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۳

سبز شدن موانع جدید 
بر سر راه 

عقب نشینی ها

«ساحل» میزبان 
«انفرادی» شد  

۳

دست ها را قطع کنید
نه اینترنت را!

۳

       

کدام عسل 
برای دیابت 
مفید است؟

گره کور نو شدن تاکسى هاى اصفهان
۶

مرغ اصفهان در 
قفس تولید مازاد

رصد بازار مرغ در اصفهان نشــان مــى دهد که طى 
ماه هاى گذشــته این بــازار با فراز و نشــیب هاى 
بسیارى روبه رو بوده اســت؛ به طورى که در برخى 
مقاطــع، گرانى، کمبود و صف هــاى طوالنى خرید 
مرغ را تجربه کرده ایم و در برخــى اوقات مثل این 
روزها با مازاد مرغ مصرفى روبه رو هســتیم. اکنون 
با سنگین شدن کفه ترازوى عرضه نسبت به تقاضا، 
تالطم در بازار مرغ اصفهان به شکل دیگرى خود را 
نشان داده و گزارش ها نشــان مى دهد که انبارهاى 
اصفهان پر شــده از مرغ هایى که مصرف کننده 
ندارد. گرچه وجــود مرغ مازاد در بــازار و کاهش 
قیمت هــا در نگاه نخســت، اتفاقــى مثبت براى 

مردم و...

حیات در احتیاط نیست!
شکست ناپذیری های دو سرباخت سپاهان و ذوب آهنشکست ناپذیری های دو سرباخت سپاهان و ذوب آهن

۷

دورنماى نه چندان روشن فرسودگى بخش مهمى از ناوگان حمل و نقل عمومى

مهاجم پرسپولیس مهاجم پرسپولیس 
راهی سپاهان می شود؟
مهاجــم شــمالى پرســپولیس، در نقل و 

انتقاالت زمســتانى با چهار پیشنهاد از 
از تیم هاى نســاجى، سپاهان، مس 
رفسنجان و فوالد خوزستان مواجه...

۲

در صفحه ۳ بخوانید

«الیحه منع خشونت 

علیه زنان» همچنان 

در صف رسیدن به 

صحن علنی مجلس 

۵

باز هم یک تغییر پست 
پرزحمت برای 
نورافکن

خوردن عسل مى تواند براى افراد مبتال به 
دیابت و قندخون باال مفید هم باشــد، اما 
کدام عسل براى این بیماران مفید است؟

بــر اســاس مطالعــه جدیدى کــه در 
Nutrition Reviews منتشر شده است...

حداقل هایی که به درد معیشت نمی خورد

شنیده ها از افزایش شنیده ها از افزایش ۲۰۲۰ درصدی حقوق کارمندان خبر می دهند درصدی حقوق کارمندان خبر می دهند

۲

۷

۸۸۸۸ درصد سد زاینده رود  درصد سد زاینده رود 
خالی استخالی است

۳

هالیوود فرانسه را بلعید! صدور حکم اعدام برای ۳ متهم حادثه خانه اصفهانجهان نما ۹ قابلیت پیام رسان اپل که ازآن بى خبریداستان خواص شگفت انگیز پوست تخم مرغتکنولوژی سالمت

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر سهامى خاص به شماره 
ثبت 846 (ثبت خمینى شــهر) دعوت به عمل مى آوریم تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که در 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 به آدرس خمینى شهر، بلوار شهید بهشتى شمالى، پایانه 

تلفن: 031-33600330  حمل و  نقل کاال، دفتر شرکت تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.  
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: 

1ـ گزارش روند عملیات اجرایى، ادارى و مالى به اعضاء
2ـ اضافه نمودن برخى موارد و تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصالح ماده 2 اساسنامه 

3ـ تصمیم گیرى در خصوص بدهى هاى معوقه اعضاء 
4ـ پیشنهاد تغییر نحوه حق السهم اعضاء پیرو صورتجلسات و توافقات قبلى 

5ـ سایر موارد مرتبط 

آگهی دعوت سهامداران محترم شرکت پایانه سازان راه مهر 
خمینی شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۶ 

(ثبت خمینی شهر) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۴۷۴۸ 
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

هیأت مدیره شرکت پایانه سازان راه مهر خمینی شهر 

شــرکت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه انجام خدمات بهره بردارى و نگهدارى از طرح شبکه برق 20 
کیلوولت دو مداره از نیروگاه چلگرد تا تأسیسات سد و تونل ســوم کوهرنگ را از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله اى با ارزیابى کیفى و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى 
که تمایل به شــرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق 

اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 32,283,892,571 ریال. برآورد بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه رشته هاى توزیع نیروى برق، بهره 

بردارى از تجهیزات برقى آب و فاضالب و ابنیه سال 1401 است.
اعتبار پروژه: تأمین مالى توسط مناقصه گزار (کارفرما) و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهاى عمرانى (تملک 
دارایى هاى سرمایه اى) و در حد تخصیص دریافتى به صورت اسناد خزانه اسالمى یا نقد یا ترکیبى (بخشى اسناد 

خزانه اسالمى و بخشى نقد)  است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (براى اشخاص 
حقوقى) یا پایه 2 یا باالتر (براى اشخاص حقیقى) در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد (مبلغ 
و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط 

مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى مى باشد.
محل اجراء: واقع در استان چهارمحال و بختیارى، شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان مى باشد و  مدت اجراء 12 

ماه شمسى است.
نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: شرکت آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-
ساختمان شماره دو- معاونت طرح و توسعه- ب) دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور زایندآب به 

نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مواعد زمانى دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ و 
تاریخ گشایش پاسخها مطابق تاریخها و مواعد زمانى مندرج در سامانه ستاد ایران مى باشد. مناقصه گران جهت 
شرکت در ارزیابى کیفى مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت 
اسناد ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. پس از ارزیابى 
کیفى و تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران، دعوتنامه شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور 

در اختیار آنها قرار خواهدگرفت. 
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 

روز انتشار آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي 

اصفهان- کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی 
مناقصه عمومی یک مرحله ای  (شماره فراخوان در سامانه 

ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۶۹ )

  م.الف :۱۴۳۸۶۴۹

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

س ود؟؟؟ددود؟ود؟ود؟ود؟
ل وونقلنقل و

ز ز 

رص
ماه
بسی
مقا
مرغ
روز
با س
تال
نشا

ق
مرد

پ ییر ی م ز پمبب ییر ی م ز ب
ریمپرزحمت برایتمحزحرپرپرزحمت برای  ت ح تبرایحر پرزحمت برایپرزحمتبححمتبرایپرز

فکنونورافکنونو نورافکننو

۷

مدیر بهره برداری و نگهداریمدیر بهره برداری و نگهداری

از سد زاینده رود خبر داد؛از سد زاینده رود خبر داد؛ مبتال به 
ـد، اما 
ست؟

ـه در 
ست...

