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۳

بار هزینه جشن ها 
بر دوش خانواده ها 

تن پوش گرانی بر تن پوشاک

۳

بودجه پر حرف و حدیث
۳

       

جعفری
۳ برابر پرتقال
ویتامین C دارد

اراضى شهید کشورى تعیین تکلیف شد
۳

عواقب مازوت سوزی 
برای اصفهان

عضو گروه پژوهشى آلودگى هواى دانشگاه اصفهان 
درباره مازوت ســوزى و پیامدهــاى آن توضیحاتى 
ارائه داد. حســین احمدى کیا در گفتگو بــا «ایمنا» 
گفت: گسترش گازرسانى، توســعه صنایع گازسوز و 
پایین بودن راندمان نیروگاه ها سبب افزایش مصرف 
گاز طبیعى شــده و در مواقع سرد ســال کمبود گاز 
بهانه اى براى مصرف سوخت مازوت در نیروگاه هاى

 کشور اســت. احمدى کیا اضافه کرد: به عنوان مثال 
اگر نیروگاه شــهید منتظرى اصفهان بــا تمام توان

 1600 مگاواتى خود فعالیت کند...

یلدا نرسیده، گرانى به میوه ها رسیدیلدا نرسیده، گرانى به میوه ها رسید
تکرار اتفاق هر ساله در اصفهان 

۳

با ابالغ شوراى عالى شهرسازى و معمارى ایران؛

آمار گلزنی آزمون در آمار گلزنی آزمون در 
بوندسلیگا بهتر می شود؟بوندسلیگا بهتر می شود؟

ستاره نوزده ســاله لورکوزن باالخره بعد از 9 ماه 
براى تیمش در یک بازى دوستانه به میدان رفت و 
با بازگشت این بازیکن، ملى پوش ایرانى این تیم 

به عنوان مهاجم...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

عضو گروه پژوهشی آلودگی هوای عضو گروه پژوهشی آلودگی هوای 

دانشگاه اصفهان توضیح می دهد؛ دانشگاه اصفهان توضیح می دهد؛ 

از ترابی بگذرید، 
بیرانوند را دریابید

آژیر قرمز در اردوگاه ارتش سرخآژیر قرمز در اردوگاه ارتش سرخ

رقبا و تیم ملیرقبا و تیم ملی

۵

خروج طارمی از ویترین خروج طارمی از ویترین 
فوتبال اروپا؟!

پرتقال با داشــتن ویتامین C فراوان 
معروف اســت و به همیــن دلیل 

مصرف کنندگان بسیارى را دارد. اما 
جعفرى گیاهى است که ویتامین 

C بیشترى نسبت به...

وداع با «قورباغه غمگین» و ورود «لبو»!  

شغل های داغی که روزهای سرد را گرم می کنندشغل های داغی که روزهای سرد را گرم می کنند

۲

۷

در شهر اصفهاندر شهر اصفهان
  ۱۲۰۰۱۲۰۰ کودک کار وجود دارد  کودک کار وجود دارد 

۳

واریز سود سهام عدالت مشروط شد! نماد اصفهان به امیریه منتقل شدجهان نما ایمن ترین راه هاى تمیزکردن صفحه نمایش لپ تاپ وگوشیاستان دشمن سرطان را بشناسید!تکنولوژی سالمت

پای لنگان شغل های 

رنگارنگ خانگی

در فروش محصوالت
۲

شوراى اسالمى بخش مرکزى شهرستان اصفهان در نظر دارد تعداد 4 دستگاه ماشین آالت خود را برابر مشخصات اعالم شده در 
جدول ذیل و از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۲۵۶۵۱ 

حسن نایبی -رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان اصفهان

قیمت پایه (ریال)تعدادشماره پالكشرح کاالردیف
11/700/000/000ایران53-895ب35سوارى پژو پارس –مشکى متالیک1
11/850/000/000ایران53-672ص23سوارى سمند-سفید رنگ2
11/800/000/000ایران13-267م33وانت مزدا 2000 تک کابین-نقره اى متالیک3
12/000/000/000ایران13-854ق66وانت مزدا 2000 دوکابین-نقره اى متالیک4

متقاضیان مى توانند در روزهاى ادارى و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه  مورخ 1401/10/03 جهت اخذ اسناد مزایده به مجتمع 
ادارى امیر کبیر- ساختمان فرماندارى اصفهان –طبقه همکف-اتاق 111 (دفتر شوراى اسالمى بخش مرکزى) مراجعه نمایند. 

شماره تماس جهت کسب اطالعات  09132041623
مشخصات سوارى پژو پارس مشکى متالیک(مدل 1390) : دوگانه سوز-قسمت جلو و عقب ضربه خورده –سپرها و جلو پنجره تعویض 

شده-چراغ جلو سمت راست تعویض شده است.
مشخصات سوارى سمند سفید رنگ(مدل 1392) : بدنه سالم-گلگیرهاى جلو ضربه خورده-الستیکها 70٪ آجدار-موتور و گیربکس 

سالم.
مشخصات مزدا 2000 تک کابین نقره اى متالیک(مدل 1386) : بدنه طرف راست سراسر ضربه خورده-گلگیر جلو سمت چپ ضربه 

خورده-الستیکها 50٪ آجدار-باطرى فاسد شده.
مشخصات مزدا 2000 دو کابین نقره اى متالیک (مدل 1386) : بدنه طرف راست ضربه خورده-باطرى فاسد شده-الستیکها 50٪ آجدار.

متقاضیان قیمت پیشنهادى خود را در پاکت تحویل شوراى بخش نمایند.
زمان بازگشایى پاکتهاى قیمت پیشنهادى روز پنجشنبه مورخ 1401/10/08 رأس ساعت 9 صبح مى باشد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان: 

۳

۲

وان 
ل 

اما 

۲
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افزایش
 بى ترمز قیمت خودرو

واریز سود سهام عدالت 
مشروط شد!

خبرخوان
اجاره در تهران، خرید در 

اروپا!
    ایسنا |نایب رئیس انجمن انبوه سازان 
استان تهران عمده خریدها در بازار مسکن را از 
نوع تبدیل به احسن دانست و گفت: به طور کلى 
جامعه، مسکن را یک دارایى امن مى داند. سعید 
آسویار تصریح کرد: عمده معامالت در مناطق 
جنوبى و میانى براى خانه هاى کوچک متراژ و 
ارزان قیمت انجام مى شود. بخشى از متقاضیان 
خرید مسکن در شمال تهران هم کسانى هستند 
که سرمایه  خود را به خرید ملک در کشورهاى 
ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس سرمایه 

اختصاص داده اند و اینجا اجاره نشین هستند.

گرانى خرما عددى نیست!
  برترین ها |رئیس انجمــن ملى خرماى 
ایران گفت کــه از ابتداى ســال قیمت خرما 
تغییرى نکرده اســت. محســن رشیدفرخى 
گفت: خرما نسبت به سال گذشــته 10 تا 15 
درصد افزایش قیمت داشــته اســت که البته 
نســبت به تورم 40 تا 45 درصدى اعالم شده 
از سوى مسئوالن مربوطه عددى نیست. وى 
گفت: رقیب اصلى ما در صادرات خرما کشــور 
عربستان اســت و هر بازارى که خالى باشد را 

تصاحب خواهد کرد.

آخرین وضعیت دوبلور 
«ابوسفیان»

  ایسنا |نصرا... مدقالچى، دوبلور مطرح 
کشورمان که بیش از یک ماه قبل تحت عمل 
جراحى قلب بــاز قرار گرفته بــود، اکنون مى 
گوید: نســبت به قبل خیلى بهترم و همچنان 
دوره نقاهتم را مى گذرانم. این صداى ماندگار 
دوبله گفت: به دلیل سرماخوردگى هاى فصلى 
و ویروس آنفلوآنزا، پزشکم تأکید فراوان کرده 
که مالقاتى نداشته باشم. از جمله آثار شاخص 
او مى توان به گویندگى به جاى «مایکل آنکارا» 
در نقش «ابوســفیان» در فیلم «محمد رسول 
ا...(ص)» و دکلمه به یاد ماندنى کارتون «آن 

شرلى» اشاره کرد.

طنز تلخ سینمایى 
ً نمایندگانــى از    سینماروزان |اخیــرا
انجمن ســینماداران به همــراه نمایندگانى از 
تهیه کننــدگان و پخش کننــدگان ســینما 
جلسه اى داشــتند تا درباره میزان سود حاصل 
از درآمد پخش مســابقات فوتبال جام جهانى 
در سینماها تصمیم گیرى کنند اما نتوانستند در 
این باره به توافق برســند و به همین دلیل کل 
قضیه یعنى پخش مسابقات نیمه نهایى و فینال 
فوتبال در سینماها منتفى شــده است. سجاد 
نوروزى، مدیر پردیس سینمایى آزادى با اعالم 
خبر فوق افزود: «به نظرم این ماجرا طنز جالبى 
است که در شرایطى که ســینما به خاك سیاه 
نشسته و به صورت مطلق به سمت نابودى مى 
رود، این چند صنف سینماى ایران آنقدر قدرت 
تحلیل و مدیریت شــرایط را ندارند که در یک 
زمین سوخته بر سر غنائم با هم نزاع مى کنند.» 

آماده باش
 13 هزار امدادگر 

رئیس سازمان امداد و نجات کشور    مهر|
از آماده باش 13 هــزار امدادگر در برابر برف و 
کوالك خبر داد و گفت: پست هاى امدادى در 
100 گردنه خطرناك کشور ایجاد شده است. 
مهدى ولى پور یکى از معضالت امدادرسانى 
به افراد در راه مانده را نبود عالئم و نشانه هاى 
رانندگى در جاده ها و تونل  ها دانســت و ادامه 
داد: همین مســئله باعث مى شود تا بسیارى از 
رانندگانى که در راه مانده انــد، ندانند در کجا 
هســتند و بنابراین نتوانند محل دقیق خود را 
به ما بگویند و این مســئله باعث کند شــدن 

امدادرسانى مى شود.

بخشش و عدالت
  روزنامه رسالت | دشمنان خدا با هیچ چیزى 
به  اندازه اقامه حدود الهى در جامعه مشــکل ندارند. 
رأفت، صفتى پسندیده است ولى پسندیده تر از آن، 
اجراى حکم خداى حکیم است؛ هم او که در قصاص، 
حیات قرار داده اســت. یک وقتى بحث از تعزیراتى 
است که بما یراه الحاکم است و امکان خطا یا اعمال 
سلیقه وجود دارد، اما زمانى صحبت از حدودى است 
که شارع مقدس آن را تعیین کرده و اقامه آن را توقع 
دارد؛ اینجا حتى اگر کمیت تعقل براى افرادى بلنگد 
که البته ناشى از ضعف و نقصان در داده ها، تحلیل ها 
و در نهایت، خروجــى و نتیجه گیرى اســت؛ باید 

تعبدى، همراه و تسلیم شد.

چین مثل فرانسه؟ 
  روزنامه دنیاى اقتصاد|حــدود یک ماه 
پیش بود کــه وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
واکنش به مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات 
در ایران، واردات خودروهاى فرانســوى را ممنوع 
اعالم کرد. حــاال با توجه به بیانیــه اخیر چینى ها و 
دخالت آنها در تمامیــت ارضى ایران، افکار عمومى 
منتظر اســت واکنش دولت به این ماجرا را ببیند و 
اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع مى شود؟

مگر برق را قطع کنند
جلیل رحیمى جهان آبادى، عضو    رویداد 24  |
کمیسیون امنیت ملى و سیاســت خارجى مجلس 
گفت: االن که برخــى پلتفرم ها را فیلتــر کرده اند، 
اینترنــت را قطع مى کنند، چطــور مى خواهند مانع 
اطالع رسانى شــوند؟ مگر اینکه برق کشور را قطع 
کنند. اگر ما این اشــتباهات، ضعف ها و کمبودهاى 
خود را بپذیریم و از طرف دیگر دســت رسانه هاى 
داخلى را باز بگذاریم تا اخبار را منتشر کنند و صادقانه 
با مردم در میان بگذارند، اثرگذارى رسانه هاى دشمن 

به حداقل ممکن مى رسد.

گردش مالى عجیب 
نایب رئیــس انجمــن داروســازان    ایسنا |
ایران درباره تأســیس داروخانه  از ســوى نهادهاى 
دولتى و حمایتى همچون هالل احمر و گســترش 
داروخانه هاى دولتى در کشــور گفت: تجربه نشان 
داده که گردش مالى برخــى داروخانه هاى دولتى 
معادل 200 تا 300 داروخانه خصوصى است که این 
موضوع در استان هاى زیادى هم دیده مى شود؛ هم 
در تهران و هم در اصفهان،  شیراز، مشهد و... بنابراین 
متأســفانه فعالیت این ارگان ها بــه تدریج از حالت 
فوریتى و خدمت رسانى خارج شده و به بنگاه تجارى 

بدل مى شوند. 

ایجاد یک نهاد اطالعاتى جدید 
  دیده بان ایران | ابوالفضل عمویى، سخنگوى 
کمیسیون امنیت ملى با اشاره به نشست کمیسیون 
متبوعش گفت: جلســه کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى به ادامه رسیدگى به طرح تأسیس 
سازمان حفاظت و اطالعات قوه قضاییه اختصاص 
داشت. در این جلسه نمایندگان قوه قضاییه، نهادهاى 
امنیتى و مرکز پژوهش هاى مجلس حضور داشتند و 

به ارائه نظرات کارشناسى پرداختند.

 گاهى قدرت 
حل مسئله را نداریم

  خانه ملت| رئیــس مجلــس در مراســم 
گرامیداشــت هفته پژوهش گفت: نــوآورى نیاز به 
شجاعت دارد، امروز کشور نیازمند مدیران شجاعى 
اســت که داراى دو ویژگى قوى بودن و امین بودن 
باشند. محمدباقر قالیباف گفت: امروز باید اقرار کنیم 
در برخى مسائل قدرت حل مسئله را نداریم و گاهى 
که قدرت حل مســئله اى را داریم اما آن را در زمان 
خود حل نمى کنیم و مسئله اى که در زمان خود حل 

نشود ارزش خود را از دست مى دهد.

صنعت خودروســازى طى یک ماه اخیــر ترمز بریده 
و با ســرعتى غیر قابل وصف در حال پیشروى است. 
کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت همچنان ادامه 
مى یابد و باالخره در نقطه اى متوقف خواهد شــد و با 
رکودى چند روزه و سپس افت قیمتى مختصر، به ثبات 
خواهد رسید.حاال شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب 
برخى محصوالت ایران خودرو از جملــه دنا معمولى 
هستیم. امروز قیمت یک دســتگاه دنا ساده از مرز نیم 
میلیارد تومان گذشته و بازار را در شوك فرو برده است.

بازار ارز و طال با افزایش قیمت دوباره مواجه شده و بازار 
خودرو نیز متأثر از این شوك قیمتى، صعودى شده است. 

قیمت خودرو نسبت به روزهاى گذشته شیب شدیدترى 
داشته و با ســرعت زیادى قیمت ها را درنوردیده است. 
به محض اینکه روز بازار خودرو شروع مى شود، برخى 
خودروها افسارشــان از دســت بازارى ها در رفته و به 

قیمت هاى نجومى و غیر واقعى مى رسند.
اگرچه همه خودروها با افزایش قیمت مواجه شــدند، 
اما تنها خودرویى که توانست تعجب همه را برانگیزد، 
دنا معمولى بود. این ســدان جذاب ایران خودرو دیروز 
دوشنبه  با قیمت 508 میلیون تومان خرید و فروش شد 
و توانست رکوردزنى کند.این افزایش قیمت به حدى بود 

که کارشناسان خودرو حیرت زده شدند. 

 بررسى ها نشــان مى دهد که قرار نیست واریز بخش 
نخست در زمان وعده داده شده صورت بگیرد و زمان 

دقیق آن نیز مشخص نیست.
درحالى که قرار بود بخش نخست سود سهام عدالت تا 
پایان ماه جارى به حساب مشموالن واریز شود، آخرین 
اخبار از تعویق این فرایند حکایت دارد و زمان پرداخت 
آن مشروط به زمان پرداخت سود از سوى شرکت ها شده 
است.دهم آبان ماه بود که سیداحسان خاندوزى، وزیر 
امور اقتصاد و دارایى اعالم کرد واریز بخشى سود سهام 
عدالت در دو مرحله صورت خواهــد گرفت که مرحله 
نخست آن به میزان 500 هزار تومان براى هر مشمول 

بوده و قرار است تا پایان پاییز سال جارى واریز شود و 
واریزى مابقى سود که براى هر نفر متفاوت است نیز تا 
پایان سال جارى یا اوایل سال آینده انجام خواهد شد. 

با این حال، بررسى ها نشان مى دهد که قرار نیست واریز 
بخش نخست در زمان وعده داده شده صورت بگیرد. 
بررسى ها حاکى از آن است که از میان 36 شرکت سهام 
عدالتى، تنها پنج شرکت که عمدتاً شرکت هاى کوچکى 
بوده اند ســود خود را واریز کرده انــد؛ بنابراین، فقط 4  
درصد سود وصول شده اســت. با توجه به این موضوع
 نمى توان زمان دقیقى براى پرداخت سود سهام عدالت 

متصور شد.

الدن ایرانمنش
هوا که سرد مى شود بازار شغل هاى گرم داغ مى شود و 
این روزها شغل هاى زمستانى و خوراکى هایى که کمتر 

در تابستان باب بودند جان مى گیرند.
گرچه شکل شهرها نســبت به قبل عوض شده اما هنوز 
هم شغل هایى هســتند که از یاد نرفته اند و یا جایشان 
را شــغل هاى مدرن ترى در زمســتان گرفته اســت.

 شغل هایى هم هستند که دیگر به خاطره پیوسته اند مثل 
برف روب هایى که روزگارى براى خودشــان بروبیایى 
داشتند و وقتى پشت بام ها انباشته از برف مى شد؛ سر و 
کله آنها هم پیدا مى شــد. روزهایى که آیس پک و ذرت 
و فســت فودهاى رنگارنگ مثل امروز امپراطورى نمى 

کردند. 

 لبویى که خاطره نشد
هنوز هم زمســتان با نام لبو گره خورده است و گرچه از 
آن چرخ دستى ها و عمر لبوى تازه روى آنها سالیان سال 
مى گذرد اما برخى فروشگاه هاى مدرن امروزى هم فصل 
سرد که مى شود لبو و باقالى بار مى گذارند و خوراکى هاى 
اینچنینى هنوز به خاطره ها نپیوسته اند و تنها شکلشان 
عوض شده است. این روزها نه تمام مغازه ها بلکه برخى 
از کافه هاى قدیمى ترجیح داده اند در منوى خود لبو هم 

داشته باشند و آن را به شکل مدرن سرو کنند. 

ذرتى که مکزیکى نیست
خوراکــى دیگــرى که ســالیان ســال اســت جاى 
خوراکى هاى گذشته را گرفته، ذرت مکزیکى است که 
این روزها طرفداران زیادى پیدا کرده و شاید بتوان گفت 
یکى از مدرن تریــن و پرطرفدارترین خوراکى هاى این 
فصل است؛ خوراکى که هیچ ربطى هم به کشور مکزیک 
ندارد وصرفًا بخاطــر تندبودن این خوراکى به کشــور 
مکزیک منسوب شده است. یکى از کافه داران درباره این 
خوراکى که مشترى هاى پرو پا قرصى هم دارد مى گوید: 
این خوراکى از کشور تایلند وارد ایران شده و با ذائقه ایرانى 
هم خوب جور درمى آید. او درباره درآمد این خوراکى هم 
مى گوید: اگر ســرمایه اولیه که بیشتر مربوط به دستگاه 

پخت ذرت است وجود داشته باشد، در کل درآمد خوبى 
دارد. حتى با یک نگاه کلى هم مى توان فهمید که وقتى 
10 دقیقه نزدیک یکى از این دکه هاى پرطرفدار بایستى 
الاقل پنج تا شــش نفر براى خریــدن ذرت مکزیکى 
مراجعه مى کنند. هزینه دســتگاه پخت ذرت و سس و 
پنیز پیتزا چندان زیاد نیست. البته نباید اجاره هاى سنگین 
را هم نادیده گرفت. چراکه این دکه ها در مراکز خرید و 
خیابان هاى پررفت و آمد هزینه باالیى دارد. به گفته یکى 
از ذرت فروش ها به طور میانگین روزانه بین 50 تا 100 
نفر ذرت مى خرند که البته بســته به روزهاى هفته، این 
تعداد مشترى متفاوت است و اکثراً هم شب ها و آخر هفته 

حسابى کار و بار سکه مى شود.

