گذشته انجام گرفت به درستى هدایت و نظارت نشد 
و منفعت قابل توجهى براى بنگاه هاى اقتصادى و 
تولیدى به دنبال نداشــت؛ بنابراین موفقیت طرح 
تأمین مالى زنجیره اى در گرو آموزش مناســب و 

اجراى دقیق است.
وى ادامه داد: بسیارى از شــرکت هاى تولیدى و 
بازرگانى به دلیل نیاز به سرمایه از طرح تأمین مالى 
زنجیره اى اســتقبال خواهند کرد، اما ممکن است 
به دلیل عدم شــناخت از طرح در آینده به بن بست 

بخورند؛ پس این طرح باید براى آنها تشریح شود.
همچنین على کرباسى زاده، مشاور عالى رئیس اتاق 
بازرگانى اصفهان خلق پول را بیمارى دیرینه نظام 
بانکى دانست و بیان کرد: اوراق گام نیز نوعى خلق 
نقدینگى است، اما حداقل مى تواند به زنجیره تولید 

و ارزش کمک کند.
وى بــا بیان اینکه ســرمایه گذارى در کشــور به 
اندازه نرخ استهالك ســرمایه نیز انجام نگرفته، 
افزود: سیســتم انقباضى بانک ها در برابر توسعه 
سرمایه گذارى و زیرساخت هاى آن یکى از دالیل 
این ضعف است و این عملکرد موجب بحران فعلى 

در حوزه سرمایه گذارى شده است.
کرباســى زاده با بیان اینکه برخالف کشــورمان 
بانک دارى در دنیا هدف نیســت بلکه ابزار است، 
گفت: اگر قرار باشــد اوراق گام نیز بــه افزایش 
نرخ تنزیل و به تبع آن افزایش قیمت تمام  شــده 
محصول منجر شــود، اهداف طــرح تأمین مالى 
زنجیره اى تأمین نخواهد شد. همچنین برخالف 
خواســت مدیران، برخــى بانک هــا در عمل با 
چنین طرح هایــى همراهــى نمى کننــد و باید 
براى فراگیر شــدن طرح و آمــوزش به بانک ها و 
فعاالن اقتصادى و ایجاد مشوق براى آنها تالش 

شود.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

در جریــان مراســم روز شــکرگذاری رئیــس جمهــور 
آمریکا میکروفنش را جلوی بوقلمون گرفت و گفت: 

«می خوای حرف بزنی؟»

اگــر رونالــدو در فوتبــال جهــان حــرف اول را مــی زند 
قرار نیست در نقاشی دست «ونگوگ» را از پشت 

ببندد

کی روش در لحظــه مصدومیــت و تعویــض اجباری 
علیرضــا بیرانونــد گلــر تیــم ملــی ناراحتی خــود را به 

شکلی بارز نشان داد

مرکز خرید ویالجیتو است که همانطور که از نامش 
پیداست ســبک ایتالیایی دارد. این مرکز در اسپایر 

دوحه ساخته شده است

وقــوع زلزلــه ای بــا قــدرت ۵/۶ ریشــتر در اندونــزی، 
باعث مرگ دستکم ۵۶ نفر از شهروندان این کشور 

شده است.

دیدار دو تیم شیلی و ایتالیا در مسابقات جام جهانی 
۱۹۶۲ به جنجالی ترین مســابقه فوتبال تبدیل شد. 

علت این موضوع را در این ویدئو جویا می شوید

جنجال جدید بایدن! 

نابغه های تک بعدی! 

لحظه  ای که کی  روش شکست را 
پذیرفت! 

مرکز خریدی به سبک ونیز در قطر 

زمین لرزه مرگبار در اندونزی 

پای پلیس به زمین فوتبال
بازشد!

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