ردت نمی خوشت نمی خورد می ی خخوردشت وردت ن  خوشت نمی
۲
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موج هشتم کرونا
 تا نوروز ادامه دارد

چرا پزشکان 
مى خواهند بروند؟

خبرخوان
اقدام بحث برانگیز عراق 

  انتخاب |شرکت کل پست عراق، تمبرها 
و کارت پستال هایى به مناسبت میزبانى بصره از 
جام ملت هاى خلیج فارس چاپ کرد. این تمبرها 
و کارت پستال ها به دســتور «هیام الیاسرى»، 
وزیر ارتباطات عراق با عنوان جعلى براى خلیج 
فارس منتشر شد. نادیده گرفتن تمامیت ارضى 
ایران از جانب عراق با توجه به مالحظات امنیتى و 
منطقه اى تهران و بغداد، موضوعى قابل تأمل و 
مهم تلقى مى شود که مى توان آن را در پازل هاى 

بزرگ تر مورد ارزیابى قرار داد.

هالیوود فرانسه را بلعید!
  کافه سینما |براى نخســتین بار در 
33 ســال اخیر، هیچ فیلم فرانسوى نتوانست در 
فهرست جدول گیشه نمایش ساالنه سینماهاى 
این کشور قرار گیرد. تحلیلگران اقتصادى سینما با 
ابراز تعجب از این موضوع مى گویند از سال 1989 
تاکنون این اولین بار اســت که صنعت سینماى 
فرانسه با چنین وضعیت بغرنجى روبه رو مى شود. 
این در حالى است که تمام ده فیلم این فهرست را 

محصوالت هالیوودى به خود اختصاص داده اند.

تعدیل نیرو 
بعد از اختالل اینترنت

  روزنامه اعتماد |نتایج یــک پژوهش 
پیرامون اثر محدودیت هاى اینترنتى چهار ماهه 
اخیر نشــان مى دهد، عدم دسترسى کاربران به 
شــبکه هاى اجتماعى منجر بــه تعدیل نیروى 
انســانى شــرکت ها، کاهش حقوق و دستمزد، 
توقف برنامه هاى توسعه اى و در نهایت افزایش 
نااطمینانى از آینده شــده اســت. این پژوهش 
نشــان مى دهد 43 درصد از بنگاه هــا به دلیل 
محدودیت هــاى اینترنتــى بیشــتر از نیمى از 
برنامه هاى اســتخدام خود را متوقف کرده یا به 

تعویق انداخته اند. 

احتکار پیاز!
مأمــوران پلیس امنیــت اقتصادى    مهر |
استان زنجان، 300 تن پیاز احتکار شده به ارزش 
تقریبى 60 میلیارد ریال را شناســایى و کشــف 
کردند. این پیازها در یک باب سوله واقع در یکى از 
شــهرك هاى صنعتى زنجان قرار داشت. در این 
رابطه 2 نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى 

سیر مراحل قانونى به مرجع قضایى معرفى شدند.

طال و سکه بخریم یا 
نخریم؟

طال و ســکه دوباره به مسیر    خبرآنالین |
قبلى خود بازگشتند و در مدار صعودى قرار گرفتند. 
در این شرایط، این سئوال مطرح است که  قیمت ها 
همچنان در مسیر صعودى حرکت خواهد کرد یا 
دوباره وارد فاز نزولى خواهد شد. در همین رابطه، 
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: 
نمى توانیم بگوییم که تا پایان سال یا سال آینده 
بازار طال و سکه به چه سمتى مى رود. اما مى توانم 
بگویم اگر نرخ ارز کنترل شــود، با توجه به اینکه 
تقاضا براى طال و ســکه در بازار نیست، به ثبات 

بازار و حتى کاهش قیمت ها مى رسیم.

 قیمت بنزین در سال آینده
در الیحه بودجــه 1402، درآمد    ایسنا | 
دولت از محــل منابع حاصل از فــروش نفت و 
فرآورده هاى نفتى تغییر چندانى نکرده اســت؛ 
بنابراین به نظر مى رســد دولت تصمیمى براى 
افزایش قیمت بنزین ندارد. یکى از نشــانه هاى 
اصلى بــراى تغییر قیمت بنزیــن، درآمد دولت 
حاصــل از فروش نفــت و فرآورده هــاى نفتى 
اســت که پیگیرى ها از الیحه تصویب شــده 
دولت براى ســال آینــده نشــان مى دهد این 
عدد در ســال آینده تغییر محسوســى نداشته 

است.

کاهش روزهاى فوتى صفر کرونا، ســه رقمى شــدن 
تعداد مبتالیان روزانه و افزایش شهرهاى نسبتًا پرخطر 
کرونایى، نشانه هایى  است که زنگ هشدار موج هشتم 
کرونا را در کشور، آن هم با ســویه هاى جدید به صدا 
درآورده است.نشانه هاى بروز موج دیگرى از کووید 19 
براى بار هشتم و باز هم با سویه هایى جدید در کشورمان 
هویدا شده و بعد از چند ماه آرامش کرونایى، طى هفته 
اخیر، مجدداً موارد شناســایى بیماران جدید کرونا در 
کشور سه رقمى شده اســت. در حالى که پیش از این 
ماه هاى آرام کرونایى را مى گذراندیم و بر همین اساس 
هم سطح رعایت بســیارى از پروتکل هاى بهداشتى 

کاهش یافت اما گویا کرونا پایان زنگ تفریح  را اعالم 
کرده و دوباره آمده تا با ســویه هاى جدیدش مهمان 
ناخوانده جسم و جان  شود. در همین راستا هم مسئوالن 
اعالم کردند که با توجه به ســرایت پذیرى سویه هاى 
جدید، به تدریج بر شــمار مبتالیان افزوده مى شود؛ به 
طورى که در همین مدت کوتاه، حضور زیرسویه هاى 
جدید اومیکرون در کشــورمان به ســه رقمى شدن 
مبتالیان روزانه منجر شده   و به نظر مى رسد این موج از 
چند هفته آینده شروع به افزایش مى کند و تا عید نوروز 
ادامه دارد و پس از آن به تدریج در روند نزولى منحنى 

قرار مى گیرد.

گرچه مهاجرت پزشکان تاکنون امرى متداول بوده است 
اما آنچه طى سال هاى اخیر رخ داده است این است که 
مهاجرت هــاى تحصیلى تبدیل به اقامت دائمى شــده 
اســت. به طورى که حدود یک چهارم از پزشکان ایرانى 
به اروپا و آمریکا مهاجرت و بخش بزرگى از پزشــکان 

هم کشورهاى عربى را براى مهاجرت انتخاب کرده اند.
دکتر رضا الرى پور،مدیر روابط عمومى ســازمان نظام 
پزشکى بیان کرد: در گذشته پزشــک وقتى شغلش را 
شــروع مى کرد و مطب مى زد، درآمد و معیشتش تأمین 
بود. االن یک پزشــک جوان فارغ التحصیلى که تقریبًا 
سال هاى زیادى از تحصیلش گذشته است، دیگر امکان 

زدن یک مطب در شــهرهاى کوچک را هم ندارد چه 
برسد به شهرهاى بزرگ.وى ادامه داد: در حال حاضر در 
کشور هیچ فضاى استخدامى براى پزشکان جوان وجود 
ندارد. امکان دریافت پروانه مطب هم انجام نشده، موجود 
نیست. همچنین حداقل دو سال در منطقه خاصى باید 
طرح اجبارى بگذرانند. خود اینها سبب مى شود با توجه به 
فضاى درآمدى بسیار کم، اقبال نسبت به رشته پزشکى 
وجود نداشته باشد. در حالى که کشورهاى حاشیه خلیج 
فارس و کشــورهاى خارجى عدد و رقم هایى که براى 
تعرفه هاى دریافتى پزشــک، اعالم مى کنند، رقم کمى 

نیست و اینها جاذبه براى رفتن ایجاد مى کند.