نوشیدنى هاى داغ فصل سرد
آبمیوه فروشــى ها و کافه هاى شهر در این روزها منوى 

مغازه هایشــان را از قورباغه غمگین و آیس بســتنى و 
یخ در بهشــت به نوشــیدنى هاى داغ تغییر مى دهند 
و منوها سرشــار مــى شــود از شــیرکاکائو داغ، هات 
چاکلت، موکا و الته و غیره که در فصل ســرد بیشــتر

 مى چسبد. 
گرچه در روزهاى مانده به بهار بازار انواع آش ها هم داغ 
مى شود و برخى از فروشگاه ها از این فرصت استفاده مى 
کنند تا با هزینه اى کم یک کاسه آش را با قیمت خوبى 
بفروشــند و یک پاى ثابت خوراکى هایشان انواع آش از 
شله قلمکار گرفته تا آش دوغ باشد. شاید حتى در جایى که 
آش فروخته شود دیگر جایى براى خوراکى هاى مدرن 
مثل ذرت مکزیکى و انواع ساندویچ هاى گرم نباشد. آش 
همچنان در این روزهاى سرد با ذائقه ایرانى جورتر درمى 
آید. در هر صورت همین خوراکى هاى ساده در تهران و 
شــهرهاى بزرگ روزانه پول زیادى را بین خریداران و 

فروشنده ها جا به جا مى کند. خیلى ها این شغل فصلى 
را انتخاب مى کنند و گاهى براى تمام سالشان در همین 
چندماه پول جمع آورى مى کنند. شــغل هایى که شاید 
پرســتیژ چندان باالیى نداشته باشــد اما در این اوضاع 

کسادى بازار براى فروشندگانشان امیدوارکننده است.

باقالى تازه و گرم
از دوران گذشــته فقط باقالى اش مانــده و دیگر از آن 
دیــگ هــاى بــزرگ روى گارى ها خبرى نیســت. 
باقالى هــم این روزهــا طرفــدار زیــاد دارد و یکى از 
خوراکى هاى فصل ســرد محســوب مى شــود که در 
کنار فســت فودى هاى مدرن نگذاشــته جایش خالى 
بماند و هنــوز بخار باقالى توى زمســتان هاى ســرد 
یادآور گذشــته اى است که خیلى وقت اســت از یادها 

رفته است.

شغل هاى داغى که روزهاى سرد را گرم مى کنند

وداع با «قورباغه غمگین» و ورود «لبو»! 

خورشید کیایى
جهش 3 هزار میلیارد تومانى در اعتبارات آن هم در حوزه 
نوپاى مشاغل خانگى اتفاقى خوشایند است؛ جهشى که 
همین یکى دو روز پیش معاون وزیر کار از تسهیالت در 

نظر گرفته شده براى آن خبر داد.
به گفته محمود کریمى بیرانوند، ســقف تسهیالت براى 
مشاغل مســتقل خرد و خانگى از 100 میلیون تومان به 
150 میلیون تومان و سقف مشــاغل پشتیبان براى این 
مشاغل از 2 میلیارد تومان به 4 میلیارد تومان افزایش یافته 
و امسال با همکارى بانک مرکزى باالترین ابالغ اعتبار 
براى مشاغل خانگى به میزان ســه هزار میلیارد تومان 

تصویب و ابالغ شده است.
خبر خوب دیگرى که این مقــام وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اعالم کرد، تالش براى سرعت صدور مجوزها 

از سامانه ملى مجوزهاى کسب و کار است.
به نظر مى رسد با این اعتبار، توسعه مشاغل خانگى با رشد 
قابل قبولى توأم شود گرچه سقف تسهیالت هنوز آنطور 
که باید و شاید قابل قبول نیست اما این میزان تسهیالت 
نیز اگر با شرط نظارت مستمر بر عملکرد متقاضیان اعطا 
شود و فرد متقاضى از تجربه و مهارت الزم براى انجام کار 
برخوردار باشد مى توان به اشتغالزایى پرثمر در این حیطه 

امیدوار بود. 
در حال حاضر نظارت بر شغل هاى رنگارنگ خانگى روى 
کاغذ پر رنگ اســت اما وقتى پاى نظارت درست پیش 
مى آید لنگان مى شود. شاهد این مدعا مشاهدات عینى 
در برخى از استان هاســت که با وجود اینکه برخى افراد 
طرح هاى توجیهى مناسب و قوى و قابل قبولى دارند اما 
در برخى مواقع به دلیل نداشــتن رانت، موفق به دریافت 
تسهیالت نمى شوند و در سوى دیگر قضیه عده اى هستند 
که این تسهیالت را دریافت مى کنند بدون اینکه آن را در 
شغل مورد نظر صرف کنند و این وام ها در فعالیت هاى 

غیرتولیدى و اشتغالزا صرف مى شود.
با این حال به گفته کارشناسان با وجود اینکه طرح توسعه 

مشاغل خانگى ممکن اســت از برخى انحرافات مصون 
نباشد اما به ســبب ایجاد اشتغال و کســب درآمد براى 

خانواده ها طرحى با ارزش محسوب مى شود.
حمید باقرى نژاد، کارشناسى است که در توضیحى ساده، 
کســب و کار خانگى را هر نوع فعالیت اقتصادى مى داند 
که در فضاى منزل و با استفاده از امکانات و وسایل منزل 

راه اندازى شود.
به گفته این کارشناس، امروزه کسب و کارهاى خانگى از 
بخش هاى مهم و ضرورى فعالیت هاى اقتصادى حتى در 
کشورهاى پیشرفته محسوب مى شوند؛ موضوعى که شاید 
پذیرش آن براى ما سخت باشد اما کسب و کارهاى خانگى 
با اشتغا  لزایى، نوآورى در عرضه محصول و خدمات تنوع و 
دگرگونى قابل توجهى در اقتصاد هر کشور ایجاد مى کنند.
به گفته باقرى نژاد از آنجایى که راه اندازى کسب و کارهاى 
خانگى در مقایسه با سایر کسب و کارها ساده تر است، نقطه 
شروعى براى کسب و کارهاى شخصى بزرگ تر به ویژه 
براى افراد جوان به شــمار مى رود. به همین علت است 
که به مشاغل خانگى مى توان به چشم یک فرصت نگاه 
کرد، آن هم در شرایطى که بیکارى در تمام استان هاى 
کشور وجود دارد و هر سال به تعداد افراد جویاى کار اضافه

 مى شود.
با وجود اینکه مشاغل خانگى گروه وسیعى از شغل ها را 
در برمى گیرد و طبق تعریــف وزارت کار هر فرد اگر در 
یک حوزه نیز مهارت داشته باشد، مى تواند به کسب درآمد 
امیدوار باشد اما بزرگ ترین مشکلى که براى فعاالن این 
عرصه وجود دارد و چرخ حرکت توســعه مشاغل خانگى 
را لنگ کرده و ســبب نابودى آن مى شــود، نبود بازارى 
براى عرضه و معرفى محصوالت تولیدکنندگان اســت. 
در حالى که اگر زیرســاخت هاى این بازار فراهم شــود

 مى توان به پررنگ  تر شدن رنگین کمان مشاغل خانگى 
که اشتغالزایى زیادى را دربرمى گیرد امید داشت. اقتصادى 
که بسیارى مى توانند در سایه آن فعالیت کنند و چرخ تولید 

ملى را بچرخانند.

پاى لنگان شغل هاى رنگارنگ خانگى 
مطالعات علمى اخیر نشــان مى دهنــد که اعتقاد به در فروش محصوالت 

جادو و جادوگرى بیشــتر از آنچه تصور مى کنید در 
سراسر جهان گسترده است. البته این باورها در برخى 
کشورها،  مانند سوئد بسیار کمتر از مناطق دیگر است. 
همچنین این مطالعه نشــان مى دهد که افراد داراى 
تحصیالت و امنیت اقتصادى بیشــتر، کمتر از سایر 

افراد به جادوگرى اعتقاد دارند.
براســاس نتایج یک مطالعه جهانى که بیش از 140 
هزار نفر در آن مشــارکت داشتند، حدود یک میلیارد 
نفر در 95 کشــور جهان به جادوگرى اعتقاد دارند. 
همچنین در نظر داشته باشید که به علت حساسیت 
این موضوع در میان برخى از شرکت کنندگان، میزان 
اصلى اعتقاد به جادوگرى در آنها کمتر شمارش شده، 

اما درواقع بیشتر است.
حدود 40 درصد از افرادى که در نظرسنجى ها شرکت 
کرده اند به جادوگرى اعتقاد داشتند؛ با این حال، شیوع 

این باورها در مناطق مختلف، متفاوت برآورد شــده 
است؛ به عنوان مثال در سوئد فقط 9 درصد از شرکت 
کنندگان به جادوگرى اعتقاد داشتند، درحالى که این 

میزان در تونس 90 درصد بود.
برطبق گفتــه «بوریس گیرشــمن»، نویســنده و 
اقتصاددان از دانشگاه آمریکا، اگرچه باور به جادوگرى 
در برخى کشورها رایج تر از ســایر کشورهاست؛ اما 
همچنان در هر کشور، گروه هاى اجتماعى و جمعیت 

شناختى را در بر مى گیرد.
گیرشمن خاطرنشان مى کند که در نظرسنجى ها به 
روش هاى مختلف درمورد جادوگرى سئوال مى شد؛ 
با این حال، یک سئوال مرتبط با این موضوع در همه 
نظرسنجى ها وجود داشت. در تمام نظرسنجى ها از 
پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا به چشم بد (چشم 
زخم) یا این که افراد مى توانند با طلسم و نفرین باعث 

اتفاقات بد براى شخصى شوند، اعتقاد دارند یا خیر.

یک میلیارد نفر به جادوگرى اعتقاد دارند!

مشاور سابق پنتاگون در مصاحبه اى ضمن آنکه مدعى شد رئیس جمهورى اوکراین در ماه مارس براى قبول 
برخى از شرایط مسکو براى صلح آماده بود، نخست وزیر سابق انگلیس را بابت جلوگیرى از یک توافق سازش 

مقصر دانست.
همزمان با اینکه هیئت هاى اوکراینى و روســى در ماه مارس در اســتانبول مذاکراتى برگزار کردند، اخبارى 
در رابطه با تحقق یک توافق بالقوه منتشر شد که باعث مى شــد کى یف از خواسته خود براى پیوستن به ناتو 
چشم پوشى و با سازش موافقت کند و در مقابل روسیه به خطوط نبرد پیش از ماه فوریه عقب نشینى کند. چند 
روز بعد، «ولودیمیر زلنسکى»، رئیس جمهور اوکراین از کشف اسناد و مدارکى در رابطه با جنایات جنگى در 

مناطق تخلیه شده توسط نیروهاى روسى خبر داد و مذاکرات در همانجا متوقف شد.
«داگالس مک گرگور»، ژنرال بازنشســته ارتش آمریکا و مشاور ســابق پنتاگون در مصاحبه اى با «مایکل 

والهوس»، مورخ نظامى مدعى شد، انگلیس مسئول توقف ناگهانى این مذاکرات صلح است.
وى گفت: ما اسنادى داریم که نشان مى دهند زلنسکى اواخر مارس سال جارى میالدى گفته بود «ما مى توانیم 
با سازش کنار بیاییم» و هنگامى که این سخنان به گوش واشنگتن و لندن رسید، «بوریس جانسون»، نخست 
وزیر سابق انگلیس نماینده منافع واشــنگتن بود و گفت «مطمئنًا نه، ما تا پایان تلخ این جنگ از شما حمایت 

خواهیم کرد. شما باید موضع خود را حفظ کنید و براى هر وجب از خاك اوکراین مبارزه کنید» .    
در حال حاضر با گذشت 10 ماه از جنگ، زلنسکى مذاکره با پوتین را منع کرده و متعهد شده که تمامى مناطق 
دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را که به مسکو الحاق شده اند، پس بگیرد. زلنسکى همچنین متعهد 

شده که شبه جزیره کریمه را نیز که در رفراندوم سال 2014 میالدى به روسیه الحاق شده، پس بگیرد.

کار، کار انگلیسى ها بود!
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تعیین تکلیف اراضى 
«گلبافت» 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان از 
تعیین تکلیف زمین هاى محله «گلبافت» شهرستان 
شاهین شهر پس از 40 سال خبر داد. مهران زینلیان 
اظهار داشت: در کمیسیون ماده 5 این هفته بررسى 
وضعیت اراضى محله گلبافت شاهین شهر در دستور 
کار قرار گرفت. وى افــزود: زمین هاى این منطقه 
داراى سند تک برگ و تفکیک شــده بوده و بیش از 
40 سال اســت که بالتکلیف و فاقد مجوز ساخت 
شهردارى هســتند. این مشــکالت و بالتکلیفى 
مالــکان، نارضایتى هایى را به دنبال داشــت که در 
جریان این جلسه تصمیمات الزم اتخاذ شد. زینلیان 
خاطرنشــان کرد: طــرح محله گلبافــت با رعایت 
حداکثرى حقوق مکتسبه ایجاد شده و تأمین خدمات 
مناســب در حوزه ها بهداشــتى، درمانى، آموزشى، 
انتظامى و ... با پیش بینى حریم هاى مربوطه مورد 
تصویب قرار گرفت و شــهردارى متعهد به اجراى 

طرح شد.

حیوان گزیدگى 160 نفر در 
اردستان

از ابتداى امســال تــا کنون 160 نفر در شهرســتان 
اردســتان دچار حیوان گزیدگى شــدند. مدیر شبکه 
بهداشت و درمان اردستان در جلسه مدیریت بحران 
اردستان با بیان اینکه پارسال 122 نفر در شهرستان 
مورد گزش سگ، گربه، شــغال و گرگ قرار گرفتند 
گفت: با 133 میلیون ریال هزینــه و تزریق 382 ُدز 
واکسن و 20 ویال سرم به افراد مورد گزش واقع شده، 

کسى مبتال به هارى نشده است.

جمعیت کاشان
 5 درصد زیاد شد

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشتى درمانى کاشان گفت: سال گذشته پنج هزار 
و 917 نفر در منطقه کاشان متولد شده اند که نسبت 
به ســال 1399 حدود 5 درصد افزایش داشته است. 
مهدى دالورى اظهار کرد: گروه سنى جوانان یعنى 
جامعه بین 25 تا 29 سال بیشــترین تعداد در الگوى 
سنى منطقه تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 

کاشان است.

نماد اصفهان 
به امیریه منتقل شد

مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهان گفت: به دلیل 
احداث کندروى شهید میثمى در این منطقه، نماد برج 
قوس از پل شهید مفتح برداشته و بالفاصله در ورودى 
شهرك امیریه این شهر نصب شد. جواد کشانى توضیح 
داد: با توجه به اقدامات عمرانى که به همین منظور در 
آن محدوده در حال انجام اســت، مجبور شدیم نماد 
اصفهان را جابجا کنیم، ولى این نمــاد از منطقه 13 
حذف نشده و به ســمت ورودى محله امیریه انتقال 
داده شد که چنانچه از سمت اتوبان ذوب آهن به محله 
امیریه وارد شــوید نماد اصفهان در ورودى این محله 
دیده مى شود. کشانى گفت: انتقال نماد کاشیکارى شده  
اصفهان از پل مفتح به انبار و یا آسیب دیدن آن در حین 

جابه جایى صحت ندارد.

اتصال 4000 خانوار روستایى 
به شبکه اطالعات 

مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات استان اصفهان 
گفت: چهار هزار و 314 خانوار این اســتان با پوشش 
جمعیتى 13 هزار و 818 نفر با احــداث یا ارتقاى 50 
سایت روستایى با فناورى نسل سوم از ابتداى امسال 
تاکنون به شــبکه ملى اطالعــات و اینترنت متصل 
شــدند. جعفر مطلب زاده ادامه داد: تعداد مشــترکان 
همراه اول در اســتان پنج میلیون و 567 هزار و 792 
خط و تعداد مشترکان ایرانسل 2 میلیون و 941 هزار و 
997 مشترك است و هم اینک تمام شهرهاى استان 
اصفهان از پوشش نسل هاى سوم و چهارم تلفن همراه 

برخوردارند.

خبر

مدیرکل بهزیســتى اســتان اصفهان گفت: آمار دقیقى از 
کودکان کار و خیابانى نداریم، اما به صورت تقریبى و تخمینى 
در شهر اصفهان 1200 کودك کار وجود دارد که حدود 80 
درصد آن ها از اتباع خارجى هســتند. البته اداره کل اتباع و 
امور مهاجرین خارجى مهاجر بــودن 80 درصد از کودکان 
کار اصفهان را نمى پذیرد، اما بررســى هاى ما این موضوع 

را نشان مى دهد.
ولى ا... نصر اظهار کرد: سازمان بهزیستى مسئولیت اصلى 
رسیدگى به کودکان کار و خیابان را عهده دار است. اما 11 
دســتگاه دیگر هم وظیفه همکارى در جهت ســاماندهى 
کودکان کار و خیابان را بر عهده دارند. در این راستا به صورت 

مستمر هر ماه یا دو ماه یک بار براى هماهنگى بین دستگاه ها 
جلساتى برگزار مى شود.

وى گفت: شــهردارى باید مکان مجزایى ویژه دختران و 
پسران در اختیار سازمان بهزیستى بگذارد، اما متأسفانه در 

دوره هاى قبلى شهردارى این اتفاق نیفتاده است. 
وى با اشاره به اینکه بیشتر دستگاه ها در حوزه کودکان کار 
مسئولیت پذیر نیســتند، گفت: تالش کردیم با همکارى 
معاون دادستان، بیشتر دستگاه ها پاى کار بیایند. به عنوان 
نمونه دانشگاه علوم پزشکى اصفهان پزشک معرفى کرده 
و شهردارى هم قرار است فضایى را تجهیز کند و تا یک ماه 

آینده در اختیار بهزیستى قرار دهد.

عضو گروه پژوهشــى آلودگى هواى دانشگاه اصفهان 
درباره مازوت سوزى و پیامدهاى آن توضیحاتى ارائه داد.

حســین احمدى کیــا در گفت وگو بــا ایمنــا گفت: 
گسترش گازرســانى، توسعه صنایع گازســوز و پایین 
بودن راندمان نیروگاه ها ســبب افزایــش مصرف گاز 
طبیعى شده و در مواقع سرد ســال کمبود گاز بهانه اى 
بــراى مصــرف ســوخت مــازوت در نیروگاه هاى

 کشور است.
احمدى کیا اضافه کرد: به عنوان مثال اگر نیروگاه شهید 
منتظرى اصفهــان با تمام تــوان 1600 مگاواتى خود 
فعالیت کند، روزانه 9300 تن مازوت مصرف خواهد کرد 

و روزانه 560 تن دى اکسیدگوگرد در هوا منتشر مى شود 
که 25 برابر نرخ انتشــار تمام خودروهــاى اصفهان و 

شهرهاى اطراف آن است.
وى تاکید کرد: زمانــى که این نیروگاه بــا مازوت کار 
مى کند، غلظــت دى اکســیدگوگرد خروجــى آن به 
ppm 1200 مى رسد که بیش از هشت برابر استاندارد 

نیروگاه هاى قدیمى در اروپا است.
عضو گروه پژوهشــى آلودگى هواى دانشگاه اصفهان 
ادامه داد: حتى نیروگاه هایى که زغال سنگ مى سوزانند 
نیز اکسیدهاى گوگرد کمترى نســبت به نیروگاه هاى 

مازوت سوز ایران منتشر مى کنند.