الدن ایرانمنش
رقم قطعى ضریب افزایش حقوق هنوز تصویب نشده، 
اما بحث داغ افزایش دستمزد در روزهاى سرد دى ماه 
امسال با الیحه مصوب دولت که پنجم دى ماه طى نامه 
رســمى رئیس جمهورى به مجلس ارائه شد، داغ شده 
است. این الیحه نشان مى دهد که بودجه سال آینده به 
طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد یافت و حق عائله 
مندى و اوالد نیز به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش پیدا 
مى کند. این یعنى اگر در سال گذشته افراد از 5 میلیون و 
800 هزار تومان تا 6 میلیون و 300 هزار تومان ( حقوق 
حداقلى) حقوق مى گرفتند، با این افزایش، حقوقشــان 
به رقمى بین هفت تا هفت و نیم میلیون تومان خواهد 
رســید. گرچه این احتمال هم مــى رود که طبق مدل 
ســال هاى گذشــته، رقمى بیش از 20 درصد را شاهد 
باشیم یا حتى افزایش حقوق کارمندان در سال 1402 به 

صورت پلکانى باشد.
این عددها حاال آتش غائلــه را در بین فعاالن کارگرى 
شعله ور کرده است. به اعتقاد آنها اگر مجلس با پیشنهاد 
دولت درباره حقوق کارمندان موافقت کند، کف حقوق 
و دستمزد کارگران نیز چندان تغییرى نخواهد داشت با 

درصد افزایش اندکى خواهد بود.
هر سال در شــوراى عالى کار حداقل دستمزد کارگران 
تعیین مى شــود. در این شــورا نمایندگانى از سه گروه 
کارگران، کارفرمایان و دولت حضــور دارند تا حقوق و 
مزایاى مناسب را براى سال بعد بررسى کنند و مطابق 
ماده 35 قانون کار، حقوق و مزایاى کارگران مشمول این 
قانون بعد از پیشنهاد توسط شوراى عالى کار، باید توسط 

وزیر کار و امور اجتماعى تصویب شود. 
هر سال، این شورا پایه حقوق سال بعد را بر اساس درصد 
تورم اعالم شده از طرف بانک مرکزى مشخص و براى 
همه ابالغ مى کند، بدون در نظر گرفتن شهرى که در آن 
زندگى مى کنند، سن و سال یا شرایط جسمى و روحى که 
دارند و جالب اینکه در هر سال پرداخت رقم تعیین شده 
به کارگران الزامى اســت اما این الزام، تنها روى کاغذ 
معنا دارد و در عمل به واسطه نبود شغل و امنیت شغلى 

و همچنین عدم تعادل بین عرضــه و تقاضا در بازار کار 
باعث مى شود که حقوق کارگران کمتر از مبلغ حداقلى 

تعیین شده هم باشد.
در سال 1401، افزایش حقوق، درصد باالیى نسبت به 
سال هاى گذشته داشت و با اینکه قرار بود این افزایش 
تا 15 درصد اعمال شــود اما شــوك ناگهانى افزایش 
حقوق ها تا 57/4 درصد همان روزها شبهاتى را ایجاد 
کرد و خیلى ها به این اندیشه فرو رفتند که قرار است با 
یک ابرگرانى روبه رو باشیم؛ مســئله اى که در همان 
یکى دو ماه آغازین امسال خودش را به خوبى نشان داد. 
حاال بحث افزایــش 20 درصدى کارمنــدان در حالى 
مطرح شده که حدود سه ماه پیش رئیس کمیته دستمزد 
کانون شوراهاى اســالمى کار اعالم کرد که خط فقر 
نسبى خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان 

رسیده است.
فرامرز توفیقــى، با این مثال که بدنــه جامعه کارگرى 
ایران از منظر معیشت مانند بیمارى است که با 10 درصد 
قلبش زندگى مى کند وضعیت کارگران را تشریح کرد. 

طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس قرار بر این شــده که 
دســتکم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و 900 
هزار تومان به دریافتى بازنشستگان بخش دولتى اضافه 
شود که در نهایت حداقل حقوق براى کارمندان دولت 
به پیشنهاد خود دولت به شش میلیون و 600 هزار تومان 
افزایش یابد اما در این بین حداقل دستمزد کارگران که 
اکنون پنج میلیون و 700 هزار تومان است، حتى با تمام 
حقوق، اضافه کارى، عائله مندى، حق مسکن و بسیارى 

از انواع مزایاى دیگر به 9 میلیون تومان هم نمى رسد. 
طبق روایت آمارها هم اکنون 30 درصد از مردم یعنى 25 

میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند و این در 
حالى است که نرخ فقر در مناطق روستایى از 35 درصد 

هم عبور مى کند.
جداى از این آمار، اقتصاددانــان معتقدند؛ 30 درصد از 
خانوار ایرانى از فقر درآمدى به فقر زمانى دچار شده اند؛ 
این یعنى آنها با دوشــغله یا چندشــغله بــودن زمانى 
براى سرگرمى، اســتراحت، ســفر و... ندارند و نتیجه 
آن فروپاشى خانوار خواهد بود. نکته اى که محمدرضا 
تاجیک، نماینده کارگران در شوراى عالى کار نیز به آن 
اشاره کرده و گفته اکنون دســتمزدها حدود 35 درصد 
هزینه هاى زندگى را جــواب مى دهد و  رقمى که پیش 
بینى مى شود به دستمزد کارگران اضافه  شود، به معنى 
افزایش حقوق نیست، بلکه قدرت خرید 1401 کارگران 

که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

شنیده ها از افزایش 20 درصدى حقوق کارمندان خبر مى دهند

حداقل هایى که به درد معیشت نمى خورد  گواه ناامیدى دشمن
  تسنیم | آیت ا... سید ابراهیم رئیسى، رئیس 
جمهور در جلســه هیئت دولت اقدام وقیحانه نشریه 
فرانسوى در اهانت به مرجعیت و ارزش هاى دینى و 
انسانى مردم ایران را محکوم کرد و افزود: توسل به 
توهین و اهانت آن هم به بهانه آزادى، گواه روشنى بر 
پوچى منطق هتاکان و ناامیدى آنها از به ثمر رسیدن 

توطئه آشوب و ناامنى در کشور است.

درباره زمستان سخت
  روزنامه هم میهن| «زمســتان ســخت 
اروپا» یکى از تعابیر اشتباهى بود که کم کم به باورى 
قطعى مبدل شد و سیاست خارجى ما را تحت تأثیر قرار 
داد. ما با تکرار و بزرگنمایى اخبار بد کشورهاى دیگر 
به ویژه اروپا و آمریکا، گرفتار غفلت مى شویم. ما شادى 
خود را در شکست آنها از هر چیز و به هر علتى جستجو 
مى کنیــم. گاه فراموش مى کنیم کشــورها و منابع 
دیگرى هم در جهان وجود دارنــد و فقط ما و غرب 
با هم روبه رو نیستیم. این به انتظار نشستن ها گاهى 

سبب مى شود که فرصت ها به کلى از دست بروند.

آمریکا رو به افول است
  ایلنا | سردار نقدى، معاون هماهنگ کننده سپاه 
گفت: آمریکا در منطقه رو به افول است و تمام نظرها 
و ذهنیت هایى که داشته با شکست مواجه شده است. 
آمریکا مى گوید حزب ا... لبنان نباید باشــد اما هست. 
43 سال است مى گوید جمهورى اسالمى مى رود، اما 
هست. مى گوید حماس نباید باشد، اما هست. این یعنى 
آمریکا در منطقه قدرت خود را از دست داده است. عین 
االسد را زدیم اما نتوانست هیچ غلطى بکند. دیدید از 

افغانستان به چه شکلى فرار کرد؟

انتقاد وزیر 
از مدرسه فرزندش! 

  تسنیم |وزیر آموزش و پرورش گفت: فرزندم 
در مدرســه دولتى درس مى خواند امــا واقعًا مدارس 
دولتى وضعیت مناســبى ندارند. یوسف نورى با بیان 
اینکه مدرســه دولتى و غیردولتى نــدارد، اظهار کرد: 
هنوز الگویى از مدارس غیردولتى به معناى غیردولتى 
مبتنى بر سند تحول بنیادین بیرون نیامده است و همه 
هم مدعى هستند که سند تحول بنیادین را بند به بند 

اجرا مى  کنند. 

حجاب از نظر حداد
  خبرگزارى صدا و سیما |غالمعلى حداد 
عادل گفت: مسئله حجاب باید حتماً جدى گرفته شود، 
ولى نباید به شکلى در بیاید که ملت را به صورت دو صف 
مقابل هم قرار دهد، این چیزى است که دشمنان ایران 
مى خواهند، باید مراقب باشیم که این قضیه جامعه ما را 

به صورت یک جامعه دو قطبى و تضاد در نیاورد.

سفارش عمه و عمو!
  خانه ملت| نماینده مردم گناباد گفت: امیر کبیر 
در سال 1227هجرى شمســى یعنى 170 سال قبل 
اعالم کرد که با سفارش عمه و عمو نمى شود کشور را 
اداره کرد، اما امروز با این سفارش ها مى خواهیم کشور 
را اداره کنیم و در رأس یک سازمان فوق تخصص مثل 
اســتاندارد فردى را بگذاریم که هیچ تجربه استاندارد 

نداشته و سازمان را مختل نموده است.

کلَفت ها و حجاب
  رویداد24| حجت االسالم محمدتقى رهبر، امام 
جمعه موقت اصفهان گفته است: من با حجابى را ارزشى 
اسالمى و انسانى براى زنان مى دانم. اگر به تاریخ نگاه 
کنیم، مى بینیم کلفت هاى دربــار بى حجاب بودند تا 
خودى نشــان بدهند و به خانواده هاى اشراف خدمت 
کنند. اما شأن زنان ایران اولى از این حرف هاست و به 
همین دلیل، حتماً باید حجاب داشته باشند تا ارزش شان 

کم نشود.

خورشید کیایى
الیحه  «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بعد از یک دهه که به 
تصویب هیئت دولت رسیده، همچنان در پیچ و خم بروکراسى هاى بهارستان 
مانده و در انتظار مصوب شدن است؛ الیحه اى که مى توان لقب پربحث ترین 

لوایح این سال ها را به آن داد.
این الیحه در دولت یازدهم با هدف جلوگیرى از خشونت علیه زنان و حمایت 
قانونى هر چه بیشتر از زنان خشونت دیده پیشــنهاد داده شد اما وقفه هاى 
طوالنى تدوین و تصویب آن باعث شــده که همچنان خــاك بخورد. قتل 
رومینا در خرداد ســال 99 اما تلنگرى بود که این الحیه را دوباره به جریان 
بیاندازد؛ الیحه اى که ابتدا به قوه قضاییه رفت و پس از تغییراتى، مجدداً وارد 
کمیسیون لوایح دولت شد و در سال 1400 با 57 ماده در هیئت دولت تصویب 

شد و بعد در مجلس اعالم وصول شد.
پس از وقفه  قریب به 10 ســال تدوین این الیحه، اکنــون نیز اگرچه حدود 
یکسال از اعالم وصول الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 
در مجلس شوراى اسالمى مى گذرد اما نمایندگان مجلس همچنان در حال 

بررسى آن هستند و خبرى از ارائه این الیحه به صحن علنى مجلس نیست.
سارا فالحى، سخنگوى فراکســیون زنان مجلس شوراى اسالمى، در پاسخ 
به این ســئوال که تعلل در تصویب الیحــه مذکور منجر به ایجاد شــائبه  
بازپس فرســتادن این الیحه به دولت سیزدهم شده اســت، درباره آخرین 
وضعیت الیحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» چندى پیش 
در گفتگو با یکى از خبرگزارى ها گفت: این الیحه به دولت بازگشــت پیدا 

نکرده و اکنون در کمیسیون اجتماعى مجلس است.
وى با بیان اینکه درباره این الیحه جلســات مختلفى را با نهادهاى مختلف 

براى انجام اصالحات مورد نظر برگزار کردیم تا هنــگام ارائه آن به صحن 
علنى رأى آورد و مجدداً به کمیســیون بازنگردد، تصریح کرد: 100 درصد 
اعضاى فراکسیون زنان پشــت تصویب این الیحه هستند چراکه به منظور 
حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیرى از انواع خشونت هایى که اعمال 

مى شود به نفع زنان ماست.
در این رابطه یکى دو روز پیش و در آســتانه فرارسیدن روز زن معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده صحبت از این الیحه را پیش کشید و با اشاره 
به اینکه یکى از قوانین و لوایح حمایتى از زنان بحث الیحه حمایت از کرامت 
زنان است اظهار امیدوارى کرد روند تصویب الیحه اى که از یک دهه پیش 
در کش و قوس است و هنوز به تصویب نهایى نرســیده است هر چه زودتر 

انجام شود.
الیحه مذکور با 57 ماده در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول آن به 
تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجراى قانون، فصل سوم به وظایف 
دستگاه هاى اجرایى و نهادهاى مرتبط، فصل چهارم به جرائم و مجازات ها و 

فصل پنجم به آیین دادرسى مى پردازد.
در الیحه یادشــده هر رفتار اعم از فعل یا ترك فعل که به جهت جنسیت یا 
موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب 
یا ضرر به جسم یا روان یا شــخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از 

حقوق و آزادى هاى قانونى وى شود «خشونت» محسوب مى شود.
همچنین مطابق با الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 22 
دستگاه اجرایى، نهاد و سازمان و قوه قضاییه داراى وظایف هستند؛ از جمله 
آن این است که نیروى انتظامى موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان 
در کالنترى و پاسخگویى به مراجعین شده است و ضمن به کارگیرى پلیس 