عواقب مازوت سوزى 
براى اصفهان

در شهر اصفهان
 1200 کودك کار وجود دارد 

هنوز یلدا نرسیده اما میوه هاى گران در سبدها چیده شده 
و قیمت ها در بازار افزایش یافته اســت؛ قیمت هایى که تا 
دیروز و روزهاى قبل تر کمتر بود و هر چه به یلدا نزدیک مى 

شویم باالتر مى رود.
تکرار اتفاقات هر ساله پاییز، امســال را هم با طعم گرانى
 میوه ها به آخر رسانده است. هرساله با نزدیک شدن به شب 
یلدا قیمت میوه در بازار افزایش مى یابد و این روزها هم کمتر 
کسى با گرانى ها بیگانه است؛ گرانى هاى سرسام آورى که 

یلداى امسال را بى رنگ تر از سال هاى پیش خواهد کرد.
به گفته شــهروندان تا پیش از این گوشت و مرغ و لبنیات 
از سبد خانواده ها کوچ کرده بود و حاال قرار است شب یلدا 
بدون رنگ و لعاب میوه سپرى شود چرا که میوه فروشان از 
این فرصت استفاده کرده اند و هنوز یلدا نشده برچسب هاى 

قیمت هایشان را عوض کرده اند.
به گفته یکى از شــهروندان اصفهانى با اینکه در اصفهان 
گلخانه هــاى زیادى بــراى پرورش میوه و ســبزیجات 
وجود دارد اما بــه این علت که این میوه هــا رنگ و لعاب

 قشنگ ترى دارند گران تر فروخته مى شوند. 
در این میان میوه فروشــان البته حق را به خود مى دهند و 
مى گویند چون در این موقع از ســال میوه ها و سبزیجات 
و محصوالت گلخانه اى از اصفهان به دیگر نقاط کشــور 

صادر مى شــود بنابراین قیمت ها باال مى رود و به واسطه 
کاهش میوه در بــازار و افزایــش تقاضا آنهــا مجبورند 

گران تر بفروشند. 
این در حالى است که هر ساله رؤسا و اعضاى اتحادیه تره بار 
اصفهان این موضوع را تکذیب کرده و گرانى ها را مربوط 
به تقاضاى زیــاد و فرصت طلبى برخى از میوه فروشــان 

دانسته اند. 
این میان مردمى هســتند که به دلیل تــورم زیاد در این 
روزها و گرانى هاى بسیار در بازار میوه عطاى خرید برخى 
از میوه هــاى یلدایى را به لقایش مى بخشــند و با همان
 میوه هاى معمولى ســر مى کنند. گل سر سبد میوه هاى 
یلدایى هندوانه است؛ میوه اى که این روزها به دلیل گران 
شــدنش نام الکچرى را بر گردنش آویخته است. گرچه 
میوه هایى مثل انار و موز و آناناس و غیره هم کم از هندوانه 

در این روزها ندارند.
بازار میوه حاال پر شــده از برچســب هاى قیمت که براى

 میوه هاى ترگل ورگل و شیک صفر و یک هایشان بیشتر 
اســت و براى میوه هاى ته مانده بار کمتر. بسته به اینکه 
دستت به دهنت برسد و یا جیبت در این روزهاى سرد، یخ 

زده و بى پول باشد مى توانى انتخاب کنى.
مغازه داران هم به غیر از کمبود و افزایش تقاضا حق را به 
خود مى دهند و این بار به بهانه گران شــدن دالر و اقالم 

دیگر میوه ها را هر طور که خواسته اند گران کرده اند. این 
شده که در آستانه بلندترین شب سال خیلى ها نمى دانند 

یلداى امسال را باید چطور بگذرانند. 
ناگفته نماند قیمت میوه درحدود یک هفته مانده تا شــب 
یلدا، در میادین میوه و تره بار شهردارى تغییر چندانى نداشته 
اســت و به طور کلى درهفته هاى اخیر قیمت انواع میوه و 
تره بار تغییر محسوسى نداشته و تنها محصوالتى نظیر انار 
و هندوانه شب یلدا دستخوش تغییر و تحوالتى قرار گرفته 
است. اما همچنان اختالف فاحشــى بین قیمت میوه در 
بازار میادین و خرده فروشى ها مشاهده مى شود. از این رو 
بسیارى از مردم نگران هستند که قیمت میوه به بهانه شب 
یلدا بیش از اینها افزایش پیدا کند. در همین رابطه یکى از 
فروشندگان میوه مى گوید: قیمت برخى میوه ها درمیدان 
هم دســتخوش تغییر و تحوالتى قرار گرفته و در روزهاى 
آینده، افزایش مجدد بهاى میوه هاى همچون انار و هندوانه 

دور از انتظار نیست.
اما به گفته مسئوالن اتحادیه میوه و تره باراصفهان، قیمت 
میوه قرار نیست در بلندترین شب سال و چند روز مانده به 
این شب طوالنى زیاد شود اما وضعیت سال هاى گذشته 
نشان مى دهد که به این سخنان نمى توان زیاد دل بست 
و باید منتظر قیمت هاى نجومى در بازار میوه شــب یلدا 

امسال هم باشیم.

تکرار اتفاق هر ساله در اصفهان 

یلدا نرسیده، گرانى به
 میوه ها رسید

تن پوش گرانى بر تن پوشاك
نصف جهان   بسیارى از مردم اصفهان از سیل گرانى 
اجناس و کاالها به خصوص بازار پوشاك گالیه مند 
هستند و مى گویند هیچ نظارتى بر روى بازار پوشاك 

زمستانه وجود ندارد.
شهروندان خواهان نظارت بیشتر مسئوالن و برخورد 
با پدیده گرانفروشى هستند و انتظار دارند که برچسب 
قیمت بر روى کاالها زده شود. این روزها اگر سرى به 
بازار پوشاك زمســتانه بزنید متوجه مى شوید که به 

بهانه گران شدن دالر بازار پوشاك نابه سامان است و 
مردم در این رابطه با مشکالت زیادى در خرید پوشاك 
زمستانه و مایحتاجشان دارند. نوسانات قیمت در بازار 
پوشاك به حدى است که در فروشگاه هاى مختلف 
یک جنس را با قیمت هاى متفــاوت به فروش مى 
رسانند.گرچه پوشاك جزو کاالهایى است که در الویت 
دوم و سوم قرار دارد اما با این همه مردم از این نظر که 

هیچ نظارتى بر این بازار نمى شود گالیه مند شده اند.

مریم محسنى
یکى از گالیه هاى مردم این روزها گرفتن هزینه اضافه 
براى برگزارى جشن هاست. این روزها برخى از مدارس 
به بهانه گرفتن جشــن یلدا از خانواده ها هزینه اضافه 
دریافت مى کنند و این هزینه بــراى برخى از خانواده 

ها سنگین است.
شب یلدا و جشن هایى که در این شب برگزار مى شود، 
یک سنت باستانى اســت که از زمان هاى گذشته تا به 
امروز در میان ایرانیان مرسوم بوده و تا کنون به یادگار 
مانده اســت. مردم با دورهمى هاى خانوادگى و چیدن 
میوه هاى رنگارنگ و حافظ خوانى این شــب را جشن 

مى گیرند. در این ایــام مدارس نیز به منظور شــادى 
بخشیدن به دانش آموزان سعى در فراهم کردن محیط 
شاد براى آنها مى کنند، اما با توجه به شرایط اقتصادى 
برخى از مدارس اقــدام به دریافــت هزینه هاى مازاد 
از دانش آمــوزان مى کنند. این در حالى اســت که این 

هزینه ها نباید به والدین تحمیل شود.
به گفته شهروندان شاید برخى بتوانند این پول را بابت 
شادى فرزندانشان هزینه کنند اما برخى از والدین هم 
هستند که توانایى پرداخت این هزینه ها را ندارند و بارى 
مى شــود بر دوش خانواده هایى که از لحاظ اقتصادى 

ضعیف هستند.

بار هزینه جشن ها بر دوش خانواده ها

بودجه پر حرف و حدیث
نصــف جهان   روزنامــه «اصفهان زیبا» در شــماره 
21 آذرماه خود در گزارشــى با عنوان گمانه زنى هاى 
بودجه به الیحه بودجه اشاره کرده و نوشته: «با وجود 
گذشت چندین روز از مهلت دولت براى ارسال الیحه 
بودجه به مجلس، اما همچنان زمان دقیقى براى ارائه 
بودجه اعالم نشده است. بر اساس آخرین خبرى که 
ســخنگوى دولت اعالم کرده، قرار است جلسه هاى 
فوق العاده دولت براى جمع بندى اصالح الیحه بودجه 

برگزار شود.»
 ایــن روزنامه همچنیــن با چاپ متــن توییت على 
بهادرى جهرمى آورده: «پس از بررسى تفصیلى بودجه 
در کمیسیون خاص، هیئت دولت در هفته گذشته، در 

سه نوبت صبح، ظهر و شب، هشت جلسه فوق العاده 
براى بررســى الیحه بودجه 1402 برگزار کرد و متن 
نهایى اصالحات در اختیار اعضا قرار گرفت. در حالى 
باید پانزدهم آذرماه الیحــه بودجه 1402 به مجلس 
مى رفت که رئیس ســازمان برنامــه  و بودجه چهارم 
آذرماه درباره تحویــل بودجه 1402 به مجلس اعالم 
کرد: اول آبان باید بودجه شرکت ها را تحویل مى دادیم 
که این کار انجام شــد. تبصره ها هــم اخیراً به دولت 
تحویل داده شد که دستگاه ها کارشان را شروع کنند. 
البته به گفته مســعود میرکاظمى، همزمان کار روى 
برنامه بودجه هم انجام مى شود و امیدواریم تا آخر آذر 

آن را نیز تحویل مجلس دهیم.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

با ابالغ شوراى عالى شهرســازى و معمارى ایران طرح 
تفصیلى اراضى 130 هکتارى شــهید کشــورى شهر 

اصفهان تعیین تکلیف شد.
معاون شهرســازى و معمارى در ابالغ مصوبه شوراى 
 عالى شهرسازى و معمارى خطاب به استاندار و رییس 
شوراى برنامه ریزى و توسعه استان اصفهان ضمن تاکید 
بر مطالعات عارضه سنجى ترافیکى طرح و نحوه اتصال 
شبکه دسترسى در محدوده طرح به شبکه حمل و نقل 
شهر، پیش از ابالغ طرح به شــهردارى به تائید شوراى 
ترافیک کالنشهر اصفهان رسانده شــود، یادآور شد: با 
عنایت به فاصله حدود 3/1 کیلومترى برج هاى مسکونى 
واقع در شــمال محدوده، تائید وزارت دفاع و پشتیبانى 
نیروهاى مســلح مبنى بر عدم اختالل در اســتاندارد 
پروازى فرودگاه بدر، پیش از ابالغ طرح توسط دبیرخانه 

شورایعالى اخذ شود. 
فرزانه صادق مالواجرد در نامه ابالغ خود افزود: با عنایت 
به اینکه براســاس گزارش اداره کل راه و شهرســازى 
استان، متاسفانه 7644 واحد در قالب 27 بلوك ساختمانى 
بدون پروانه احداث شــده اند، لذا مقــرر مى دارد مراتب 

انطباق کلیه مستحدثات فاقد پروانه با ضوابط و مقررات 
مالك عمل اعم از مباحث مقررات ملى ســاختمان (به 
ویژه مبحث حریق) و نیز آیین نامه 2800 به تائید سازمان 

نظام مهندسى استان رسانده شود.
معاون شهرســازى و معمارى در ادامه ابــالغ خود به 
اســتاندار اصفهان به بحث تامین خدمات اشاره کرد و 
یادآور شــد: تعیین کاربرى حدود 16 هکتار اراضى (در 
خارج از محدوده 170 هکتارى موضــوع بند 2 مصوبه 
مورخ 1394,5,5  شــورایعالى شهرســازى و معمارى 

پیرامون طرح تفصیلى اراضى شهید کشورى) در حریم 
شهر اصفهان و تخصیص آن به «کاربرى خدماتى» در 
دو بخش غرب و جنوب شــرق مطابق مصوبه شوراى 
برنامه ریزى و توسعه استان و به شرح نقشه پیوست مورد 

تائید قرار گرفت.
وى در ادامه ابالغیه شوراى عالى شهرسازى و معمارى 
ایران با اشــاره به مورد تایید قرار گرفتن طرح تفصیلى 
محدوده 130 هکتارى بر اساس نقشه مصوب شوراى 
برنامه ریزى و توســعه اســتان (داراى امضاى اعضاى 
کمیسیون ماده پنج شــهر اصفهان) اعمال اصالحات 
، آورده اســت: با عنایت به اذعان و اشــعار مســئولین 
شهردارى و اداره کل راه و شهرسازى استان مبنى بر وجود 
حقوق مکتسبه ناشى از توافقات صورت گرفته با ارتش در 
سنوات گذشته و تدقیق میزان آن همسو با مصوبه شوراى 
برنامه ریزى و توسعه استان، افزایش سقف واحدپذیرى 
از 11 هزار به 14663 هزار واحد در قالب 71 بلوك مطابق 
نقشه تفصیلى و جدول پیوست ( با عنایت به تامین حداقل 
سرانه هاى مورد نیاز از محل اراضى 16 هکتارى واقع در 

حریم موضوع بند ب) مورد تائید قرار گرفت.

اراضى شهید کشورى تعیین تکلیف شد

بهره بردارى از زیرگذر نجف آباد تا 3 ماه آینده
نصف جهــان   معاون امور زیربنایــى و حمل ونقل 
شهرى شــهردار نجف آباد گفت: زیرگذر شهداى 
کارگر در منطقه ســه به صورت مشــارکتى میان 
شهردارى و شرکت شــهرك هاى صنعتى در حال 
اجراست و تا ســه ماه آینده به بهره بردارى خواهد 
رسید. رسول موســویان افزود: زیرگذر فعلى بسیار 
ناایمن و خطرناك اســت زیرا این زیرگذر در اصل 
مسیر آب رو بوده و پس از مدتى به زیرگذر تبدیل شده 
است و پس از انجام مطالعات الزم مقرر شد زیرگذر 
شهداى کارگر به صورت مشارکتى احداث شود. وى 
تصریح کرد: تعهدات شهردارى با بیش از 90 درصد 

در حال انجام است و در صورتى که بقیه نهادهاى 
مربوطه که در تکمیل این پروژه سهیم هستند بتوانند 
هرچه سریع تر به تعهدات خود عمل کنند، مى توانیم 
تا ســه ماه آینده پروژه را به بهره بردارى برسانیم و 
معضل یکى از نقاط بسیار خطرناك و پرحادثه شهر 

را رفع کنیم.
موسویان ادامه داد: به موازات افتتاح این محور، در 
نظر داریم زیرگذر قدیمــى را به صورت یک محور 
پیاده راه یا مســیر دسترســى خودروهاى سبک به 
پارك کوهســار حفظ کنیم و ایمن سازى آن را نیز 

انجام دهیم.

برگزارى کنگره ملى «شهود سلیمانى» در کاشان
نصف جهــان   دومین کنگره ملى شهود سلیمانى با 
محور نماز در مکتب ســلیمانى به میزبانى دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد کاشان برگزار مى شود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى شهرستان 
کاشان با بیان این مطلب گفت: دومین کنگره ملى 
شهود سلیمانى همزمان با سومین سالگشت شهادت 
حاج قاسم سلیمانى به میزبانى دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد کاشان 28 آذر در این دانشگاه برگزار مى شود.
میثم نمکى افزود: رونمایى از کتاب «عطر معراج» 
نوشته حجت االسالم ماشاءا...صدیقى و سخنرانى 
حجت االسالم حمید سلیمانى، مشاور وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمى و روح ا... صنعتکار فرمانده سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى و نمایشگاه تخصصى 
ایثار و شهادت از برنامه هاى این کنگره دوروزه است.

حفر 20 حلقه چاه جذب آب هاى سطحى در دولت آباد
نصف جهان   شــهردار دولت آباد از ترمیم و اصالح 
بلوك فرش خیابان على ابن ابیطالب(ع) این شهر 
خبر داد.یارى افزود: امسال همچنین ترمیم روکش 
آسفالت و اصالح هندسى بلوار جانبازان، بلوار مالیات 
و اصالح بلوك فرش خیابان حجاب توسط معاونت 
خدمات شهرى شهردارى دولت آباد انجام شده است. 

وى به ترمیم بلوك فرش خیابان شــهید مطهرى 
نیز به عنوان دیگر اقدام عمرانى ســال جارى این 
شهردارى اشاره کرد و بیان داشت: حفر 20 حلقه چاه 
به منظور جذب آبهاى سطحى در منطقه صنعتى و 
سطح شــهر دولت آباد هم در پاییز امسال صورت 

گرفته است.
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خرابى تلفن هاى هوشمند و شایع ترین دالیل آن چگونه از پیام هاى مزاحم گروهى در iOS و اندروید خالص شویم؟
در این مطلب به خرابى تلفن هاى هوشمند پرداخته ایم 
که مردم زمانى که با آنها مواجه مى شوند قصد تعویض 

آن را دارند.
طبق آمار جالب و باورنکردنى که اخیرا منتشــر شــده 
است، در سال 2022 کاربران مجبور شده اند 5.3 میلیارد 
گوشى هوشمند را کنار بگذارند. این رقم بزرگى است، 
زمانى تعداد گوشــى هاى همه برند ها هم به این تعداد 

نمى رسید.
 یک سوم گوشى هاى بالاســتفاده براى این که دیگر 

شارژ نمى شدند، کاربران آن ها را دور انداخته بودند.
حاال دلیل شــارژ نشدن دستگاه هوشــمند چه چیزى 
است؟ شایع ترین دلیل این امر کثیف بودن درگاه شارژ 
است که مى تواند به خاطر وجود خاك یا هرچیز دیگرى 
باشد. با استفاده از هواى فشرده مى توان این قسمت را 

پاکسازى کرد.
این پژوهش نشان داد که دلیل بعدى استفاده نکردن از 
یک گوشى هوشمند، شکستگى صفحه نمایشگر است 
چون بدون تاچ و لمس نمى توان کار زیادى با گوشــى 
انجام داد. این دلیلى بود که 10 درصد از کســانى که 

گوشى هوشمند خود را دور انداخته بودند، ذکر کردند.

نمایشگر گوشى ها خیلى حســاس هستند و حتما باید 
با محافظ صفحه پوشــانده شــوند، وگرنه به راحتى 

مى شکنند.
دلیل رایج بعدى، کار نکردن اسپیکر ها است. 9 درصد 
از افراد گفته بودند که وقتى اسپیکر گوشى دچار مشکل 
شــده بود، دیگر از آن اســتفاده نکردند. بدون وجود 
اسپیکر، دیگر نمى توان موزیک گوش داد، بازى کرد، 

تماس گرفت.
دلیل بعدى خرابى تلفن ها، گرم شدن بیش از حد است، 
به طورى که در حین کار کردن با آن دست ها را بسوزاند.

پنجمین دلیل خرابى یک گوشــى هوشــمند، خرابى 

میکروفون اســت. برقرارى تماس بدون میکروفون 
ممکن است دشوار باشد.

در ادامه نیز باید سه دلیل بعدى خراب گوشى ها را ذکر 
کنیم. این دالیل عبارتند از:

-تخلیه سریع باترى
-وجود مشکالتى در دوربین

-عدم اتصال به شبکه واى فاى
تخلیه سریع باترى امکان دارد یک مشکل نرم افزارى 
باشد. اگر گوشى قدیمى دارید و از نرم افزار بتا نیز استفاده 
نمى کنید، بهتر است یک دستگاه جدید خریدارى کنید.

4 درصد از افراد گفته بودند که بلوتوث گوشیشان کار 
نمى کند. چون در این روز ها تعداد هدفون هاى بلوتوث 
بى سیم و ساعت هاى هوشمند در حال افزایش است، 
پس این مشــکل براى برخى مى تواند به شدت بزرگ 

به نظر برسد.
2 درصد افراد دالیل استفاده نکردن از یک گوشى را کار 

نکردن دکمه هاى صدا و پاور ذکر کرده بودند.
دو دلیلى که خیلى در استفاده نکردن از گوشى ها دیده 
نمى شــوند و تنها امکان دارد 1 درصــد اتفاق بیافتد، 
عملکرد نادرست سیستم موقعیت یاب و درست استفاده 

نکردن از شارژ بى سیم است.

در این مطلب راهکار هایى ارائه شــده اند که به شما کمک 
مى کنند یک بار براى همیشه از پینگ هاى آزار دهنده پیام ها 

خالص شوید.
شاید براى شما هم پیش آمده باشد که ناخواسته در یک چت 
گروهى مثال توسط یکى از مخاطبانتان عضو شوید که تمایل 

چندانى به حضور در آن جا ندارید.
هر فردى که در یک متن گروهى ناخواسته گیر کرده باشد، 

مى داند که این موضوع چقــدر مى تواند آزار 
دهنده باشد.

تلفن شــما به طور غیر قابل کنترلى 
مورد هجوم پیام هاى متعددى قرار مى 

گیرد و تنها کارى 
مى توانید  کــه 
انجام دهید این 

اســت که امیدوار 
باشید بحث در نهایت خاتمه یابد.

خوشبختانه، اپل این امکان را در iOS8 ایجاد کرده است تا به 
راحتى خود را از گروه iMessage حذف کنید.

اندروید نیز سرانجام در سال 2019 شــروع به ارائه معادل 
iMessage به نام Chat براى همه کاربران کرد. شــما 

نمى توانید ماننــد iMessage پیام گروهــى بگذارید؛ اما 

مى توانید به روزرســانى هاى آینده را بى صدا کنید تا هر بار 
که فردى به مکالمه گروهى پاســخ مى دهــد، تلفنتان به 
شما هشدار ندهد.در ادامه نحوه انصراف از متن گروهى در 

دستگاه هاى iOS و اندروید ارائه شده است.
iMessage نحوه ترك متون گروهى در

1. متن گروهى را کــه مى خواهید ترك کنیــد، باز کنید؛ 
اولین قدم این است که برنامه 
پیام ها را در iOS باز کرده و 
پیام گروهى را که مى خواهید 

بگذارید، انتخاب کنید.
2. گزینه «اطالعات» را انتخاب کنید ؛ براى 
این منظور زیر نوار وضعیــت روى تصاویر 
یا حروف اول آن هایــى که در چت گروهى 
هستند، ضربه بزنید. با این کار یک منوى کشویى 
جدید باز مى شــود که در آن حالت مى توانید گزینه 

«اطالعات» را انتخاب کنید.
3. «ترك این مکالمــه» را انتخاب کنید؛ بــا زدن دکمه 
«اطالعات» به بخش جزئیات بروید، تنها گزینه «ترك این 
مکالمه» را در پایین صفحه انتخاب کنید، با این شیوه از گروه 

حذف خواهید شد.
اگر گزینه «Leave this Conversation» یا همان ترك 

این مکالمه نشان داده نشد، به این معنى است که شخصى در 
 iOS را روشن نکرده یا آخرین نسخه iMessage متن گروه
را اجرا نمى کند. اگر این طور باشد، نمى توانید مکالمه را ترك 
کنید. راه حل این است که پیام را حذف کرده یا اعالن ها را با 

انتخاب «پنهان کردن هشدارها» بى صدا کنید.

نحوه گذاشــتن متن هــاى گروهى در 
اندروید

براى کاربران اندرویدى، Chat به کاربران اجازه نمى دهد تا 
یک مکالمه را به طور کامل ترك کنند بلکه باید مکالمه را 
بى صدا کنند (گوگل این را «پنهان کردن» مکالمه مى نامد). 
مکالمه همچنان در Chat ادامه خواهد داشت، بنابراین باید 
راهى براى خاموشى اعالن ها بیابید. براى نادیده گرفتن یک 

متن گروهى در اندروید، این مراحل را دنبال کنید:
1. روى مکالمه گروهى ضربه بزنید.

2. در باال روى فلش رو به پایین ضربه زده، سپس «مخفى 
کردن مکالمه» را انتخاب کنید.

اگر فقط یک متخلف اصلى در متن گروه وجود داشته باشد، 
باید کل مکالمه گروهى را پنهان کنید. با این حال مى توانید 
با مسدود کردن آن شــخص مانع ارسال مستقیم پیام او به 

خود شوید.

شاید بســیارى از کاربران از این موضوع آگاه نباشند که تمیز 
کردن صفحه نمایش لپ تاپ و یا رایانه  نقش بسیارى در طول 

عمر آن ها دارد.
نمایشگر شــما بســیار ظریف تر از آن چیزى است که تصور 
مى کنید و اگر مى خواهید در شرایط بهینه براى شما ماندگارى 
طوالنى داشته باشــد، باید با عشــق و مراقبت مناسب با آن 

رفتار کنید.
در ادامه به چند نکته مهم در این باره پرداخته شده که آگاهى 
از آن ها مى تواند در کارآیى صفحه نمایش دستگاهتان موثر 

باشد.

صفحه نمایش خود را بشناسید
همان طور که انتظار دارید، همه صفحه نمایش ها یکســان 
ساخته نمى شــوند و برخى از آن ها ظریف تر از بقیه هستند. 
ایمن ترین راه براى تشــخیص مراقبت مناســب از صفحه 
نمایش این است که مدل دســتگاه خود را جست و جو کنید، 
ببینید آیا صفحه نمایــش LCD، LED یا نوع دیگرى دارد یا 
خیر و دستورالعمل هاى سازنده را در مورد نحوه استفاده از آن 

جست و جو کنید.
اگر مى خواهید همه این موارد را نادیده بگیرید، یک راه آسان 
براى جلوگیرى از اشــتباهاتى وجود دارد که ممکن است نه 
تنها به صفحه نمایش شما آسیب جبران ناپذیرى وارد کنند، 
بلکه به کل دستگاه شما نیز آسیب بزنند. مهم نیست که چقدر 
براى لپ تاپ یا تبلت خود هزینــه کرده اید، احتماال اگر آن را 
در گذشته خریدارى کرده باشــید، داراى یک صفحه نمایش 
LED یا LCD است. هیچ یک از آن ها در برابر شیشه پاك کن 

یا الکل بسیار غلیظ مقاوم نیستند.

این باالترین الیه صفحه نمایش شــما است که به اسیدیته 
الکل یا ترکیباتى مانند آمونیاك یا پروپیلن گلیکول که اغلب 
در مواد تمیزکننده مانند پــاك کننده هاى پنجره و چربى زدا 
وجود دارد، بسیار حساس است. استفاده از این مایعات باعث 
خوردگى سطح صفحه نمایش شما مى شود، در نتیجه خراش 
یا حتى لکه هایى ایجاد مى شود که نمى توانید از شر آن خالص 
شوید. در صورت اســتفاده از این مواد پاك کننده اتفاقى که 
مى افتد این است که مایع از اولین خط دفاعى عبور کرده و بر 

حسگر ها تاثیر مى گذارد.
وقتى با صفحه نمایش هاى لمسى سروکار دارید، اوضاع حتى 
پیچیده تر مى شود. در مدل هایى مانند سرفیس مایکروسافت، 
نمایشگر ورودى اصلى است، برخالف ماوس یا پد لمسى در 
یک لپ تاپ معمولى، بنابراین بســیار حساس است. استفاده 
از یک پاك کننده مایع قــوى مانند یک چربى زدا یا یک ضد 
عفونى کننده مبتنى بر ســفید کننده مى توانــد الیه باالیى 
صفحه را از بین ببرد در این صورت است که باید با کامپیوتر 

صفحه لمسى شیک خود خداحافظى کنید.
از دیگر نقاط ضعف کامپیوتر هاى جدیــد اندازه و وزن آن ها 
اســت. براى مثال، اگر تصمیم به خرید یــک لپ تاپ جدید 
داشــتید، احتماال لپ تاپ انتخاب مى کنید که داراى اجزاى 
درجه یک و همچنین طراحى نرم و ســبک است. این فرمت 
تنها در صورتى امکان پذیر است که همه چیز در لپ تاپ شما 
کوچکتر و نازکتر باشد. صفحه نمایش نازك تر به معناى یک 
مانع ضعیف تر بین ورودى کامپیوتر شــما و عناصر موجود در 

دنیاى بیرون است.

چگونه مى توانیم صفحه نمایش خود را بدون 

هیچ آسیبى تمیز کنیم؟
مراقبت از صفحه نمایش ساده اســت؛ تنها کمى آب و یک 
پارچه عارى از گرد و غبار مانند دستمال مرطوب میکروفیبر یا 

پارچه اى که با عینک ارائه مى شود، نیاز دارید.
ابتدا کامپیوتر خــود را خاموش کرده و شــارژر را جدا کنید. 
این ممکن اســت پارانوئیک به نظر برســد، امــا مزیت آن 
دوچندان است، از هر گونه احتمالى براى ایجاد موج الکتریکى 
جلوگیرى مى کنید و صفحه نمایش شــما سیاه مى ماند که 

دیدن هرگونه کثیفى را آسان تر مى کند.
چند قطره آب روى پارچه خود بریزیــد. میکروفایبر بهترین 
گزینه براى شما اســت. با این حال مهم نیســت که پارچه 
مورد استفاده شما تا چه اندازه نرم باشد، یک دستمال خشک 
همیشه مى تواند ریز خراش هایى را روى صفحه نمایش شما 

ایجاد کند. رطوبت همچنین به جمع آورى گرد و غبار و 
ذرات از صفحه نمایش شما کمک مى کند.

از حــرکات دایــره اى اســتفاده کنید کــه از مرکز 
صفحه نمایش شروع شده و به ســمت بیرون حرکت 

مى کنند تا هیچ رگه اى باقى نگذاریــد. اگر در حین تمیز 
کردن شیشه مى توانید قطرات یا رد آب را روى شیشه ببینید، 
به این معنى است که مقدار زیادى آب مصرف کرده اید. به 

آرامى باقى مانده آب را با یک پارچه جاذب یا دســتمال 
کاغذى بکشید و دوباره شروع کنید.

مراقبت از صفحه نمایش مانند مراقبت 
از پوست است

مانند آسیب خورشیدى، آسیب صفحه نمایش تجمعى 
است. هرچه فشار بیشــترى وارد کنید، آسیب بیشترى به 

الیه محافــظ صفحه نمایش و سنســور هاى ظریف زیر آن 
وارد مى کنید.

شاید بتوانید با استفاده از درصد باالیى از الکل یا حتى یک یا 
دو بار شیشه پاك کن روى صفحه نمایش لپتاپ خود را کنار 
بگذارید، اما اگر به آن ادامه دهیــد، در نهایت اثرات مضر آن 
را خواهید دید. در اینجا تغییر رنگ، خطوط عمودى و افقى را 
خواهید دید. گاهى زیبا و شبیه رنگین کمان به نظر مى رسد. 
گاهى اوقات چشــمک مى زند و گاهى اوقات قطرات آب یا 
مایع را در پشت صفحه مى بینید و این یک خبر بد است، شما 
نمى توانید آن را برطرف کنید. تنها راه خالص شدن از شر این 

آسیب، تعویض صفحه نمایش است.
بهترین راه براى جلوگیرى از آسیب دیدن صفحه نمایش در 
هنگام تمیز کردن آن این اســت که در وهله اول به سادگى 
از کثیف شــدن آن جلوگیرى کنید. اگر لپ تاپ دارید، قبل از 
بستن صفحه کلید آن را با یک پارچه میکروفیبر نازك بپوشانید 
تا از انتقال چربى انگشــت به صفحه نمایش جلوگیرى کنید. 
اگر یک صفحه نمایش لمســى دارید، قبل از استفاده از آن 
دست هاى خود را مرتب بشویید و قبل از اقدام به تمیزکارى، 

از خشک بودن دستهایتان مطمئن شوید.

مراقبــت از صفحــه نمایش گوشــى هاى 
هوشمند

تلفن شما طورى طراحى شده اســت که براى مدت طوالنى 
حمل مى شود، به زمین مى افتد، ضربه زده مى شود، به صورت 
شما کوبیده شــده و در عمیق ترین گوشه هاى کیف شما قرار 
مى گیرد؛ به عبارت دیگر، صفحه نمایش آن بســیار انعطاف 
پذیرتر از لپ تاپ شما است؛ براى مثال اکثر گوشى هاى آیفون 
و سامســونگ داراى صفحه نمایش از یک تکه شیشه ضخیم 
هستند. این ها بر خالف صفحه نمایش لپتاپ، تمام الیه هاى 
LCD را با هم ترکیب مى کنند که آسیب دیدن آن ها را بسیار 

دشــوارتر مى کند. با این حال اگر از الکل اســتفاده مى کنید، 
توصیه مى شود غلظت آن را روى 70 درصد یا کمتر نگه دارید، 
از یک پارچه نرم استفاده کرده و فشار کمى را اعمال کنید تا از 

شر انباشته شدن آن خالص شوید.
تعویض صفحه نمایش لپتاپ یا گوشى هوشمند شما مى تواند 
گران باشــد، حتى اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم، هیچ 
کاربرى تمایل ندارد دستگاه هایش در زمانى 
که بیشــترین نیاز را به آن ها دارد، از کار 
بیفتند. پس این نــکات را به خوبى به 

خاطر بسپارید.

محققان دانشــگاه متروپولیتن اوزاکا یک برداشت کننده 
انرژى ساخته اند که از انرژى ارتعاشى پیزوالکتریک تولید 
شده از راه رفتن ساده استفاده مى کند و مى تواند دستگاه 

هاى الکترونیکى ساده را شارژ کند.
 برداشت انرژى مفهوم جدیدى نیســت؛ خطى از فناورى 
اســت که به تبدیل انرژى ماننــد گرما و نــور به انرژى 
الکتریکى براى تامین انرژى دســتگاه ها در طول مســیر 

مى پردازد.
این دستگاه که توسط دانشیار تاکشــى یوشیمورا ساخته 
شــده، تنها دو ســانتى متر قطر دارد و مجهز به یک قطعه 

فلزى U شکل است که ذره بین پویا نامیده مى شود.

یوشــیمورا توضیح مى دهد: «از آنجایى که انتظار مى رود 
دســتگاه هاى الکترونیکى از نظر انرژى کارآمدتر شوند، 
امیدواریم ایــن اختراع به تحقق دســتگاه هاى الکتریکى 

پوشیدنى خود شارژ شونده کمک کند.»
برداشت انرژى از این طریق بســیار عملى است؛ زیرا مى 
تواند انرژى جنبشــى را از ارتعاش به انــرژى الکتریکى 
تبدیل کند و تحت تأثیــر آب و هوا قرار نگیــرد. رویکرد 
جدیدتر امکان تبدیل قدرت 90 برابر بیشــتر از ارتعاشات

 ایجاد شده توسط حرکت معمولى راه رفتن انسان را فراهم 
مى کند.

این تیم روى برداشــت کننده هاى انرژى ارتعاشــى کار 

کرده اند کــه از اثر پیزوالکتریک اســتفاده 
مى کننــد، این اثــر زمانــى رخ مى دهد که 

برخى از مواد در پاسخ به فشار اعمال شده، بار 
الکتریکى یا ولتاژ تولید مى کنند.

این فناورى مى تواند به ارتعاشــات غیر ثابت مانند 
حرکت راه رفتن اجازه دهد تــا نیروى الکتریکى 

تولید کند تا دســتگاه هاى پوشیدنى کوچک 
مانند ســاعت هاى هوشــمند یــا ردیاب 

هاى تناســب اندام یا حتى تلفن هاى 
بى هوشــمند و یا هدفون هاى 

سیم شارژ شوند.

با راه رفتن هم 
مى توانید 

گوشى را شارژ 
کنید!

ر پیزوالکتریک اســتفاده 
ـر زمانــى رخ مى دهد که

سخ به فشار اعمال شده، بار 
مى کنند. ولید

اند به ارتعاشــات غیر ثابت مانند
ىىىىىىىىىىىىىیکى جازه دهد تــا نیروى الکتر

ککککککککوچک گاه هاى پوشیدنى ک
ببببببببببیاب ى هوشــمند یــا رد

م یا حتى تلفن هاى
بىفون هاى

ایمن ترین راه هاى تمیز کردن صفحه نمایش لپ تاپ و گوشى

ر در آن جا ندارید.
 یک متن گروهىناخواسته گیر کرده باشد، 

موضوع چقــدر مى تواند آزار 

طور غیر قابل کنترلى 
 هاى متعددى قرار مى 

ى 
د 
ن 

وار 
هایت خاتمه یابد.

8ل این امکان را در iOS8 ایجاد کرده است تا به 

1. متن گروهىررررررا کــه مى خو
اول
پ
پ
بگ
2. گزینه «اطالع
ن این منظور زیر
یا حروف اول آن
هستند، ضربه بزنید. با
جدید باز مى شــود کهد
انتخاب کن «اطالعات» را
3. «ترك این مکالمــه» را انت

آیا مى دانید لوگوى اپل که امروزه یک نماد است، چگونه طراحى شده 
و استیو جابز چه نقشى در طراحى آن داشته است؟

اپل اکنون یکى از شناخته ترین لوگوها را نیز دارد. زمانى که استیو جابز 
و استیو وازنیک در سال 1976 اپل را در یک گاراژ راه اندازى کردند، این 
شرکت تنها یک استارتاپ محسوب مى شد که با منابع در اختیار استیو 

جابز و شریکش راه اندازى شده بود.
 لوگویى هم که براى شرکت انتخاب شــده بود، مانند لوگوهاى سایر 
استارتاپ ها تنها دربردارنده نام شــرکت بود؛ اما امروزه لوگوى اپل به 
عنصرى کامًال نمادین نه تنها در بین طرفداران فناورى، بلکه در میان 

جامعه تبدیل شده است.
جالب است بدانید که نخستین لوگوى اپل توســط اپل، توسط رونالد 
وین که در تأسیس شــرکت با استیو جابز و اســتیو وازنیک مشارکت 
داشت، طراحى شــده است. او براى طراحى نخســتین لوگوى اپل، از 
نقاشى سیاه قلم نیوتن که در زیر درخت سیب نشسته بود، استفاده کرد 
که عنصر اصلى لوگو بود. در این طرح شعرى از ویلیام ورد زورث نیز در 
حاشیه تصویر دیده مى شود و عبارت «Apple Computer Co» نیز 
روى عنصرى به شکل بنرى که اطراف لوگو را پوشانده است، به چشم 

مى خورد.
در سال 1977 که قرار بود کامپیوتر اپل 2 (Apple II) به زودى عرضه 
شود، به نظر استیو جابز لوگوى طراحى شده، لوگوى مناسبى نبود و به 
همین دلیل از راب جانوف، طراح لوگوى برجســته آمریکایى، خواست 

لوگوى جدیدى براى شرکت طراحى کند.
در آن زمان لوگوهاى شــرکت هاى فعال در حوزه فناورى فنى بود؛ اما 
استیو جابز چنین رویکردى را دنبال نکرد و از جانوف خواست لوگویى 
را طراحى کند که فهم آن دشوار نباشد و حتى کودکان هم بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند. جانوف هم در راستاى این درخواست جابز تصمیم 
گرفت از تصویر سیب در طراحى خود استفاده کند که براى تمام افراد 
در سراسر جهان کامًال ملموس بود؛ البته استفاده از چنین تصویرى در 
یک لوگوى شــرکت فناورى، با اصول و مبانى حوزه فناورى آن زمان 

کامًال در تضاد بود.
جانوف براى طراحى لوگوى اپل دو نســخه از تصویر سیب را ترسیم 
کرد که یکى از آن ها یک ســیب گاززده بود و اســتیو جابز درنهایت 
تصویر ســیب گاززده را انتخاب کرد تــا مردم با دیــدن آن به خوبى 
متوجه شوند که لوگو تصویر یک سیب اســت و آن را با میوه دیگرى

 اشتباه نگیرند.
کامپیوتر اپل 2 نخســتین کامپیوتر داراى مانیتور رنگى بود و به همین 

دلیل لوگوى سیب اپل با رنگین کمانى از رنگ ها طراحى شد.
جانوف پس از طراحى این لوگو فکر مى کرد که اگر اســتیو جابز آن را 
ببیند، اصًال نمى پســندد؛ زیرا به نظر جانوف چاپ رنگى لوگو، هزینه 
زیادى به اپل تحمیل مى کرد و همین دلیل مى توانســت طراحى او را 
به دست فراموشى بســپارد؛ اما برخالف تصور او، جابز بالفاصله پس 
از دیدن لوگوى رنگى، آن را پســندید. جالب است بدانید جانوف براى 
طراحى لوگوى اپل از کامپیوتر اســتفاده نکرده و آن را با دست خالى 

طراحى کرده است.
در سال 1999، طرح رنگین کمان از لوگوى اپل حذف شد و جاى خود را 
به یک طرح تک رنگ با تم آبى داد. این طرح تا سال 2003 در لوگوى 
اپل استفاده شد. این لوگو از ســال 2007 تا سال 2013 با تم شیشه اى 

استفاده مى شد.
در جدیدترین طرح لوگوى اپل که اکنون اســتفاده مى شــود، از رنگ 
مشکى ساده بهره گرفته شــده اســت که یک طراحى مینیمالیستى 

محسوب مى شود.