زن، وظیفه دارد نیروى متخصص تربیت و دستورالعمل رفتارى براى مأموران 
خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت هاى اجتماعى و مرکز اسکان موقت 

و تشکل هاى مردم نهاد همکارى کند.
اما وعده ها براى تصویب این الیحه همچنان هــم ادامه دارد. حدود هفت 
ماه پیش رئیس فراکســیون زنان و خانواده مجلس شــوراى اسالمى گفت 
که فرایند بررســى الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت، 
در کمیسیون اجتماعى مجلس شوراى اســالمى به پایان رسیده است و در 
کمیسیون تخصصى، وضعیت بررسى نهایى و تکمیل شده دارد اما موضوعى 
که درباره این الیحه وجود دارد این اســت که پیشنهاد داده شده مواردى به 

الیحه اضافه شود.
فاطمه قاسم پور در آن زمان از برگزارى جلسه در هفته هاى بعد سخن گفت 
و پیش بینى کرد که در هفته هاى آینــده اقدامات نهایى مرتبط با این الیحه 
انجام شود تا با این اقدامات جدى که انجام شده است، در صحن علنى مجلس 
شوراى اســالمى براى تکمیل شدن در دســتور کار قرار گیرد، چون فرایند 

بررسى آن تمام شده است.
او همچنین ابراز امیدوارى کرد که در آینده اى نزدیک این مسئ له نهایى شود. 
این در حالى است که فاطمه مقصودى، عضو فراکسیون زنان مجلس شوراى 
اســالمى نیز پیش از گفته هاى قاســم پور، گفته بود که معتقد است الیحه 
حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت به عنوان یک الیحه مهم و 
اساسى به زودى در صحن علنى مجلس مطرح شود تا برخى مشکالت بانوان 
با اجراى این الیحه به حداقل برسد. اما با وجود اینکه یکسال است این الیحه 
در مجلس اعالم وصول شده همچنان در صف انتظار رسیدن به صحن علنى 

مجلس و مصوب شدن مانده است.

«الیحه منع خشونت علیه زنان» همچنان در صف رسیدن به صحن علنى مجلس

با اینکــه ماجراى واردات خودرو هنــوز در هاله اى از 
ابهام قرار دارد، اما روزانه خبرهاى جنجالى بســیارى 
در این باره به گوش مى رسد. به تازگى یک کارشناس 
خودرو مدعى شــده که خودروهــاى وارداتى صفر 

کیلومتر نیستند!
پیش از ورود خودروهاى خارجى به کشور، برخى فکر 
مى کردند که ماجراى ضمانت و خدمات پس از فروش 
این خودروها قرار است به شکلى اصولى و رسمى انجام 
شود. اما در حال حاضر شرکت هایى که مشغول وارد 

کردن خودروهاى خارجى به کشور هستند، خودشان را 
به عنوان نماینده رسمى معرفى کرده اند؛ در صورتى که 
این موضوع صحت ندارد و خودروها از طریق واسطه 
خریدارى شده و راهى بازار ایران شده اند؛ بنابراین، این 

ماجرا کماکان در هاله اى از ابهام قرار دارد.
به تازگى یکى از کارشناســان صنعت خودرو، ادعاى 
عجیب و جالبى را مطرح کرده که بســیار خبرســاز 
شده است. امیرحســین کاکایى درباره واردات خودرو 
گفت: قوانین و ضوابط رســمى هر کشــور مى گوید 

که اشخاص یا شــرکت هاى واردکننده خودرو، باید 
مدارك فنى کمپانى رســمى خودرو خریدارى شده را 
در اختیار داشته باشند و آن را ارائه دهند. عالوه بر این 
موضوع، واردکننده وظیفه دارد به منظور ارائه خدمات 
پس از فروش، تعهدى 10 ســاله بدهــد؛ اما به نظر 
مى رسد هیچ کدام از این الزامات اجرایى نمى شوند و 
واردکنندگان فقط قصد دارند تحت هر شرایطى و به 

هر قیمتى، خودروهاى وارداتى تحویل مردم دهند!
این کارشــناس خودرو درباره صفــر کیلومتر نبودن 

خودروهاى وارداتى گفت: خودروهاى وارداتى از بازار 
عمان و دبى خریدارى شده اند و تحت هیچ شرایطى 
نمى توان دســت اول بودن آنهــا را تضمین کرد! در 
فهرست واردکنندگان، اسامى هیچیک از شرکت هاى 
باسابقه و قدیمى در زمینه واردات خودرو دیده نمى شود 
و نام و روزمه اشخاص نیز هنوز مشخص نیست؛ به نظر 
مى رســد بخش قابل توجهى از ایــن خودروها صفر 
کیلومتر نیستند و اگر چنین چیزى حقیقت داشته باشد، 

براى بازار خودروى  کشور بسیار خطرناك است.

خودروهاى وارداتى صفر کیلومتر نیست!
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افزایش 34 درصدى 
پرداخت صدقه

اصفهانى ها در 9 ماهه ســال جارى 48 میلیارد و 55 
میلیون تومان صدقه پرداخت کرده اند که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است. 
معاون توسعه مشــارکت هاى مردمى کمیته امداد امام 
خمینى (ره) استان اصفهان با بیان اینکه هر اصفهانى 
به طور متوسط در ماه 998 تومان صدقه مى دهد، گفت: 
در 9 ماهه سال جارى، ســهم هر خانوار تحت حمایت 
از صدقه پرداختى نیکــوکاران اصفهانى، ماهیانه مبلغ 
44هزار و 495 تومان بوده اســت. حمیدرضا طاهرى 
افزود: صدقات جمع آورى شده بر اساس موازین شرعى 
و دستورالعمل تامین کمک هزینه هاى درمان، مسکن، 
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و معیشت 

مددجویان مصرف مى شود.

نقش فروشگاه هاى کوثر در 
تنظیم بازار 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان با تاکید بر نقش مهم فروشگاه هاى 
کوثر در تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها گفت: توزیع اقالم 
متنوعى همچون میوه، گوشت، مرغ، برنج و سایر کاالها 
در این فروشگاه ها باعث تعدیل قیمت و دسترسى آسان 
شهروندان به این کاالها مى شود. امیرحسین ماه آورپور با 
اشاره به اختتامیه جشنواره «شب یلدا» در فروشگاه هاى 
کوثر، تصریح کرد: این جشــنواره همراه با تخفیفات و 
جوایز ویژه از نوزدهم آذرماه سال جارى آغاز شد و تا دهم 
دى ماه ادامه داشت که مراسم اختتامیه و اهداى جوایز 

روز سه شنبه بیستم دى ماه برگزار خواهد شد.

ساخت 8 تقاطع غیرهمسطح 
در استان 

بهزاد شاهسوندى معاون مهندسى و ساخت اداره کل راه 
و شهرسازى در خصوص وضعیت احداث تقاطع هاى غیر 
همسطح استان اظهار داشت: در حال حاضر هشت تقاطع 
غیر همسطح در پهنه استان اصفهان با اعتبار هزینه شده 

یکهزار و 89 میلیارد ریال در دست احداث است.