مشهورترین محصول اپل که 
با دست خالى ساخته شد

 نرم باشد، یک دستمال خشک 
یى را روى صفحه نمایش شما 

ه جمع آورى گرد و غبار و 
مک مى کند.

تفاده کنید کــه از مرکز
ه ســمت بیرون حرکت 

گذاریــد. اگر در حین تمیز 
 یا رد آب را روى شیشه ببینید، 
ادى آب مصرف کرده اید. به 

 پارچه جاذب یا دســتمال 
 کنید.

ایش مانند مراقبت 

ب صفحه نمایش تجمعى
وارد کنید، آسیب بیشترى به 

هیچ گران باشــد، حتى اگر این موضوع را هم نادیده بگیریم،
کاربرى تمایل ندارد دستگاه هایش در زمانى 
که بیشــترین نیاز را به آن ها دارد، از کار 
بیفتند. پس این نــکات را به خوبى به 

خاطر بسپارید.



سالمتسالمت 05054483 سال نوزدهمسه شنبه  22  آذر  ماه   1401

افزایش خطر زوال عقل با مصرف فرآورى شده ها 
همه ما آن را مى خوریم مواد غذایى فوق فرآورى شده 
مانند پیتزاى یخ زده و غذا هاى آماده زندگى پرمشغله 
ما را بسیار آسان تر مى ســازند. عالوه بر این، آن مواد 
غذایى بسیار خوشمزه هســتند. چه کسى وجود دارد 
که عالقه اى به هات داگ، سوسیس، همبرگر، سیب 
زمینى سرخ کرده، نوشــابه، کوکى، کیک، آب نبات، 

دونات و بستنى نداشته باشد؟
با این وجود، نتیجه یک مطالعه تازه نشــان مى دهد 
که اگر بیش از 20 درصد کالرى دریافتى روزانه شما 
را مواد غذایى فوق فرآورى شــده تشکیل مى دهند 
خطر ابتالى تان بــه زوال شــناختى افزایش خواهد 

یافت.
این مقــدار معادل حدود 400 کالــرى در روز در یک 
رژیم غذایى به میزان 2000 کالرى در روز است. براى 
مقایسه مى توان گفت سفارش یک سیب زمینى سرخ 
کرده کوچک و یک چیزبرگر معمولى از مک دونالد در 

کل 530 کالرى را شامل مى شود. 
 JAMA بر اســاس نتیجه مطالعه اى که در نشــریه
Neurology منتشر شد بخشى از مغز که در عملکرد 

اجرایى دخیل اســت توانایى پــردازش اطالعات و 
تصمیم گیرى به شدت آسیب دیده است. در حقیقت، 
مردان و زنانى که بیش ترین مواد غذایى فوق فرآورى 
شــده را مصرف کرده بودند در مقایسه با افرادى که 
کمترین مقدار غــذاى بیش از حد فرآورى شــده را 
مصرف کردنــد 28 درصد ســریع تر کاهش عملکرد 
شناختى جهانى و 25 درصد سریع تر کاهش عملکرد 

اجرایى داشتند.
در حالى که این مطالعه ارتباطى اســت و براى اثبات 
علت و معلول طراحى نشــده عناصرى وجود دارد که 
این گزاره را تقویت مى کند که بخشى از شتاب در زوال 
شناختى ممکن است به مواد غذایى فوق فرآورى شده 

نسبت داده شود.
علیرغم آن که شواهد کافى وجود ندارد، اما مى توان 
به این نتیجه رسید که مواد غذایى فوق فرآورى شده 

احتماال براى مغز ما مضر هستند.
نکته جالب توجه کشف شــده در آن مطالعه این بود 
که اگر کیفیــت رژیم غذایى باال باشــد بدان معنا که 
فرد مقادیــر زیادى میوه و ســبزیجات کامل، غالت 
کامل و منابع ســالم پروتئین مصرف کند ارتباط بین 
مواد غذایى فوق فرآورى شــده و زوال شــناختى از 

بین مى رود.
مواد غذایى فوق فرآورى شــده کیفیت رژیم غذایى 
را کاهش مى دهند. بنابرایــن، تجمع آن در یک رژیم 
غذایى در بیش تر موارد نشان دهنده کیفیت پایین آن 

رژیم غذایى است.
 در ارزیابى مشخص شد زمانى که کیفیت رژیم غذایى 
باال بود ارتباط مشاهده شده بین مواد غذایى فرآورى 

شده و عملکرد مغز کاهش یافت.
نتیجه این پژوهش که در کنفرانس بین المللى انجمن 
آلزایمر 2022 میالدى در ســن دیه گو ارائه شد بیش 
از 10 هزار برزیلى را تا ده سال مورد بررسى قرار داده 

بود. بیش از نیمى از شرکت کنندگان در مطالعه زنان، 
سفیدپوســتان یا افراد تحصیلکرده بودند در حالى که 

میانگین سنى آنان 51 سال بود.
تست شناختى که شــامل یادآورى فورى و تاخیرى 
کلمات، تشخیص کلمه و روانى کالمى بود در ابتدا و 
انتهاى مطالعه انجام شد و از شرکت کنندگان در مورد 

رژیم غذایى آنان پرسش هایى مطرح شد.
دکتر "کلودیا سوئموتو" استادیار بخش طب سالمندان 
در دانشکده پزشکى دانشگاه سائوپائولو مى گوید: «در 
برزیل مواد غذایى فوق فرآورى شده 25 تا 30 درصد 
کل کالرى دریافتى را تشکیل مى دهند. ما مک دونالد 
و برگر کینگ داریم و مقدار زیادى شکالت و نان سفید 
مى خوریم. متاسفانه وضعیت تغذیه در برزیل با مردم 

بسیارى از کشور هاى غربى تفاوت چدانى ندارد».
او مى افزاید: «58 درصد از کالرى مصرف شده توسط 
شــهروندان ایاالت متحده، 56.8 درصــد از کالرى 
مصرف شده توسط شهروندان بریتانیایى و 48 درصد 
از کالرى مصرف شده توسط کانادایى ها از مواد غذایى 

فوق فرآورى شده هستند».
طبق نتیجه این ارزیابى مواد غذایى فوق فرآورى شده 
به عنوان "فرموالســیون هاى صنعتى مواد غذایى" 
(روغن، چربى، قند، نشاسته و پروتئین) حاوى مقدار 
کمى یا بــدون مواد غذایــى کامل بــوده و معموال 
شــامل طعم دهنده ها، رنگ ها، امولسیفایر ها و سایر 

افزودنى هاى آرایشى هستند تعریف مى شوند.
در این ارزیابى آمده اســت: «افرادى که بیش از 20 
درصد کالرى روزانه را از مــواد غذایى فوق فرآورى 
شده مصرف مى کنند، 28 درصد کاهش سریع ترى در 
شناخت جهانى و 25 درصد کاهش سریع تر در عملکرد 
اجرایى در مقایسه با افرادى که کمتر از 20 درصد غذا 

خورند داشته اند».
عالوه بر تاثیر بر روى شــناخت، مــواد غذایى فوق 
فرآورى شــده در حال حاضر به دلیــل تاثیر بر روى 
افزایش خطر چاقى، مشــکالت قلبى و گردش خون، 
دیابت، سرطان و طول عمر کوتاه تر شناخته شده اند. 
مواد غذایى فوق فرآورى شــده به طور کلى براى هر 

بخشى از بدن ما مضر هستند.
دکتر "رودى تانزى" استاد عصب شناسى در هاروارد 
که در این پژوهــش نقش نداشــته مى گوید: «مواد 
غذایى فوق فرآورى شده معموال سرشار از قند، نمک و 
چربى هستند که همگى باعث التهاب در سراسر بدن 
مى شوند که شاید بزرگ ترین تهدید براى پیرى سالم 

در بدن و مغز باشد».
تانزى مى افزایــد: «در عیــن حــال، از آنجایى که 
مواد غذایى فوق فرآورى شــده به عنوان یک وعده 
غذایى سریع مناسب هســتند جایگزین خوردن مواد 
غذایى حــاوى فیبر گیاهى باال مى شــوند که براى 

حفظ ســالمت و تعادل تریلیون هــا باکترى در 
میکروبیوم روده که براى ســالمت مغز و کاهش 
خطر بیمارى هاى مغزى مرتبط با افزایش ســن 

مانند بیمارى آلزایمر مهم مى باشند».

چگونه مى توانید از وقــوع این رخداد 
براى خود جلوگیرى کنید؟

اگر مواد غذایى فوق آورى شــده را در رژیم غذایى 
خود قرار مى دهید سعى کنید با خوردن مواد غذایى با 
کیفیت و کامل میوه ها، ســبزیجات و غالت کامل با 

آن مقابله کنید.
نتیجه این ارزیابى نشان مى دهد که تمرکز تالش هاى 
بهداشتى باید بر روى کیفیت کلى رژیم غذایى باشد. 
سوئموتو مى گوید: «یکى از راه هاى آسان براى کسب 
اطمینان از کیفیت رژیــم غذایى پختن و آماده کردن 
غذا از ابتدا است. افراد باید بدانند که باید غذا را بیش تر 
به صورت پخته مصرف کنند و غذاى شــان را از ابتدا 

تهیه کنند.
احتماال خواهیــد گفت که زمان کافــى ندارید و این 
کار زمان بر اســت. با این وجود مى تــوان گفت که 
ارزش وقــت صــرف کــردن را دارد به ویــژه اگر

 مى خواهید از قلب خود و از مغزتان در برابر زوال عقل 
یا بیمارى آلزایمر محافظت کنید. این پیامى است که 
به خانه مى رسد: از خرید مواد غذایى فوق فرآورى شده 

دست بردارید.»

پرتقال با داشــتن ویتامین C فراوان معروف است و 
به همین دلیل مصرف کنندگان بسیارى را دارد. اما 
جعفرى گیاهى است که ویتامین C بیشترى نسبت 
به پرتقــال دارد. در واقع این گیــاه، 3 برابر پرتقال 

ویتامین C دارد.
ید همیشــه فکر کنید که پرتقال باالترین ویتامین 
C را دربین خوردنى ها دارد اما جالب اســت بدانید 
که گیاهى وجود دارد که این گیــاه، 3 برابر پرتقال 

ویتامین C دارد. 
نام این گیــاه که عالوه بر ویتامیــن C داراى آهن 
و کلســیم و خواص بســیار دیگرى است ، جعفرى 
و از ســبزى هــاى پرمصــرف در هــر خانــه اى 

است.

 17 خاصیت شگفت انگیز جعفرى
▪ جعفــرى 3 برابر پرتقــال ویتامیــن (c) و 2 برابر 

اسفناج، آهن دارد.
▪ میزان هورمون هاى زنانه را تنظیم مى کند.

▪ منبع عالى ویتامین A و فوالت است.
▪ داراى روغن فرار است که طبق آزمایش هاى اولیه 

مانع تشکیل تومور به ویژه در ریه مى شود.

▪ روغن فرار این گیاه، ماده ســرطان زاى موجود در 
دود سیگار و دود زغال را هنگام کباب کردن خنثى 

مى کند.
▪ فولیک اسید موجود در آن مانع بروز سرطان هاى 

روده بزرگ و گردن رحم مى شود.
▪ ترکیب هــاى مفید آنتــى اکســیدان آن به نام 
فالوانوئیدز بــا مولکــول هاى حاوى اکســیژن 
ترکیــب مى شــود و مانع آســیب به ســلول ها 

مى شود.
▪ فولیک اسید در جعفرى، ماده مغذى حیاتى براى 

حفظ سالمت قلب و عروق به حساب مى آید.
▪ مصرف کم مواد غذایى حــاوى ویتامین c مانند 
جعفرى خطر بــروز آرتریت روماتوئیــد را 3 برابر 

مى کند.
▪ بوى بد دهان را از بین مى برد.

▪ از آن جا کــه جعفرى خاصیــت ادرارآور دارد، در 
کاهش وزن موثر است.

▪ کلیه ها را تصفیه مى کند.
▪ به دستگاه گوارش کمک مى کند.

▪ دم کرده جعفرى خشکى عضالت و درد مفاصل را 
کاهش مى دهد.

▪ دم کرده این گیاه دوره قاعدگى را منظم مى کند و 
عالیم قبل از قاعدگى را کاهش مى دهد.

▪ کاهش دهنده استرس است.
▪ کلسیم موجود در آن استخوان و دندان ها را تقویت 

مى کند.

شاید هر یک از ما براى مشکالت پوستى خود اقدام به 
تهیه داروهاى خوراکى و موضعى، ماســک ها، کرم ها و 
پمادهاى زیادى کرده باشیم و به نتیجه دلخواه نرسیده 
باشیم غافل از آنکه ممکن اســت ریشه این مشکالت 
پوستى در ســالمت روان و میزان استرسى باشد که در 

طول روز تجربه مى کنیم.
بنابر اعــالم دفتر آمــوزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشــت، اینطور ثابت شده اســت که شش وضعیت 
مرتبط با پوست تحت استرس شدید، شکل وخیم ترى 

به خود مى گیرند:
پسوریازیس:

 یک بیمارى خود ایمنى با تظاهرات پوســتى است. این 
تظاهرات پوستى تحت استرس شدید وخیم تر مى شوند. 
یافتن راهکارهاى مقابله اى براى مقابله با اســترس، در 
کمک به مدیریت پسوریازیس بســیار ضرورى است. 
مطالعات کاهش سطح اســترس و بهبود سریع عالئم 
پوستى در کسانى که پسوریازیس دارند را ثابت کرده اند.

 آکنه:
 اگر شما مستعد ابتال به آکنه هستید، تنش و استرس این 
وضعیت را بدتر خواهد کرد. تحت استرس شدید، هورمون 
کورتیزول به میزان بیشترى تولید مى شود و شما درست 

ماننــد دوران بلوغ ابتال به آکنه را تجربــه خواهید کرد. 
ورزش منظم، دریافت شــبانه روز 7 تا 8 ساعت خواب، 
یوگا و ... به کاهش استرس و کاهش خطر ابتال به آکنه 

کمک مى کند.
 اگزما: 

بثورات قرمز و خارش پوست، از عالئم بارز اگزما هستند 
که تحت استرس شدید، ظاهر بدترى به پوست مى دهند. 
وقتى شــما عصبى و ناراحت هســتید، هورمون هاى 
استرس باعث التهاب بدن و در نتیجه تحریک و آزردگى 
پوست مى شــوند. حتى فشار جســمى مثال وقتى دچار 

سرماخوردگى مى شوید، هم براى اگزما مضر است.
پیرى پوست: 

اســترس مى تواند عامل مهمى در ســرعت بخشیدن 
به چین و چروك هاى پوست باشــد. در حالى که علت 
این مکانیســم هنوز معلوم نیســت، تحقیقات نشــان 
مى دهــد که تحت اســترس زیــاد، نوراپــى نفرین و 
کورتیزول تشرح مى شوند و افزایش آسیب به DNA را 

به همراه دارند.
 سرطان پوست:

 توجه کنید که اســترس مى تواند باعث تســریع شروع 
سطان هاى پوستى شود. در یک مطالعه بر روى موش ها 

مشخص شــده اســت که زمانى که موش در معرض 
استرس و اشــعه ماوراء بنفش بوده است، سرعت وقوع 
سرطان نسبت به زمانى که در معرض اشعه ماوراء بنفش 

تنها بوده است 2 برابر شده است.
تب خال:

 گرچه یک بیمارى ویروسى است اما مى تواند با استرس 
تشدید شود. زیرا استرس باعث ضعف سیستم ایمنى بدن 
و در نتیجه افزایش حساسیت به بیمارى هاى ویروسى 

مثل آنفلوآنزا، سرما خوردگى و تب خال است.

نگه داشتن عطسه فشار درون سیستم تنفسى را 
5 تا 24 بار بیش تر از فشــارى که عطسه کردن 

ایجاد مى کند، افزایش مى دهد.
 چرا عطسه کردن با قدرت زیاد انجام مى شود؟ 
همه  این ها به فشــارى برمى گردد که دستگاه 

تنفسى تولید مى کند.
 دستگاه تنفسى شامل ســینوس ها، حفره بینى، 
گلو و ریه هاســت و این فشــار درون این اجزا و 

اندام ها ایجاد مى شود.
در سال 2016 در پژوهشــى، دانشمندان میزان 
فشــار وارد شــده روى لوله هوایى زنى در حال 

عطسه کردن را اندازه گرفتند.
 این مقدار فشــار معادل یک پونــد روى یک 
اینچ مربع یا psi 1 بود. در حالــى که زمانى که 
فرد در طى یک کار شــدید عمل بازدم را انجام 
مى دهد، میزان فشار وارد شــده روى لوله هاى 
هوایى به مراتب کم تر یــا چیزى در حدود 0.03 

psi است.

نگه داشتن عطسه فشار درون سیستم تنفسى را 
5 تا 24 بار بیش تر از فشــارى که عطسه کردن 

ایجاد مى کند، افزایش مى دهد.

کارشناســان معتقدند نگاه داشتن فشار اضافى 
داخــل بدن، باعــث ایجاد 

آسیب هاى احتمالى 
بسیارى خواهد شد 

که ممکن است بسیار 
جدى باشند.

 برخى از این آسیب ها عبارتند از:
1- سوراخ شدن پرده گوش

2- عفونت گوش میانى
3- آسیب دیدن رگ هاى خونى 
در چشم ها، بینى یا پرده گوش

4- آسیب دیدن دیافراگم
5- آنوریسم یا رگ برآمدگى

6- آسیب دیدن گلو
7- شکستگى دنده

به محض اینکه بهــار مى آید، ایــن موجودات راه 
راه زرد و ســیاه شــروع به بیرون آمدن مى کنند و 
واقعًا مى توانند یک بعدازظهر خوب در باغ را به هم 
بریزند. برخى از مردم نیز از آنها مى ترســند، زیرا در 
صورت عصبانیت مى توانند نیش بدى به شما وارد 

کنند.
 به محض بهتر شــدن و گرم شــدن هوا سر و کله 
زنبورها پیدا مى شــود، در واقع، زنبور به سادگى مى 
خواهد براى خود غذا پیدا کند. هنگامى که خورشید 
بیرون مى آید و هوا خوب و گرم اســت، همه ما به 
بیرون از خانه مى رویم و معموال شروم به غذا خوردن 
در محیط بیرون از خانه مى کنیم و حال حدس بزنید 
زنبور چه نوع غذایى را بیشــتر دوست دارد؟ درسته 
چیزاى شــیرین به همین دلیل است که وقتى مى 
خواهید غذا بخورید، همیشــه به سمت شما هجوم 

مى آورند.
البته این بسیار آزاردهنده اســت، زیرا نمى خواهید 
هنگام صرف شام توسط برخى حشرات پرنده اذیت 
شوید. بسیارى از مردم وقتى زنبورى به آنها نزدیک 
مى شود عصبى مى شــوند زیرا ممکن است آنها را 
نیش بزنند. مهم است که براى خالص شدن از شر 

زنبور شروع به تکان دادن بازوهاى خود نکنید! یک 
زنبور شما را نیش نمى زند مگر اینکه فکر کند جانش 
در خطر اســت. هنگامى که شــروع به حمله به آن

 مى کنید، ممکن است زنبور احساس کند در گوشه 
اى قرار گرفته اســت و در آن زمان است که شما را 
نیش مى زند. نیش زدن توسط زنبور خطرناك نیست 
(مگر اینکه آلرژى داشته باشــید)، اما ممکن است 
کمى درد داشته باشد، بنابراین ممکن است بخواهید 

از آن اجتناب کنید.
همه چیز به قهوه بــاز مى گردد، برخــالف مردم، 
زنبورهــا کامًال از بوى یک فنجــان قهوه متنفرند. 
این بدان معناســت که قهوه راه حل مناسبى براى 
تمام مشکالت زنبور شماست و قطعا آنها را از شما 

دور مى کند!
قهوه هاى آسیاب شده و استفاده نشده را در کاسه یا 
فنجان نسوز بریزید و آن را روى آتش روشن کنید. 
قهوه بدون شعله مى سوزد، بنابراین وقتى شروع به 
دود شدن کرد، شما در مســیر درستى هستید! بخار 
قهوه اکنون در هوا پخش مى شود، به این معنى که 
زنبورها نیز آن را بو مى کنند. هیچ راهى وجود ندارد 

که آنها بخواهند اکنون به شما نزدیک شوند!