اجراى دیوارنگارى
 در محله جامى

مدیر منطقه یک شــهردارى اصفهان گفت: به منظور 
احیا و مرمت جداره هاى فرسوده خیابان جامى شرقى و 
غربى و آرایش سیماى بصرى محالت، دیوارنگارى به 
مساحت 1140 مترمربع و با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد 
ریال در این محله اجرا مى شود. میثم بکتاشیان اظهار 
کرد: در راستاى هویت سازى ســعى شده است که از 
شعرهاى منسوب به این شاعر بزرگ در دیوارنگاره هاى 
محله جامى استفاده شود، لذا امیدواریم این اقدام در ایجاد 
تعامل و حس تعلق شهروندان و ساکنان محله جامى و 

افزایش رضایت مندى آنها مؤثر باشد.

درخشش دانشجویان پزشکى
دانشــجویان پزشــکى دانشــگاه آزاد نجف آباد در 
آزمون هاى کشورى با کســب رتبه هاى برتر خوش 
درخشــیدند. رئیس دانشکده پزشــکى دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد از موفقیت چهار دانشجوى 
پزشکى این واحد دانشگاهى در کسب رتبه هاى برتر 
یک درصد خبر داد و گفت: این دانشــجویان با کسب 
این موفقیت مى توانند از تسهیالت پذیرش در آزمون 
دستیارى تخصصى پزشکى سال 1402 استفاده کنند. 
حمیدرضا نیک یار افزود: کســب این چهار سهمیه از 
مجموع 18 دانشجوى پزشکى از 14 دانشکده پزشکى 

دانشگاه آزاد اسالمى رقم خورد.

اهداى زمین رایگان
سید امیرحســین زرگرى رئیس اداره راه و شهرسازى 
شهرستان اردستان گفت: وزارت راه و شهرسازى مکلف 
شده است، به خانواده هایى که سه فرزند دارند و فرزند 
سوم آنها از 19 آبان ســال 1400 به بعد متولد مى شود 

زمین رایگان اختصاص دهد.

خبر

مسئول امور کنترل کیفیت هواى شهر معاونت حمل  و نقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان گفت: در یک ماه اخیر تعداد 
ایستگاه هاى سنجش کیفى هوا در شهر اصفهان از 9 به 11 

عدد رسیده است .
جمشــید لقایى اظهار داشــت: در حال حاضر 11 ایستگاه 
سنجش کیفى هوا متعلق به شهردارى اصفهان وجود دارد 
که همه آنها فعال هســتند، اما گاهى ممکن است به دلیل 

اختالالت فنى به مدتى غیرفعال شود.
وى با اشاره به افزایش تعداد ایستگاه ها در مدت اخیر عنوان 
کرد: تعداد ایستگاه ها 9 عدد بود، اما در حدود یک ماه پیش 
دو ایستگاه سپاهان شهر و دانشگاه صنعتى نیز راه اندازى شد .

وى با بیان اینکه در شهردارى تاکنون مباحث مالى منجر 
به غیرفعال شــدن ایستگاه ها نشده اســت، گفت: یکى از 
مشکالت ما نحوه خدمات دهى و پشتیبانى شرکتى بود که 
در گذشته با آن براى ارائه گزارشات همکارى مى کردیم، اما 
اکنون سایت مربوط به این شرکت از دسترس خارج شده و 
اطالعات به صورت دستى از طریق شبکه هاى مجازى و 

رسانه ها توسط شهردارى منعکس مى شود.
لقایى ادامه داد: با شــرکت دیگرى براى این امر صحبت و 
قرارداد منعقد کرده ایم و در ماه هاى آینده ســامانه جدیدى 
مشابه آنچه شرکت کنترل کیفیت هواى تهران دارد ارائه 

مى  شود.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از ســد زاینده رود با اشاره 
به خالى بودن 88 درصد ظرفیت ســد زاینده رود، گفت: 
ورودى این سد از ابتداى سال آبى تا نیمه دى ماه 111 

میلیون مترمکعب بوده است. 
ســید مجتبى موسوى نائینى با اشــاره به اینکه ذخیره 
سد زاینده رود به 147 میلیون مترمکعب رسیده، اظهار 
داشت: ورودى به سد هم اکنون 9 متر مکعب بر ثانیه و 

خروجى از آن 10 مترمکعب بر ثانیه است.
وى ابراز داشت: خروجى از سد زاینده رود امسال نسبت 
به سال گذشته چهار درصد و در مقایسه با حجم خروجى 

در بلند مدت 54 درصد کاهش نشان مى دهد.

موســوى نائینى با بیان اینکه ذخیره ســد زاینده رود 
تا نیمه دى ماه ســال گذشــته 165 میلیون مترمکعب 
و در بلنــد مــدت مشــابه 597 میلیــون مترمکعب 
بوده اســت، خاطرنشــان کــرد: ذخیره کنونى ســد 
زاینده رود در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشته 
10 درصد و نســبت به بلند مــدت 75 درصد کاهش

 نشان مى دهد.
مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از ســد و نیروگاه هاى 
زاینده رود با بیان اینکه 12 درصد از ظرفیت سد زاینده 
رود هم اکنون پرشدگى دارد، اضافه کرد: در حال حاضر 

88 درصد سد خالى است.

88 درصد سد زاینده رود 
خالى است

افزایش تعداد ایستگاه هاى 
سنجش کیفى هواى اصفهان

رصد بازار مرغ در اصفهان نشــان مــى دهد که طى
 ماه هاى گذشته این بازار با فراز و نشیب هاى بسیارى 
روبه رو بوده است؛ به طورى که در برخى مقاطع، گرانى، 
کمبود و صف هاى طوالنى خرید مرغ را تجربه کرده ایم 
و در برخى اوقات مثل ایــن روزها با مازاد مرغ مصرفى 

روبه رو هستیم.
اکنون با سنگین شــدن کفه ترازوى عرضه نسبت به 
تقاضا، تالطم در بازار مرغ اصفهان به شکل دیگرى خود 
را نشان داده و گزارش ها نشــان مى دهد که انبارهاى 

اصفهان پر شده از مرغ هایى که مصرف کننده ندارد.
گرچه وجود مرغ مازاد در بازار و کاهش قیمت ها در نگاه 
نخست، اتفاقى مثبت براى مردم و مصرف کنندگان به 
شــمار مى آید اما باید مراقب بود که اگر بازار مدیریت 
نشــود با کاهش جوجه ریزى از ســوى مرغداران و به 

دنبال آن کاهش تولید مواجه خواهیم شد.
معــاون بهبود تولیــدات دامــى اخیراً در ایــن رابطه 
متذکر شــده حاال که با مازاد مرغ مواجه هســتیم به
 اتحادیه ها و کشتارگاه ها اعالم شده مجاز هستند مرغ 
مازاد را خریدارى، منجمد یا صادر کنند و اگر الزم شــد 

به بازارهاى هدف داخل یا خارج از کشور عرضه کنند. 
طى ماه هاى اخیر به گفته ایراندوســت، جوجه ریزى 
بسیار قابل توجهى چه در استان و چه در کشور داشتیم به
 اندازه اى کــه با فراوانى قابل توجهــى از مرغ زنده در 
ســالن هاى مرغدارى ها مواجه شــده ایم و همچنین 
مرغى که به کشتارگاه ها ارسال مى شود، فراوان است.

معاون بهبود تولیدات دامى جهاد کشــاورزى اصفهان 
گفته تولید کننده ها بخاطر مازاد تولید نگران نباشــند 
چرا که به قطعه بندها گفته شــده هر میــزان مرغ که 
مى خواهند خریدارى، بســته بندى، مصرف، ذخیره و 
یا منجمد کرده و در این زمینه نیز محدودیتى نداریم و 
اظهار خشنودى کرده که طبیعتاً این شرایط براى مصرف 
کننده خوب است چرا که مرغ را بســیار کمتر از قیمت 

اعالم شده خریدارى و ذخیره مى کنند.
اما این موضوع چندان به مــذاق تولید کنندگان خوش 
نیامده چرا که روند معکــوس افزایش عرضه و کاهش 
مصرف معادله را در بازار تولید و مصرف گوشــت سفید 

برهم زده است. 
در این شرایط تولیدکنندگان مرغ از اینکه مرغ ها روى 
دستشــان مانده گالیه مندند و از مردم خواســته اند در 
شرایطى که جوجه ریزى ها افزایشى شده و شاهد سقوط 
قیمت مرغ در بازار هستیم با خرید و ذخیره سازى مرغ 
به تعدیل قیمت و تداوم تولید این محصول کمک کنند.

پیش از اینکه مرغ در اصفهان مازاد شــود دولتى ها به 
تولید کنندگان اعالم کرده بودند که میزان تولید مرغ را 
افزایش دهند و به آنها اطمینــان دادند که با اختصاص 
کاالبرگ براى خرید محصوالت پروتئینى مصرف مرغ 
افزایش پیدا مى کند. ولى در شــرایط کنونى با افزایش 
تولید، قیمت مرغ کاهشى شده و درمقابل کاالبرگى هم 
به مردم اختصاص داده نشد و در شرایط کنونى با مازاد 
تولید مرغ و از ســوى دیگر کاهش قدرت خرید مردم 

مواجه هستیم.

در این رابطه رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان نیز با 
اشاره به وضعیت پیچیده تولید مازاد مرغ در اصفهان 
گفته: پیش تر پولى که دولت بابت خرید مرغ مازاد به 
مرغداران بدهکار بود را با نهاده تهاتر کرد؛ ولى االن 
دیگر مرغ مازاد را خریدارى نمى کند، بلکه فقط مرغ 
نژاد آریا را خریدارى مى کند؛ دلیلش هم این است که 
نژاد آریا طرح ملى است و البته میزان خریدش جزئى 
است؛ یعنى فقط 12 درصد تولید مرغ آریا را خریدارى 

مى کند.
این در حالى است که تولید کنندگان قبل تر پیشنهاد داده 
بودند که براى مدیریت و تنظیــم بازار، جوجه ریزى ها 
متناسب با نیاز بازار انجام شود تا بازار هم به تعادل برسد 
چرا که هنوز مشکالت مدیریتى در چرخه تولید و عرضه 
بر بازار مرغ سایه افکنده و در برهه اى خرید نهاده ها با 
قیمت ارز آزاد، مرغداران را با مشکالت بسیارى مواجه 
کرد و همین عامل به افزایش هزینه تولید منجر شد و در 
برهه اى دیگر با کاهش جوجه ریزى ها به دلیل افزایش 
هزینه تولید قیمت مرغ افزایشى شد و مصرف کنندگان 

را در تنگنا قرار داد. 
اما با این همه توجهى به راهکارهــاى تولیدکنندگان 
نشد و همین باعث شد که اکنون عدم تعادل را در بازار 
مرغ اصفهان ببینیم.  به گفته کارشناســان اکنون تنها 
راهکار برون رفت از این مشــکل، حل  و فصل مشکل 
زنجیره هاى قبلى اســت تا به طور اساسى قیمت مرغ 
متعادل شــود و مردم بتوانند به اندازه نیازشــان از این 

محصوالت پروتئینى استفاده کنند.

مرغ اصفهان در قفس تولید مازاد 

«ساحل» میزبان «انفرادى» شد
نصف جهان   پردیس سینمایى ساحل این بار میزبان 
فیلم «انفرادى» ســاخته سید مســعود اطیابى در 
واقع فیلم بازگشــت رضا عطاران اســت به سینما 
آن هم پس از دو ســه ســال. کارگردان این فیلم 
همانى اســت که «دینامیت» را ســاخت و در ایام 
کرونا پرفروش تریــن فیلم تاریخ ایــران را براى 

خودش رقم زد. در واقع فیلم انفرادى خواسته یک 
کمدى اکشن باشــد، چیزى که مثًال رامبد جوان با 
قانون مورفى دنبال آن رفت و باز توانست در خلق 
صحنه هاى اکشن راضى کننده باشد. فیلم انفرادى 
اما سکانس هاى اکشنى دارد که با جلوه هاى ویژه 

طراحى صحنه چندان خوبى همراه نیست. 

مریم محسنى
شهردارى ها، هر چند سال یک بار اقدام به تعریض معابر 
مى کنند و طرح هاى جدیــدى براى اصالح رفت و آمد 
و زیباسازى شــهرها ارائه مى دهند. در بسیارى موارد، 
عملى شــدن این طرح ها به معناى تخریب تعدادى از 
بناهاى موجود در منطقه اســت و بسته به طرح و نقشه 

اعمال مى شود. 
تا بدینجا مشــکلى وجود ندارد و ایــن کار مى تواند به 
عریض شدن معابر کمک مؤثرى کند اما مشکل از آنجا 
آغاز مى شود که برخى از بانک ها و ادارات در اصفهان با 
وجود اینکه اقدام به عقب نشینى مى کنند اما با گذاشتن 

میله یا حفاظ هایى در چندمترى که عقب نشسته اند گویا 
مى خواهند منطقه تحت مالکیت خود را مشخص کنند 
و این بدین معناســت که نه خانى رفته و نه خانى آمده 
است و با اینکه ساختمان عقب رفته اما این حفاظ ها باز 

هم مانع تردد درست مى شود.
در این رابطه شهردارى ها باید محدوده عقب نشینى را 
براى مالکان معین کنند و این موضوع را به این مالکان 
حقوقى  یادآور شــوند چرا که این عقب نشینى ها قرار 
است براى عابران پیاده و کسانى که از این محل ها عبور 
مى کنند تسهیل شود نه اینکه تازه یک مانع جدید بر سر 

راه عابران سبز شود.