 «در برنامه ریزى روزانه یا هفتگى براى ورزش هم فرصتى در نظر گرفته اید 
یا نه؟ اگر جواب شما منفى اســت که اوضاع خراب است! اگر جواب شما 
مثبت است از همین هفته، برنامه ورزشى خود را طورى طراحى کنید که 
ورزش هاى هوازى یا ایروبیــک در اولویت قرار گیرند؛ 
حتى در همین هواى سرد. چرا؟ به  دلیل اینکه ورزش هاى 
هوازى به شکل ویژه اى بدن را در مقابل ابتال به سرطان ایمن 

مى کنند. جریان از چه قرار است؟
 Cancer Research نتیجه آخرین پژوهش منتشرشده در نشــریه علمى
نشــان مى دهد ورزش هاى هوازى مى توانند خطر ابتال به سرطان و عود 
مجدد آن را کاهش دهند. به این دلیل که به  اصطالح «غذا»ى مورد 
نیاز براى رشد تومورهاى سرطانى در اختیار آنها قرار نمى گیرد. 
پژوهشگران از جمله «با دویدن تومور را گرسنه نگه دار!» 

استفاده مى کنند. این جمله چه معنى اى دارد؟
ورزش باعث افزایش مصرف «گلوکز» 

ذخیره شده در سلول هاى بدن مى شود. این نوع قند، منبع اصلى سوخت براى 
سلول هاى سرطانى بوده و زمانى که در اختیار آنها قرار نگیرد، رشد این سلول ها 
متوقف مى شود. در فهرست ورزش هاى هوازى، دویدن در اولویت قرار گرفته؛ 
چرا که این ورزش مى تواند تا 72درصد خطر ابتال به سرطان به ویژه سرطان هاى 
ـ را  ـ سرطان هایى که اندام هاى مختلف بدن را درگیر مى کندـ  متاستازیکـ 
کاهش مى دهد. پیاده روى، شنا، دوچرخه سوارى و قایقرانى در رده هاى بعدى 
ایستاده اند. این نتیجه حاصل بررسى داده هاى سالمت 2734 نفر در یک دوره 

20ساله است.

از گرسنگى منتشر نمى شوند
در مرحله دوم، وضعیت موش هایى که قبل و بعد از تزریق سلول هاى سرطانى 
مالنوما (نوعى سرطان پوســت) ورزش هوازى انجام مى دادند، مورد بررسى 
قرار گرفت. نتیجه بررسى نشان داد موش هایى که منظم ورزش مى کردند، 
نسبت به حیوانات کم تحرك، تومورهاى سرطانى متاستاتیک کمترى داشتند. 

تغییرات سوخت وساز مربوط به مصرف گلوکز در موش هاى پرتحرك مورد 
بررسى قرار گرفت و نتیجه این  شد که ورزش باعث افزایش تقاضاى گلوکز 
در اندام هاى داخلى شده و در نتیجه سلول هاى سرطانى از سوخت الزم براى 
تکثیر محروم شده و از «گرسنگى» مى میرند. دکتر جیمز هیکس، اکولوژیست 
و زیست شناس تکاملى از دانشگاه اروین کالیفرنیا مى گوید: «این پژوهش نشان 
مى دهد ورزش هاى هوازى باعث برنامه ریزى مجدد مسیرهاى سوخت وساز 
مربوط به استفاده از گلوکز در بدن مى شود. این برنامه ریزى مجدد بافت هاى 
سالم را به رقابت براى مصرف گلوکز تشویق کرده و در نتیجه انرژى حیاتى براى 

سلول هاى سرطانى یعنى گلوکز را از آنها مى دزدد.»

فقط دویدن نیست
گر چه دویدن به  عنوان ورزش هوازى، شاخص ترین تاثیر را دارد اما این تاثیر 
در دیگر ورزش هاى هوازى نیز هست. عالوه بر اینکه ورزش مناسب براى هر 
شخص باید بر اساس سن، توان بدنى، وزن و ... انتخاب شود. به همین دلیل 

ورزش منظم و روزانه مانند پیاده روى سریع به طور چشمگیرى خطر ابتال به 
بسیارى از سرطان ها مانند مثانه، سینه، روده  بزرگ، آندومتر (دیواره رحم)، مرى، 
کلیه ها و معده را 10 تا 20 درصد کاهش مى دهد. ورزش سنگین یا با سرعت 
باال مى تواند براى بعضى از افراد مبتال به سرطان به  دلیل ضعف بدنى، مناسب 
نباشد. بنابراین باالرفتن ضربان قلب به میزان 50 تا 70 درصد نیز مناسب است.

ورزش، روان را هم نوازش مى کند
از تاثیر مثبت ورزش بر سالمت روان نیز نباید غافل شد؛ به ویژه براى افراد مبتال 
به سرطان. به گفته جوى پولئو، مدیر آموزش مرکز سالمت بدن متناسب و از 
بهبودیافتگان سرطان مى گوید: «ورزش یکى از خودتوانمندسازترین برنامه ها 

براى بازیافت مجدد سالمت جسم و روان و حفظ آن است.»
او ادامه مى دهد: «ورزش مناســب و دوست داشتنى خود را انتخاب کنید. این 
ورزش هوازى مى تواند از پیاده روى، شنا، دوچرخه سوارى، ترامپولین تا حرکات 

موزون در هواى آزاد و پاك را شامل شود.»

استرس کدام بیمارى هاى پوستى را وخیم تر مى کند؟

اشتباه مرگبارى که 
موقع عطسه نباید انجام دهید

قهوه، زنبورها را
 از شما دور مى کند!

 دشمن 
 سرطان را 
 بشناسید!                                               
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کمترین مقدار غــذاى بیش از حد فرآورى شــده را 
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5شناختى جهانى و 25 درصد سریع تر کاهش عملکرد 
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عفونت گوش میانى
سیب دیدن رگ هاى خونى 
چشم ها، بینى یا پرده گوش
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نوریسم یا رگ برآمدگى

سیب دیدن گلو
شکستگىدنده

زایش خططططر زوال ع

 «در برنامه ریزى روزانه یا هفتگى براى ور
یا نه؟ اگر جواب شما منفى اســت که او
مثبت است از همین هفته، برنامه ورزشى
ورزش هاى هوازى یا ای
حتى در همین هواى سر
هوازى به شکل ویژه اى بدن
مى کنند. جریان از چه قرار است؟
نتیجه آخرین پژوهش منتشرشده در نشــر
نشــانمى دهد ورزش هاى هوازى مى تو
مجدد آن را کاهش دهند. به این دلی
یننننننینینیننیاز براى رشد تومورهاى سرط
د پژوهشگران از جمله «با
استفاده مى کنند. این ج
ورزشب

من 
طان را 
اسید!                                               



0606آگهىآگهى 4483 سال نوزدهمسه شنبه  22  آذر  ماه   1401

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محمد کریمیان فرزند قربانعلى  باســتناد دو  برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
20312-1401/09/01  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند 
مالکیت سه دانگ مشاع از  ششدانگ پالك شماره  1284  فرعى  واقع در دهق 4   بخش 15   
ثبت اصفهان که  در صفحه 397 دفتر 24 ذیل ثبــت بنام رضا راعى دهقى صادر و بعدا طى 
سند قطعى 10365-1390/05/17 دفتر 182 علویجه به محمد  نامبرده  ثبت و سند صادر 
گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت 
مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/22-

م الف:1424537- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت -نصراهللا علینقیان/9/287

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم شــهربانو آریان پور فرزند حبعلى  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
20313-1401/09/01  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شماره  23/918   فرعى  مجزى شــده از 23/294 واقع در دهق    
بخش 15   ثبت اصفهان که بنام شهربانو نامبرده  ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/22-م الف:1424536- 

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/9/288

آگهى فقدان سند مالکیت  
آقاى محمد کریمیان فرزند قربانعلى  باســتناد دو  برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
20309-1401/09/01  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شــماره  23/917 فرعى مجزى شــده از 23/294   واقع در دهق  
بخش 15   ثبت اصفهان که  بنام  محمدصادر و بعدا طى سند قطعى 1390/05/17-10365 
دفتر 182 علویجه به محمد  نامبرده  ثبت و ســند صادر گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 09/22/ 1401-م الف: 1424530 -رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/9/289

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم شــهربانو آریان پور فرزند حبعلى  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
20310-1401/09/01  به تایید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شماره  23/926   فرعى  مجزى شــده از 23/294 واقع در دهق  
بخش 15 ثبت اصفهان که بنام شهربانو نامبرده  ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/22-م الف:1424539- 

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالك مهردشت- نصراهللا علینقیان/9/290

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محمد کریمیان فرزند قربانعلى  باســتناد دو  برگ استشــهاد محلى که تحت شماره 
20314-1401/09/01  به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى است که سند 
مالکیت ششدانگ پالك شــماره  4556 فرعى مجزى شده از 1991واقع در دهق4  بخش 
15   ثبت اصفهان که  بنام  محمد نامبرده ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 

ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/22-م الف: 1424542-رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت- نصراهللا علینقیان/9/291

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى قاســم امینى فرزند على اکبر به وکالت از طرف وراث مرحوم على اکبر امینى علویجه 
فرزند قاسم   باســتناد دو   برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت شماره 
2925512 1401/09/06   توسط دفترخانه 26   شاهین شهر رسما گواهى شده مدعى است 
که سند مالکیت 15  سهم مشاع  از  50 سهم ششــدانگ یکدرب باغ  پالك شماره  1524   
فرعى  واقع در علویجه    یک   اصلى بخــش 15    ثبت اصفهان که درصفحه 537  دفتر 19  
امالك ذیل ثبت 2537  بنام نامبرده  ثبت و سند صادر شده و  معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/22-م الف:1424543-رئیس 

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/9/292

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهره/ محمدى گهروئى فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 29214 تاریخ تولد 
داراى شماره ملى با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان پالك 
ثبتى 51 فرعى 15 اصلى واقع در بخش 18 ثبت اصفهان با شماره مستند مالکیت 10791 
تاریخ 1385/3/16 موضوع سند مالکیت اصلى بشــماره چاپى 238369 سرى سال که در 
صفحه 407 دفتر امالك جلد 37 ذیل شماره 9230 ثبت گردیده است با شماره مستند مالکیت 
3/13/50699/91 تاریخ 1391/05/24 موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 238369 
سرى سال که در صفحه 407 دفتر امالك جلد 37 ذیل شــماره 9230 ثبت گردیده است. 
با ارائه دو برگ استشهاد که به شماره 131478 مورخ 1401/09/01 دفتر اسناد رسمى 82 
اصفهان مدعى است سند مالکیت مرقوم دراثر جابجائى از بین رفته و مفقود گردیده و اکنون 
تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/09/22 – م الف:1424957 - رئیس ثبت اسناد منطقه شرق اصفهان - مهدى 

صادقى/9/293

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003409 – تاریخ ارسال نامه: 1401/09/20 نظر به اینکه 
سند مالکیت به شــماره چاپى 726820- 90/الف  نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 
13624 فرعى از 2 اصلى ثبت دفتر امالك شــماره 542 صفحه 456 و شماره ثبت 94984 
بنام ایمان بهرامى ثبت و ســند صادر گردیده است .وطى سند رهنى شماره 134509 مورخ 
92/2/1 دفترخانه 4 شهرضا در رهن بانک مســکن مى باشد.هم اکنون خانم :شکوه فخار 
وکالتنا باستناد وکالت فروش شــماره 135035 مورخ 92/5/16 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده 140121702008014035 مورخ 
1401/09/19به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شماره 23300 
مورخ 1401/09/19 توسط  دفترخانه اسناد رسمى شماره 263 شهرضا گواهى امضا گردیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است .لذا 
درخواست سند المثناى پالك  فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد،از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم وسند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض ،اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد. تاریخ 
انتشار:1401/09/22- م الف:1425107- مرتضى قدیرى مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/9/294

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8178 مورخ 1401/08/29 به شــماره کالسه 1085 مالکیت آقاى/ خانم 
امیر اصغرى به شناسنامه شماره 856 کدملى 1141318520 صادره فرزند عبدالرسول در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 6731,74 مترمربع پالك شماره 
36 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
صفحات 2377 و 2378 دفتر الکترونیک و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 

برابر راى شماره 8080 مورخ 1401/08/29 به شماره کالســه 1086 مالکیت آقاى/ خانم 
مهدى اسماعیلى به شناسنامه شماره 434 کدملى 1141353601 صادره فرزند محمدصادق 
در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 6731,74 مترمربع پالك شماره 
36 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
صفحات 2377 و 2378 دفتر الکترونیک و مالحظه نقشه ملک 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 
1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07 - م الف: 

1423666 –رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/295

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9963 مورخ 1401/09/14 به شماره کالسه 1053 مالکیت آقاى/ خانم رحیم 
شمسى به شناسنامه شماره 1130193527 کدملى 1130193527 صادره فرزند على داد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و مسکونى فوقانى به مساحت 177 مترمربع پالك 
شماره 717 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 47242 مورخ 1401/6/20 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9964 مورخ 1401/09/14 به شماره کالســه 1054 مالکیت آقاى/ خانم 
علیرضا الرى به شناســنامه شــماره 1130144550 کدملى 1130144550 صادره فرزند 
محمدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه و مسکونى فوقانى به مساحت 177 
مترمربع پالك شماره 717 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شــهر به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 47242 مــورخ 1401/6/20 دفتر 300 و 

مالحظه نقشه ملک 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07 - م الف: 

1423786 –رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/297

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

شــماره: 140160302026014110- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026012756 مورخ 1401/08/11 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقاى/ خانم علیرضا شبانى به شناسنامه شماره 9 
کدملى 4623058662 صادره فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 131/80 مترمربع پالك شماره 128 فرعى از 14915 اصلى واقع در بخش 
5 ادراه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رســمى آقاى رستم زارعى به موجب سند 
20092- 1352/12/04 دفترخانه 83 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب 
قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 162540- 

1401/08/08 دفتر 82 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
شــماره: 140160302026014109- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026012677 مورخ 1401/08/09 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت خانم ماه پرى شبانى به شناسنامه شماره 21659 
کدملى 1282684418 صادره اصفهان فرزند مصطفى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 131/80 مترمربع پالك شماره 128 فرعى از 14915 اصلى واقع در 
بخش 5 ادراه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى رستم زارعى به موجب 
ســند 20092- 1352/12/04 دفترخانه 83 اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه 
به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شــهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 

162540- 1401/08/08 دفتر 82 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22 - م الف: 

1417117 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/172

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

شماره: 2027033030- 1401/9/5- در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل 
که از طرف این هیــات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر 
گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود تا شخص یا اشخاصى که به آرا 

مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواســت 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 شماره 140160302027007930 مورخ 1401/08/09 منصور امینى اشنى 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 7680 صادره از تهران بشماره ملى 0057009562 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11515 
اصلى واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/92 مترمربع. خریدارى مع الواسطه 
به صورت عادى از مالک رسمى محمدعلى یزدانى خوراسگانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/22- م الف: 1417062- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/175

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در 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 شماره 140160302027007017 مورخ 1401/07/17 آقاى محمد خشوعى 
اصفهانى فرزند حیدر بشماره شناسنامه 77300 و شماره ملى 1281867535 صادره 
اصفهان در یک قطعه زمین محصور با بناى احداثى (زیرزمین) به مســاحت 198/10 
مترمربع بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 2 فرعى از 12384 اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان.خریدارى از عبدالغفار عابدى پایین دروازه فرزند 
یداله طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/22- م الف: 1417081- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

- مهدى صادقى وصفى/9/177

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در 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 139960302027010354 مــورخ 1399/05/13 رضــا رمضانى 
محمدآبادى فرزند ابراهیم بشماره شناســنامه 1639 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1286725951 در صدور ســند مالکیت مشــاعى به میزان 1952/70 سهم مشاع از 
43791/5 سهم مشاع از 2102 جریب ســهم زارعین از کل 5858 جریب ششدانگ 
یکباب انبار (سوله) احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 35 اصلى واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مســاحت 1952/70 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/09/07 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/22- م الف: 
1417036- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهــان - مهدى صادقى 

وصفى/9/179

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8246 مورخ 1401/08/30 به شــماره کالسه 0744 مالکیت آقاى/ 
خانم سیدرضا غفاریان به شناسنامه شماره 503 کدملى 1971235873 صادره فرزند 
سید مهدى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,25 مترمربع پالك شماره 502 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
سند 40106 مورخ 1360/10/21 دفترخانه 61 و سند 143508 مورخ 82/3/1 دفتر 73 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضایى تقدیــم نمایــد بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مــدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/09/22 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/10/07 - م الــف: 1425158 –رئیــس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/299

تاسیس  
شرکت سهامى خاص نیکان پلیمر کاوه درتاریخ 1401/09/12 به شماره ثبت 2708 به شناسه ملى 14011711988 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید لوله هاى آبیارى، آبرســانى، تهیه و خرید و فروش کلیه مواد اولیه و تجهیزات آبیارى و آبرسانى، ایجاد واحدهاى تولیدى 
،آزمایشگاهى، صنعتى و غیر صنعتى در حوزه صنایع پالستیک، نایلون، شیرینگ، نایلکس، تزریق پالستیک، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، 
شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى 
معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ 
مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان مبارکه، بخش گرکن جنوبى، روستاى منطقه صنعتى مبارکه، فاز اول، خیابان دوازدهم فاز دوم، خیابان دوازدهم فاز یکم، 
پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8486136869 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3077 مورخ 1401/08/23 نزد بانک ملى ایران شعبه سپاهان شهر اصفهان با کد 3077 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم ژاله نادرى دره شورى به شماره ملى 1190008564 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسین نادرى درشورى به شماره ملى 
1200191668 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن نادرى دره شورى به شماره ملى 1209968411 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى یداله جاویدان به شماره ملى 1209105594 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى ایمان سهرابى به شماره ملى 1209978466 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1424994)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مانى پلیمر پارسیان درتاریخ 1400/08/05 به شماره ثبت 1661 به شناسه ملى 14010460552 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت : تولید انواع فوم هاى پلى اتیلن شامل فومهاى عایق کارى در صنعت و تاسیسات ساختمان، فومهاى ساخت تشکهاى، مبلمان 
و وسایل ساختمان. فومهاى بسته بندى در کلیه لوازم خانگى و صنعتى، مشاوره و اجرا در امور تولید عایق هاى رطوبتى ومشتقات پلیمرى، تولید و پخش انواع فوم eva جهت صنوف 
کیف وکفش سراجى ، قطعه سازى ، انواع فوم EPS و PP پلى پروپیلن وپلى استایرن انبساطى و XPS و XPE پلى اتیلن اکسترودى وپلى استایرن اکسترودى وپلى اولفین االستوى 
(POE) اولفین الستوم .تهیه و تولید و توزیع انواع ملحفه و روبالشتى و انواع پشتى و بالشتک طبى و انواع لحاف از الیاف مصنوعى و بالش از انواع الیاف و انواع تشک بجز تشک هاى 
خاص درمانى. توانبخشى و تشکچه بادى براى مقاصد طبى. تشک هاى مخصوص زایمان. تشک برقى طبى. تشک هاى حصیرى. تشک هاى فنرى. تشک خواب. تشک یوگا و تولید 
فوم و قطعات ترکیبى فوم و کاالى خواب و فروش مواد اولیه، انواع لوله هاى پلى اتیلن ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از 
بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان چادگان ، بخش مرکزى ، دهستان کبوتر سرخ ، روســتا ده کلبعلى، محله ندارد ، خیابان ساحل ، خیابان امام خمینى ، پالك 198 ، طبقه همکف کدپستى 8573178919 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 2,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 20000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 2000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 169 مورخ 1400/07/22 نزد بانک ملى شعبه سى و سه پل اصفهان با کد 3003 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیر حسین پناهى درچه به شماره 
ملى 1130534421 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید على مجیدى درچه به شماره ملى 1289412928 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمود پناهى به شماره ملى 1290419711 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مرضیه پناهى درچه به شماره ملى 1141911574 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم محبوبه پناهى درچه به شماره ملى 1141940949 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن (1423211)

آگهى تغییرات 
شــرکت آلیاژ ســاز اســپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 41607 و شناســه ملى 
10260593346 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/06/08 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : - سیدمحســن کاظمى طبائــى به کدملى 
1189538474 ، حجت اله رضائى به کدملى 1140172751 و ابراهیم احمدى دستگردى 
به کدملى 6339821502 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - موسسه حسابرســى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 و اصغر 
کمالى اندانى به کدملى 1140212168 به ترتیب به عنوان بازرس اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1423213)

آگهى تغییرات  
شرکت ســهامى خاص پاالیش قیر دایا به 
شناسه ملى 14010169435 و به شماره 
ثبت 68339 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1401/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد نام شــرکت از 
پاالیش قیر دایا به آرتــا پاالیش کارا تغییر 
یافت و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1424643)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سوگماد طرح سپاهان به شناسه ملى 10260594195 و به شماره ثبت 41685 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/07/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى على محمد رضائى به شماره ملى 1282744771 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى مجید 
محمد رضائى به شماره ملى 1287114921 به سمت مدیرعامل خانم مرضیه ثالثى به شماره ملى 1289160694 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت دوسال انتخاب گردیدند آقاى محمود اسکندرى به شماره ملى 1291137491 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم راضیه ثالثى به 
شماره ملى 4723603034 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1424153)
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شبکه «الکاس» به بهانه آغاز مرحله نیمه نهایى جام جهانى 
2022 به رونمایى از پاداش هاى در انتظار این 4 تیم پرداخت. 
طبق اعالم این شبکه قطرى قهرمان جام جهانى مبلغ 42 
میلیون دالر به جیب مى زند. نایب قهرمان 32 میلیون دالر 
پاداش مى گیرد. تیم هاى ســوم و چهارم هم به ترتیب 27 
میلیون دالر و 25 میلیون دالر پاداش دریافت مى کنند. اما 
پاداش بقیه تیم هاى حاضر در جام 2022 بدین شرح است: 
«تیم هاى پنجم تا هشتم مبلغ 17 میلیون دالر، تیم هاى نهم 
تا شانزدهم 13 میلیون دالر و تیم هاى هفدهم تا سى و دوم 9 
میلیون دالر»؛ بدین ترتیب، شاگردان کارلوس کى روش با 
وجود حذف شدن در مرحله گروهى جام جهانى 2022 مبلغ 

9 میلیون دالر کسب کردند.

پاداش 9 میلیون دالرى
 تیم ملى

02

شایعاتى در مورد شکایت هرویه میلیچ از باشگاه استقالل 
به اتهام جعل فیش واریز و دریافت حکم از فیفا منتشر شده 
که هواداران آبى را نگران کرده اســت. عبدالرسول باختر، 
کارشناس حقوقى فوتبال با اشاره به شایعات درباره امکان 
سقوط اســتقالل به لیگ یک با ادعاى جعل اسناد، گفت:  
در ابتدا باید دید این مســئله حقیقت دارد یــا خیر و بعد در 
خصوص آن اظهار نظر کرد اما با فــرض اثبات این ماجرا 
سقوط اســتقالل به لیگ یک امکانپذیر نبوده اما جریمه 

نقدى شامل حال این باشگاه خواهد شد.

سقوط استقالل به لیگ یک؟

04

«ادن هازارد» پس از ناکامى در جام جهانى ممکن اســت 
از رئال مادرید هم جدا شود. اینتر به دنبال جذب بازیکنى 
مشابه با ادن هازارد است اما نمى تواند از پس دستمزد 15 
میلیون یورویى او برآید به همین دلیل مهاجم 31 ســاله 
رئالى ها باید دســتمزد خود را با کاهشى جدى همراه کند 
تا به جمع آبى  و مشکى پوشان شهر میالن پیوسته و بتواند 
خود را احیا کند. کاپیتان بلژیک در سال 2019 با مبلغ 115 
میلیون یورو به رئال مادرید پیوست اما هیچگاه به آن دوران 
اوجش در چلسى نرســید. او در جام 
جهانــى 2022 هم 
عملکرد ضعیفى 
بــا بلژیــک 
داشــت و 
پــس از 
ف  حــذ
دور  از 
هى  و گر
مســابقات تصمیــم به 
خداحافظى از بازى هاى 

ملى گرفت.

مقصد غیرمنتظره 
براى کاپیتان ناکام

ستاره نوزده ساله لورکوزن باالخره بعد از 9 ماه براى 
تیمــش در یک بازى دوســتانه به میــدان رفت و با 
بازگشــت این بازیکن، ملى پوش ایرانى این تیم به 
عنوان مهاجم در موقعیت هایى بیشــترى در جریان 

مسابقه قرار خواهد گرفت.
بایر لورکــوزن در اولین بــازى دوســتانه تدارکاتى 
زمستانى مقابل گالسکو رنجرز 3-0 شکست خورد. 
اما بازگشت تقریبا نیم ساعته ستاره فلوریان ویرتس، 
عملکرد ضعیف لورکوزن را به حاشیه کشانده و مربى 

او را به وجد مى آورد.
دقیقــه 62 لحظه اى بود که فلوریــان ویرتس و کل 
باشگاه مشــتاقانه منتظر آن بودند. ســتاره 19 ساله 
لورکوزن به جاى کریم دمیرباى وارد زمین شد و 9 ماه 
پس از پارگى رباط صلیبى در اواسط مارس، بازگشت 

خود را جشن گرفت.
و 29 دقیقه بعدى که ویرتس با سیستم 4-2-3-1 به 
عنوان یک بازیکن پست ده به پایان رساند، کافى بود تا 
ستایش جدى مربى خود را برانگیزد. ژابى آلونسو پس 
از پایان بازى به طور کلى در مورد این بازیکن خالق 
گفت: «او یک بازیکن فوق العاده است. او مى تواند در 

پست هاى زیادى بازى کند.»
البته هنوز راه زیادى تا رســیدن به بهترین فرم وجود 
دارد. این ملى پوش فوتبال آلمان پس از بازى گفت: 
«من بسیار خسته هســتم. من دیگر به فشار عادت 
ندارم زیرا 9 ماه بیرون بودم. در مجموع متأسفانه بازى 
ناامیدکننده اى براى ما بود. االن با حال و هوایى که 
دارم اوضاع خوبى نیست. اما فکر مى کنم هر روز که 

بگذرد بهتر مى فهمم این چه روزى براى من بود.»

با بازگشــت ویرتس به شــرایط مســابقه مطابق با 
انتظارات، سردار آزمون به عنوان مهاجم لورکوزن در 
موقعیت هایى بیشترى در جریان مسابقه قرار خواهد 
گرفت و پیش بینى مى شود که ســتاره ایرانى قرمز و 
مشکى پوشــان بتواند آمار گلزنى اش را در تیم ژابى 

آلونسو بهبود بخشد.

آمار گلزنى آزمون در بوندسلیگا بهتر مى شود؟
اگر قرار باشد از نظر فردى به حضور بازیکنان تیم 
ملى ایران در جام جهانى 2022قطر نگاه کنیم، 
شــاید این تورنمنت براى هیچکــس به اندازه 

مهدى طارمى مهم نبود.
ستاره 30 ســاله پورتو که در ســه سال گذشته 
دوران درخشانى را پشت ســر گذاشته و هر روز 
شایعات فراوانى در مورد احتمال ترانسفرش به 
یک لیگ بزرگ اروپایى وجود داشته است. او به 
این جام جهانى آمده بود تا چشم ها را بیشتر از قبل 
به خودش خیره کند و براى تقویت یکى از آخرین 

فرصت هایــش به منظور حضــور در یک 
تیم و لیگ بزرگ تــر بجنگد؛ اما آیا چنین 
هدفى محقق شد؟ البته که طارمى یکى 
از بازیکنان درخشــان تیم ملى در قطر 

بود اما شــاید خیز تاریخى او به نقطه 
اوج نرسید.

تیم ملى ایــران جام جهانى قطر 
را خیلى ضعیف شــروع کرد؛ با 
شکســتى دور از انتظار و 6 بر 
2 در برابر انگلســتان. با وجود 
این همین بازى فرصت خوبى 
براى تاریخ سازى طارمى بود. او 

با به ثمر رساندن هر 2 گل ایران 
به نخســتین بازیکن تاریخ فوتبال کشور 
تبدیل شــد که در جام جهانى بیش از یک 
گل به ثمر مى رســاند. به عالوه طارمى 
نخســتین بازیکن آســیایى دبل کننده 
در جام جهانــى لقب گرفــت که این 
دومى رکورد مهمترى بــود. مهاجم 

بوشهرى در بازى دوم در برابر ولز هم یک پاس 
گل به رامین رضاییــان داد تا دوران موفقش در 
جام جهانى را ادامه بدهد، اما بازى سوم حکایتى 
دیگر داشت. در شــبى که اغلب بازیکنان ایران 
نمایش کم فروغى مقابل آمریکا داشتند، طارمى 

هم ضعیف عمل کرد.
بد بودن در یک بــازى در تورنمنت ســنگین 
جام جهانى به تنهایى دلیلى براى زیر ســئوال 
رفتن شایســتگى هاى یک فوتبالیست نیست 
اما از بدشانســى طارمى، این بازى منجر به 
حذف تیم ملى شــد و دیگر فرصتى 

براى جبران مافات باقى نماند.
بسیارى بر این باور بودند که درخشش 
طارمى در جام جهانى مى تواند زمینه 
انتقال او به یک باشــگاه بزرگ را 
فراهم کند؛ اتفاقى که باید در 
تابســتان آینده و در فاصله 
یکســال تا پایان قرارداد 
این بازیکن با پورتو رخ 
بدهد. آیا با شــرحى که 
رفت، جام جهانى قطر به 
ترانســفر طارمى کمک 
کرد؟ هنــوز نمى دانیم، 
اما اگر او بــه آن توپ 
لحظه آخــر در برابر 
آمریکا مى رسید و گل 
صعود را مى زد، شاید 
خیلى چیزها عوض 

مى شد.

خروج طارمى از ویترین فوتبال اروپا؟!
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عارف غالمى که در تمرینات اســتقالل دچار مصدومیت 
شده بود، مدتى دور از تمرینات بود و فیزیوتراپى کرد. او در 
ادامه با حضور در تمرینات زیر نظر کادر پزشکى به صورت 
اختصاصى کار کرد. با توجه به نزدیکى مســابقه استقالل 
مقابل پرســپولیس نگرانى هایى درباره وضعیت غالمى 
وجود داشــت اما این بازیکن با بهبودى کامل به تمرینات 
گروهى برگشت و کار خود را از سر گرفت. بازگشت غالمى 
به تمرینات گروهى استقالل خبر خوبى براى کادرفنى و 
هواداران این تیم محسوب مى شود. با این تفاسیر عارف کار 
خود را براى حضور در دربى پایتخت استارت زده و خودش 

را براى مصاف حساس آبى ها آماده خواهد کرد.

غالمى، دوباره در اختیار 
ساپینتو

یک پیشکســوت فوتبال مى گوید جــاى نورافکن در 
تیم ملى خالى بود. ســمت چپ دفاعى تیم ملى بســیار 

ضعیف بود.
حسین چرخابى درباره بازیکنان ملى پوش سپاهان گفت: 
به نظر من جاى امید نورافکن در تیم ملى خالى بود. سمت 
چپ دفاعى تیم ملى بســیار ضعیف بود. در بازى مقابل 
آمریکا سمت چپ ایران براى حریف اتوبان شده بود. به 
نظر من به جز نورافکن، محمد محبى هم مى توانست در 
تیم ملى باشد. شاید نورافکن همان بازیکنى بود که باید 
در تیم ملى و جام جهانى حضور پیدا مى کرد تا نقطه ضعف 
تیم را پوشش دهد اما به هر حال نظر نهایى با سرمربى 

تیم ملى بود.
او  درباره تعطیالت لیگ برتر اظهار کرد:  لیگ برتر به مدت 
زیادى تعطیل شــد و مدت زمان این تعطیلى بى سابقه 
است. این تعطیالت مى تواند براى همه تیم ها یک شروع 
مجدد باشد. در فوتبال انگلیس و فرانسه این تعطیلى ها 
سابقه نداشته است اما در ایران این تعطیالت متداول است. 
تیمى موفق است که مربى اش بتواند زمان استراحت، نوع 

بدنسازى و نوع تمرین را به خوبى برنامه ریزى کند.
این پیشکسوت فوتبال با بیان این که خط حمله سپاهان 
در این تعطیالت نیاز به ترمیم دارد، گفت: این وقفه زمانى 
مى توانست موقعیت خوبى باشد تا بازیکنى مثل عیسى 

مرادى در خط حمله کیفیت بهتــرى پیدا کند. با حضور 
عیسى مرادى، شاید شــهریار مغانلو احساس خطر کند. 
همین مساله باعث مى شود عملکرد سپاهان بهتر شود. 
ژوزه مورایس حتى مى تواند سیستم خود را با دو مهاجم 

بچیند و شاید این تغییر به تیمش کمک کند.
او اضافه کرد: ســپاهان یکى از مدعیان قهرمانى در این 
فصل از لیگ برتر اســت. در کنار ســپاهان مى توان به 
پرسپولیس و استقالل هم اشاره کرد. بعد از این سه تیم 
هم باید به گل گهر اشاره کرد که از شانس هاى قهرمانى 
در لیگ بیست و دوم اســت. باید ببینیم کدام تیم از این 

تعطیالت بیشتر استفاده کرده است.

چرخابى: جاى نورافکن در تیم ملى خالى بود

تیم پونفرادینا اســپانیا در حضور گلــر ایرانى اش به برد 
مهمى رسید.

از هفته بیستم مسابقات دســته اول فوتبال اسپانیا تیم 

پونفرادینا در حضور امیر عابدزاده به مصاف تیم لوگو  رفت 
و در نهایت به برد مهمى دست یافت.

عابدزاده که همراه با تیم ملى ایران در جام جهانى حضور 
داشت على رغم اینکه فرصت بازى مقابل انگلیس، ولز و 
آمریکا را به دست نیاورد اما در بازگشت به اسپانیا انتخاب 

اول سرمربى تیمش بوده است.
عابدزاده که مدت زیادى پیش از جام جهانى هم در ترکیب 
پونفرادینا نیمکت نشین شده بود و در بازى هایى هم که به 
میدان مى رفت موفق به کلین شیت نشده بود، سرانجام 
بعد از جدال با لوانته، موفق شد سومین کلین  شیت خود 
را ثبت کند. او در بازى روز یکشنبه مقابل لوگو موفق به 

بسته نگه داشتن دروازه تیمش شد تا اینگونه پونفرادینا با 
گل دقیقه 33 مارکو نارانخو به برد مهمى رسید تا حدودى 

از قعر جدول فاصله گیرد.
عابدزاده که در جدال هفته قبل با لوانته، یکى از بهترین 
بازیکنان تیمش بود و ســیوهاى زیادى داشت، در این 
مسابقه فشار زیادى را مقابل تیم قعر جدولى تحمل نکرد 
و تنها در یک حمله موفق به مهار شوت بازیکن حریف با 

واکنشى خوب شد.
پونفرادینا با این پیروزى 21 امتیازى شد و به رده هفدهم 
جدول رســید. از طرف دیگر لوگو نیز با 18 امتیاز در رده 

بیستم قرار دارد.

برد مهم پونفرادینا با کلین شیت بچه عقاب

مرضیه غفاریان

تیم شباب االهلى دبى در حضور هافبک ایرانى 
خود در مســابقات جام حذفى امارات موفق به 
شکست الجزیره نشــد و با یک به تساوى پرگل 

متوقف شد.
شــباب االهلى دبى در بازى رفــت مرحله یک 
چهارم نهایى جام حذفــى امارات در خانه مقابل 
الجزیره قرار گرفت و در نهایت به تساوى 2 بر 2 

برابر این تیم رسید.
احمد نوراللهى، هافبک ایرانى االهلى با انتخاب 
ژاردیم از ابتدا در ترکیــب قرار گرفت و عملکرد 

خوبى از خود نشان داد.

نکته جالب توجه این اســت که االهلى در نیمه 
اول با دو گل از رقیــب قدرتمند خود با گل هاى 
رمضان و اشــرف عقب افتاد اما در نیمه دوم در 
عرض پنج دقیقه با گل هاى الغسانى و کارتابیا به 

بازى بازگشت و در نهایت تیم بازنده زمین نبود.
با این حال در دقیقه 85 با تصمیم ژاردیم، احمد 
نوراللهى از زمین مسابقه بیرون آمد و جاى خود 

را به عبدا... النقبى داد.
دیدار برگشت این مسابقه دو روز دیگر به میزبانى 
الجزیره در شهر ابوظبى برگزار مى شود و  برنده به 

مرحله نیمه نهایى جام حذفى مى رسد.

تساوى پرگل تیم اماراتى در حضور هافبک ایرانى

بازیکن تیم ملى فوتبال ایران و باشگاه شارلروا اظهار امیدوارى 
کرد به یک تیم بزرگ تر ترانسفر بشود.

على قلى زاده در سال 2018 از تیم سایپا به تیم شارلروا بلژیک 
منتقل شد و در سال هاى اخیر یکى از نفرات اصلى تیم ملى ایران 
هم بوده است. قلى زاده در این جام جهانى در هر سه مسابقه براى 

ایران به میدان رفت و عملکرد خوبى داشت.
وب ســایت voetbalnieuws در همین ارتباط اعالم کرد که 
شارلروا مى تواند با انتقال قلى زاده به واسطه عملکردش در جام 
جهانى به یک باشگاه دیگر، ترانسفر میلیون دالرى داشته باشد.
این سایت نوشت: «على قلى زاده در جام جهانى با ایران بازى 
کرد و تأثیر بســیار خوبى از خود به جاى گذاشت. فوتبالیست 
فوق العاده اى با مهارت فنى که به طرز عجیبى زیر نظر ادوارد 
استیل -سرمربى شــارلروا- روى نیمکت قرار گرفت، امیدوار 
است که بتواند در کانون توجه تیم هایى با رتبه باالتر از شارلروا 
قرار بگیرد.» قلى زاده در خصوص احتمال انتقالش به تیم هاى 
دیگر گفت: «فقط خدا مى داند، اما من با تمام وجودم امیدوارم. 
اگر الزم است کارى انجام شود، باید در ژانویه، ژوئن یا بعد از آن 
اتفاق بیافتد اما بیشتر از همه مى خواهم روى تیم متمرکز بمانم نه 
هیچ چیز دیگرى. در ضمن من باید تمام تالشم را براى شارلروا 

انجام دهم.»
در ادامه گزارش این رسانه بلژیکى آمده است: «قلى زاده یکى 
از تماشایى ترین فوتبالیســت هاى لیگ بلژیک است که البته 
همیشه عملکردش ثابت نیست. بازیکن چپ پا و 26 ساله تا سال 
2025 با شارلروا قرارداد دارد. او در سال 2018 توسط "گورخرها" 
با مبلغ 300 هزار یورو به بلژیک آورده شد و در این بین ارزش 
بازار او به 2 میلیون یورو افزایش یافته اســت. بنابراین شارلروا 
مى تواند به انتقال میلیون دالرى براى بازیکنى امیدوار باشد که 
در جام جهانى با یک پاس گل، به ثمر رساندن یک گل مردود 
و زدن توپ به تیرك دروازه عملکرد خوبى داشت. بنابراین قلى 

زاده مى تواند به یک انتقال برتر امیدوار باشد.»

ستاره تیم ملى ایران از 
شارلروا جدا مى شود؟

برخى تصمیم هافبک ملى پوش ســرخ ها درباره 
جدایى از پرسپولیس را شوك غیرمنتظره براى تیم 
یحیى مى دانند در حالى که اینطور نیست. این را آمار 
ضعیفى که مهدى ترابى در قطر و پیش از سفر به 
این کشور شیخ نشین در لیگ برتر از خود برجاى 

گذاشت ثابت مى کند. 
ترابى در فصل جارى یکى از ضعیف ترین بازیکنان 
تیم پرسپولیس بوده است. این وینگر 28 ساله در 
893 دقیقه اى که براى ســرخ ها به میدان رفته 
تنها موفق به ثبت یک پاس گل شــده و نه تنها تا 
پایان هفته یازدهم پایش به گلزنى بازنشده بلکه با 
پنالتى که در هفته هفتم برابر تراکتورى ها از دست 

داد زمینه ساز تنها شکست تیمش در لیگ 22 هم 
شده است.

با این تفاسیر و با توجه به حضور مهره هاى هجومى 
تأثیرگذارى چون یورگن لوکادیا، شیخ دیاباته، سعید 
صادقى، امید عالیشاه، ســیامک نعمتى و مهدى 
عبدى در خط حمله تیم پرســپولیس و همچنین 
اضافه شــدن عیســى آل کثیر مهاجم محبوب

 سرخ ها به جمع شاگردان یحیى، در ادامه راه به نظر 
نمى رسد که جدایى هافبک- مهاجمى همچون 
مهدى ترابى که این روزها از فرم ایده آل خود فاصله 
گرفته خللى در تیم صدرنشین لیگ به وجود آورد. 
ضمن اینکه با توجه به پولى که بابت رضایتنامه این 
بازیکن عاید پرسپولیســى ها مى شود انتقال این 

بازیکن براى سرخ ها نه تنها ضررى در پى ندارد  
بلکه با پرپول کردن جیب آنها مى تواند گره اى از 

مشکالت مالى این تیم تهرانى هم باز کند.
با این حال، تیم یحیى این روزها بى دغدغه نیست. 
اصلى ترین تهدیدى که در ادامه فصل سرخپوشان 
پایتخت را تهدید مى کند ســوغاتى است که به 
اجبار از قطر نصیب آنها شده است. مصدومیت گلر 
شماره یک تیم ملى مى تواند همانطور که در حذف 
شاگردان کى روش از جام جهانى 2022 تأثیرگذار 
بود جایگاه پرسپولیس را در جدول رقابت هاى لیگ 

22 با خطر مواجه کند.   
عبدا... ویســى، مربى تیم قهرمان لیگ پانزدهم 
راســت مى گفت؛ «دروازه بان خوب از پدر و مادر 

خوب هم بهتر است». بهترین شــاهد براى این 
مدعا هم نقش انکارناپذیر گلرجوان مراکشــى ها 
در نخســتین صعود این تیم آفریقایى به مرحله 
نیمه نهایى جام جهانى است. چرا راه دور برویم؟ 
ضربه اى که فصل گذشته به تیم هاى مدعى چون 
سپاهان و پرسپولیس بخاطر خأل حضور سنگربان 
ششدانگ در چهارچوب دروازه شان وارد شد هم 
محکم ترین دلیل بر تأثیر عملکرد یک گلر مطمئن 

در نتیجه گیرى تیم هاست.
و حاال پرسپولیسى ها نگرانند مبادا مصدومیت گلر 
شماره یک این تیم، همچون فصل گذشته دست 
شاگردان یحیى را از جام قهرمانى دور کند؟ اگرچه 
غیر از علیرضا بیرانوند سه بازیکن دیگر هم پیراهن 
دروازه بانى پرسپولیس را بر تن دارند اما کیست که 
از فاصله زیاد این گلرهاى جوان با سنگربان ملى 
پوش سرخ ها خبرنداشته باشد؟ حتى احمد گوهرى 
گلر دوم گل محمدى هم گزینه چندان دندانگیرى 
نیست و عملکردش نشان داده که نمى توان  براى 
رقابت هاى حساس لیگ روى او براى جانشینى  

بیرانوند خیلى حساب باز کرد.
براین اساس پربیراه نیســت اگر بگوییم، شوك 
اصلى همان لحظه اى به اردوگاه سرخپوشان در 
ایران وارد شد که مجید حسینى و على بیرو در قطر 
به هم برخورد کردند. هرچند نباید از این موضوع 
هم غافل شــد که آژیر قرمز خیلى پیش تر و قبل 
از آســیب دیدگى بیرانوند در مصاف با انگلیس، 
هم براى ارتش سرخ و هم براى سایر رقباى لیگ 
برترى اش و مهمتــر از آن براى تیم ملى ایران به 
صدا در آمده بود اما هیچ گوش شنوایى خریدار این 
هشدار نبود. سنگر باشگاه هاى حاضر در لیگ ایران 
نیاز به حضور گلرهاى ششدانگ دارد. دروازه بانانى 
که از همان زمان پابه توپ شدن در مدارس فوتبال 
همین باشگاه ها زیر نظر مربیان باتجربه پرورش 
یابند و به مرور زمان با حضور در مسابقات آبدیده 
شوند تا پیش از آنکه دیر شــود به کار آیند. خیلى 
پیش تر از آنکه با مصدومیت گلر شماره یک تیم، 
دستان سکاندارش کى روشى وار باال رود و برسر

 فرو آید.    

آژیر قرمز در اردوگاه ارتش سرخ، رقبا و تیم ملى

از ترابى بگذرید، بیرانوند را دریابید

چلسى نرســید. او اوجش در
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

بــه ســوى مــرگ کــه همگانــى اســت و فــرد فــرد شــما را از 
آن گریــزى نیســت بشــتابید، همانــا مــردم در پیــش روى شــما 
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با اجراى فاز اول پروژه مدیریت هوشمند تخصیص و توزیع 
آب در سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ، توزیع عادالنه آب در 
شهرها و روستاهاى تحت پوشش طرح که به این سامانه 

مجهز شدند، صورت گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
پروژه مدیریت هوشــمند سامانه آبرســانى ابتدا در شهر 

تودشک و سپس در شهر خوانسار پیاده سازى شد و نتایج 
ارزشمند آن به صورت مقاالت متعدد در مجالت و کنفرانس 
هاى متعددى ارائه گردید و هم اکنون فاز اول این پروژه، در 

مدار بهره بردارى قرارگرفته است.
حسین اکبریان افزود: آبفاى اســتان اصفهان، همواره در 
بکارگیرى فناورى هاى نویــن در صنعت آب و فاضالب 
پیشتاز بوده اســت به طورى که هم اکنون این شرکت با 
کمک ســامانه تله مترى ،امکان کنتــرل اتوماتیک کلیه 
تاسیسات آبرسانى تحت پوشــش طرح آبرسانى اصفهان 

بزرگ را دارد.
وى خاطر نشان ساخت که هم اکنون با توجه به قرار گرفتن 
سامانه تله مترى در سطح مناســبى از پایدارى و اطمینان 
پذیرى، و نیز اهمیت تحلیل داده ها در فرایندهاى تصمیم 
گیرى و بهبود بهره ورى سازمانى، این شرکت وارد مرحله 
جدیدى از بکارگیرى داده ها در اتخاذ تصمیمات مدیریتى 
و توسعه بهره ورى سازمانى در بخش بهره بردارى از آب 

شرب شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان به 
برخى از مزیت هاى این پروژه از جمله توزیع عادالنه آب 

، کاهش هدررفت شــبکه توزیع، کاهش حوادث شبکه، 
کاهش اســتهالك و افزایش طول عمر شبکه، افزایش 
رضایت مندى مشــترکین و مدیریت بحران اشاره کرد و 
گفت: پیش از این مدیریت آبرســانى، به رغم استفاده از 
سیستم هاى نوین تله مترى، مبتنى بر تجربه بوده است. از 
سوى دیگر با توجه به گستردگى سامانه آبرسانى اصفهان 
بزرگ، و توســعه ســامانه تله مترى، نیاز به تحلیل دقیق

 داده ها همواره احساس مى گردید و بدین ترتیب با افزودن 
سامانه هوشــمند به تاسیسات آبرســانى از طریق هوش 
مصنوعى و با کمک تجربه انسانى، آبفاى استان اصفهان 
موفق شد رسالت خود را در دسترسى پایدار همه مردم به آب 

شرب و توزیع عادالنه آن ارتقا بخشد.
اکبریان با بیــان این که مدیریت هوشــمند تخصیص و 
توزیع عادالنه آب در سامانه آبرسانى اصفهان بزرگ توسط 
کارشناسان شرکت طراحى و به بهره بردارى رسیده است 
تصریح کرد: براى اولین بار در کشور این نرم افزار بر اساس 
الگوریتم ها، روش ها و راه کارهاى مبتنى بر هوش مصنوعى 
با تکیه بر توان داخلى شرکت، مدل سازى و راه اندازى شد 

که در نهایت بهره ورى سازمانى را ارتقا مى دهد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان تشریح کرد؛

مدیریت هوشمند توزیع عادالنه آب در اصفهان بزرگ

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از برگزارى همایش منطقه اى 
امین موقوفات چهار استان به میزبانى اصفهان خبر داد.

حجت االسالم محمد حسین بلک در خصوص برگزارى همایش منطقه اى 
امین موقوفات در استان اصفهان اظهار داشت: میزبانى این همایش به دلیل 
موفقیت استان اصفهان در جذب امین از سوى سازمان اوقاف و امور خیریه 

پیشنهاد شده است.
وى افزود: از این رو در راستاى مشارکت دادن مردم در مدیریت موقوفات 
و اســتفاده از ظرفیت هاى قانونى،اداره اوقاف به این نتیجه رسیده است 
تعدادى از افرادى که از تعهد و تخصص الزم برخوردار هســتند به عنوان 

بدنه مردمى مشــارکت کنند و امور موقوفات را با نظارت اوقاف مدیریت 
کنند.

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان تثبیــت موقوفات، رفع 
اختالفات و بهره ورى و کارآمدى موقوفــات را از وظایف امین موقوفات 
دانســت و ادامه داد: از این رو براى آشنایى هر چه بیشــتر با قوانین باید 

جلسات بیشترى داشته باشیم که جنبه آموزشى دارد.
وى با بیان اینکه این دوره براى امناى استان هاى اصفهان، مرکزى، چهار 
محال و بختیارى  و یزد پیش بینى شده است، ابراز داشت: زمان برگزارى 

این دوره متعاقبا اعالم خواهد شد.

 
برگزارى همایش منطقه اى امین موقوفات در اصفهان

پرداخت 910 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 

تضمین امنیت شغلى پرسنل شرکت هاى 
زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش  

معاون اشــتغال و خودکفایى کمیته امــداد امام 
خمینى(ره) اســتان اصفهــان گفت:بیش از 910 
میلیارد تومان تســهیالت اشتغال براى راه اندازى 
و پایدارسازى 11 هزار و 631 طرح، به مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان پرداخت 

شد.
احمد رضایى پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
را براى ایجاد و پایدارسازى طرح هاى مددجویى 
ضرورى دانســت و بیان داشــت: در مدت8 ماهه 
امســال 910 میلیــارد و 800 میلیــون تومان، 
تسهیالت اشــتغال به 11 هزار و 631 مددجوى 

تحت حمایت پرداخت شده است.
وى با تاکید به اینکه اشتغال پایدار مى تواند مسیرى 
براى قطع زنجیره فقر باشد، ادامه داد: مددجویان 
با هدایت و مشــاوره کارشناسان این حوزه، عالوه 
بر کســب آموزش هــاى الزم بــراى راه اندازى 
طرح هاى اشتغال، از تســهیالت قرض الحسنه

 بهره مند مى شوند.
رضایى با اشاره به نظارت کمیته امداد بر طرح هاى 
اشــتغال، افزود: در حال حاضر 103 هزار و 116 
طرح اشتغال در روند 5ساله نظارت و خدمات فنى و 

پشتیبانى کمیته امداد قرار دارند. 

مدیرعامل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان گفت: 
امنیت شغلى کارکنان شــرکت هاى زیرمجموعه 

هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تضمین مى شود.
به گزارش روابط عمومى و بیــن الملل هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهان، دکتر محســن قدیرى با 
حضور در بین کارکنان شــرکت مشــعل پویا، از 
شــرکت هاى زیر مجموعه هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهــان، ایــن شــرکت  را یکــى از مهمترین 
شرکت هاى تازه تاســیس دانست و اظهار داشت: 
بــراى این شــرکت 10 زیــر مجموعــه تعریف 
شده و قرار اســت وابســتگى هاى ما را در زمینه 
تجهیزات و ابزار دقیق به تولیدات خارجى به صفر

 برساند.
وى با بیان اینکه براى راه اندازى همه بخشــهاى 
شرکت مشعل پویا زمینى 40 هکتارى را خریدارى 
کرده ایم، ادامه داد: تولید تجهیــزات ابزار دقیق و 
سیســتم کنترل، تولید تجهیزات بــرق صنعتى و 
تولید باترى هاى شارژ سریع از جمله خدماتى است 

که توسط شرکت ”مشعل پویا“ ارائه خواهد شد.
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با بیان 

اینکه در برنامه چشــم انداز شــرکت مشعل پویا 
همه بخش هاى زیر مجموعه تا سال 1404 بهره 
بردارى خواهد شــد، ابراز داشت: با بهره بردارى از 
این مجموعه مى توان تجهیزات مــورد نیاز همه 
شرکتهاى نفتى کشــور را در این هلدینگ تامین 

کرد.
وى گفت: برنامه ما ایجاد برند ملى شرکت مشعل 
پویا است، حدود 3 تا 5 درصد از شرکت هاى جدید 
ما مربوط به ابزار دقیــق، رآکتورها، مبدل ها و … 
اســت که قرار اســت همه این تجهیزات در این 

شرکت تولید شوند.
قدیــرى در خصــوص قــرارداد شــرکت هاى 
زیرمجموعه پاالیشگاه که مورد سوال بسیارى از 
کارکنان شرکت مشعل پویا نیز بود، اظهار داشت: 
باید توجه داشــت که همه کارکنان شرکت هاى 
زیرمجموعه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان میتوانند 
در صورت تمایل بعد از یک ســال به پاالیشــگاه 
بازگردند؛ امنیت شــغلى کارکنان شــرکت هاى 
زیرمجموعــه هلدینــگ پتروپاالیــش اصفهان 

تضمین مى شود.

مزایده سراسری امالک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 
اداره امور شعب استان اصفهان 

بانک ملى ایران ( اداره امور شعب استان اصفهان ) در نظر دارد تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکى سامانه تدارکات 
دولت (ستاد ایران) به صورت نقد بفروش برساند.

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 8/00 مورخ 1401/09/22 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/10/10 مى باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8/00  مورخ 1401/09/22 تا ساعت 10 مورخ 1401/09/30 مى باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 8/00 مورخ 1401/09/22 تا ساعت 13 مورخ 1401/10/10 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/10/11خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً مى بایست جهت شرکت در 

مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 10 مورخ 1401/09/30) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.

متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
تماس تلفنى با شماره تلفن031-32247380 

مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده    مزایده دستگاه اجرایى     مزایده گر  
  ( مزایده شماره2001001195000005  اموال غیرمنقول )

مراجعه حضورى :  میدان امام حسین (ع) – ابتداى چهار باغ پایین - واحد امالك

صورت امالك جهت واگذارى در دومین دوره مزایده امالك تملیکى بانک ملى اداره امور شعب استان اصفهان سال 1401

نحوه فروش مبلغ پایه مزایده (ریال)میزان مالکیت وضعیت کنونى پالك ثبتىمساحت اعیان ( تقریبى)مساحت عرصه کاربرى نوع ملک آدرسردیف 

100٪نقد86,500,000,000سه دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار85فرعى از 1310اصلى*185/01تجارى واحد تجارىخ خاقانى کوچه شهید جهانگیر سلطانى پالك 550 ساختمان صدارا طبقه همکف1

100٪نقد42/73324,502,924,145سهم از 72 سهم متصرفدار382فرعى از 23اصلى 516/30202مسکونىخانه ویالیىشهرابریشم حسن اباد خیابان توحید بن بست شهید رهنما پالك 2330

100٪نقد18,900,000,000سه دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار1581فرعى از 12اصلى280436مسکونىخانه ویالیىخیابان زیارتى کوچه یزدان 3

100٪نقد118,750,000,000ششدانگمتصرفدار13فرعى از 13566اصلى488/27450مسکونىخانه ویالیىخیابان کاوه خیابان تیران بن بست نیکرخ پالك 412

100٪نقد95,000,000,000ششدانگتخلیه 7فرعى از 1967اصلى    152/50___زمینکاشان-نبش خیابان باباافضل-جنب داروخانه دکتر یوسفى 5

100٪نقد28,540,538,000ششدانگتخلیه دفترچه قرارداد 42-4242-و-ج1984630صنعتى کارخانه نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد - خیابان خیام 65

100٪نقد31,261,200,000ششدانگتخلیه دفترچه قرارداد 42-4451-و-ج4015660صنعتى کارخانه نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد - خیابان خیام 75

100٪نقد58,830,300,000ششدانگتخلیه دفترچه قرارداد 33-2139-و-ج41251642صنعتى کارخانه کاشان شهرك صنعتى امیر کبیر (جعفرآباد )خیابان کمال الملک شرقى خیابان شکوفه 5 پالك 8269

9 B 100٪نقد187,400,000,000ششدانگتخلیه 1491فرعى از 4924اصلى 306/30مسکونى آپارتمان اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق مجتمع پاسارگاد بلوك 2 طبقه 1 واحد

10 B 100٪نقد198,000,000,000ششدانگتخلیه 1488فرعى از 4924اصلى 317/3مسکونى آپارتمان اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق مجتمع پاسارگاد بلوك 8 طبقه 1 واحد

11A 100٪نقد173,000,000,000ششدانگتخلیه 1482فرعى از 4924اصلى259/03مسکونى آپارتمان اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق مجتمع پاسارگاد بلوك 8 طبقه همکف واحد

100٪نقد31,204,000,000ششدانگمتصرفدار14682فرعى از 49اصلى339/3286مسکونى-تجارى خانه ویالیىکاشان بلوار چمران خیابان امام موسى صدر نبش بن بست صدر124

100٪نقد105,000,000,000ششدانگتخلیه 25542فرعى از 50000اصلى128/0375مسکونى خانه ویالیىاصفهان خیابان سجاد خیابان رحیم ارباب نبش کوچه قصر(23) 13

100٪نقد9,878,000,000ششدانگمتصرفدار1340فرعى از 40اصلى 390319مسکونىخانه ویالیىمبارکه شهر طالخونچه خیابان شهید شهریارى خیابان شهید هاشمیان پالك 241 14

100٪نقد18,000,000,000ششدانگتخلیه 4فرعى از 1299اصلى100مسکونىآپارتمان خیابان نشاط کوچه شماره 10 بازارچه حسن آباد حسینیه گلبندان بن بست شهیدان پالك156/1

100٪نقد19/8026,922,500,000سهم از 72سهم  متصرفدار17604فرعى از 15190اصلى 206/28307/80مسکونىخانه ویالیىاصفهان خیابان دشتستان کوچه مهدیه(18) پالك 1626

100٪نقد5122,662,600,000سهم از 72سهممتصرفدار308فرعى از 4017اصلى80138مسکونىآپارتمان اصفهان خیابان احمدآباد خیابان گلزار خیابان استاد همایى کوچه کاشفى(شماره12) پالك 1762

100٪نقد17,300,000,000ششدانگتخلیه 1فرعى از 6744اصلى2310کاشان خیابان باباافضل کوى پنجه شاه 18

100٪نقد6,976,000,000ششدانگمتصرفدار382فرعى از 814اصلى463/50211مسکونىخانه ویالیىدیزیچه محله نکو آباد خیابان زاینده رود کوچه گلستان شهداء 19

100٪نقد12,500,000,000ششدانگتخلیه 1924فرعى از 16اصلى90/2590مسکونىخانه ویالیىخیابان امام خمینى (ره) کوچه مسجدالمرتضى 20

100٪نقد11,806,300,000ششدانگتخلیه 7917فرعى از 391اصلى 304/21145مسکونىخانه ویالیىنجف آباد کهریزسنگ بلوار ولیعصر (عج) کوچه شماره 13 پالك 22 21

100٪نقد184,000,000,000ششدانگتخلیه 5فرعى از 179اصلى79304280صنعتى کارخانه منطقه صنعتى حاجى اباد 22

 م.الف:۱۴۲۵۹۱۷

نوبت اول
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