سبز شدن موانع جدید بر سر راه عقب نشینى ها

دست ها را قطع کنید نه اینترنت را!
نصف جهان   روزنامه «سیماى شهر» در شماره 19 
دى ماه خود در یادداشــتى با عنوان «قطع اینترنت 
موقع کنکور و پیشــنهاد مالنصرالدین!» نوشــته: 
«امروز قصد داریم خیلى ســریع و چکشى برویم 
ســر اصل مطلب و صغرى کبــرى نچینیم. بحث 
کنکور 1402 است و اصًال هم شوخى بردار نیست. 
چند روز قبل یکى از مســئوالن عالى وزارت علوم 
براى جلوگیرى از تقلب در پروسه برگزارى آزمون 
سراســرى بدون اینکه لبخند بزند و یــا آثارى از 
مطایبه و شوخى در چهره اش نمایان باشد پیشنهاد 
کرده اینترنت کل کشــو را هنگام برگزارى کنکور 
قطع کنند. حقیقت این ماجرا ما را یاد داســتانى از 
مالنصرالدین انداخت. بنــده خدایى هنگام تالش 

براى دستیابى به آخرین ته مانده هاى ماست دستش 
در کوزه گیر مى کند و خانواده هر چه تالش کردند 
نتوانستند دستش را از کوزه خارج کنند به ناچار او را 
نزد مال بردند واز او طلب چاره کردند مال دستور داد 
دستش را قطع کنند اطرافیان دست مرد نگون بخت 
را قطع کردند و دوباره نزد مال آمدند که دست را قطع 
کردیم ولى هنوز از کوزه بیرون نیامده اســت! مال 
نصرالدین نگاهى عاقل اندرسفیه در مراجعان کرد 
و گفت: خب کوزه را بشکنید.این را هم من باید به 
شما بگویم؟ حاال حکایت تقلب در کنکور است کسى 
تجهیزات چند میلیون ارتباطى مى خرد و در گوش 
و ریش و موى خود جاساز مى کند قطعًا براى تقلب 

سازمان یافته راه و چاره دیگرى اتخاذ مى کند.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

ضرورت راه اندازى مرکز فرهنگى با محوریت 
مصالى نایین 

نصف جهان    شهردارنایین گفت: طرح هاى عمرانى 
اجرایى در نایین  اولویت بندى شده اند و مهمترین 
ویژگى هایى که براى انجام پروژه ها در نظر گرفته 
شــده اســت توزیع خدمات در تمامــى مناطق و 

محالت شهر و همچنین تنوع در خدمات است.
حســن شــفیعى اظهار کرد: اکثر معابر شهرنایین 
در وضعیت نامناســب قــرار دارنــد و در بیش از 
یکسال گذشــته بالغ بر 110 میلیاد ریال آسفالت 
ریــزى در ســطح معابرشــهرى و در محــالت 

انجام شده است.
وى ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزى هاى انجام 
شده تا تا پایان ســال جارى روکش آسفالت تعداد 
دیگرى از معابرهمچــون خیابان هاى حافظ، بهار، 
نظامى گنجوى، عبــرت(آب انبارقطب)، یخچال 

محمدیه و 12 کوچه از محــالت مختلف نایین را 
تکمیل نماییم.

وى خاطرنشان کرد: درحوزه جدول و کانیو گذارى 
نیز 6200 مترمربع در یکسال گذشته جدولگذارى 
شده از جمله قطب کارگاهى که نیازمند جدولگذارى 
بود و همچنین بیــش از پنج هــزار مترمربع پیاده 
روسازى در محله هاى مختلف شــهر انجام شده 

است.
شــهردارنایین ادامه داد: موضوع گردشــگرى در 
شهرستان نایین بســیار حائز اهمیت است و باید به 
صورت ویژه به این موضوع پرداخته شــود و یکى 
از بحث هایى که شــهردارى پیگیرى کرده است 
راه اندازى یک مرکز فرهنگى تفریحى با محوریت 

مصالى تاریخى نایین است.

در محدوده شهر خوانسار 
کاج و سرو کاشته نمى شود

نصف جهــان    شهردار خوانسار گفت: شهردارى در 
راستاى حفظ درختان، تمام درختان تونل سبز شهر 
را شناسنامه دار کرده و بتن و جداول اطراف درختان 

را برداشته است.
مهدى احمدى با اشاره به علت قطع درختان تنومند 
شهر بیان داشت: قطع درخت نیاز به رأى کمیسیون 
ماده هفــت دارد، در این کمیســیون درخواســت 
شهروندان براى قطع یا هرس به شهردارى ارسال 
مى شــود و در بازدیدى که پنج شنبه هاى هر هفته 
اعضاى کمیســیون ماده هفت انجام مى دهند اگر 
ضرورت قطع درخت تشخیص داده شود رأى صادر 
مى شود، اما اگر نیاز به کار کارشناسى باشد موضوع 
به کارشناس جهاد کشاورزى ارجاع داده مى شود؛ 

به خصوص اگــر قطع درختان گــردو، آلو و زردآلو 
مطرح باشد.

شهردار خوانسار ادامه داد: شــهردارى براى قطع 
درختان فضاى سبز شهرى نیز باید با رأى کمیسیون 
ماده هفت اقدام کند و بدون اخذ مجوز کمیســیون 
ماده هفت هیچ درختى در سطح شهر قطع نخواهد 

شد.
احمدى با بیان اینکه هر سال بیش از دو هزار اصله 
درخت بومى خوانسار کاشت مى شود، افزود: کاشت 
درختان کاج و سوزنى برگ به دلیل مقاوم بودن در 
برابر کم آبى در مناطق کم آب کاشته مى شود، اما از 
این پس در محدوده شهر خوانسار درخت کاج و سرو 

کاشت نمى شود.

معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
طرح انتقال آب بهشت آباد از انتظارات قانونى مردم اصفهان 
است، ما منتظر هستیم که  با یک رویکرد عادالنه و عامالنه 

این طرح اجرایى شود.
مهران زینلیان با بیان اینکه بهشت آباد حقوقى است که ادا 

نشــده و مراجع قضایى باید به آن ورود کنند، افزود: 
یکى از انتظــارات به حق و قانونــى مردم اصفهان 
تامین آبى است که باید اتفاق مى افتاد و هم اکنون 
سالهاست که از آن گذشته و با جبران تاخیراتش باید 
جبران شود؛ از سوى دیگر آبى را هم از اصفهان به 
اســتانى دیگر منتقل کرده اند، این کار قبل تامین 
آب، غیرقانونى اســت و مسوول مستقیم آن وزارت 

نیروست و باید پاسخگو باشد.
وى اجرا نشدن طرح بهشت آباد را از کوتاهى هایى 
دانست که در حق اصفهان اتفاق افتاده است و گفت: 

این یک مطاله جدى اســت و صداى مردم اصفهان باید 
شنیده شود اما این از تصمیماتى است که در خارج از استان 

گرفته مى شود.
معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان یاد آور 
شد: تمام پیگیرى هاى طرح بهشــت آباد در حال انجام و 
مکاتبه اى هم در این رابطه با ســازمان حفاظت محیط 

زیست کشور شده است، دســتگاه هاى متولى فرا استانى 
مجوزات را بدهند تا این طرح که چندین سال متوقف مانده 

است، انجام شود.
زینلیان گفت: اجراى طرح بهشت آباد چه با تونل و چه با لوله 
متوقف است و ما با تعطیلى آن بسیار مشکل داریم اما این 

موضوع که گفته مى شود طرح با لوله اجرا شود مورد قبول 
نیست. موضع استان اصفهان این است که موافق اجراى هر 

آنچه کارشناسان فنى مى گویند و تایید مى کنند هستیم.
وى با اشاره به اینکه بحث اجراى طرح بهشت آباد با تونل و 
لوله از این جهت که یک پیشنهاد مشخص داده نشده، زیر 
سوال است افزود: ما خطى را در سه قسمت خواهیم داشت، 

سازمان حفاظت محیط زیست گفته است اجراى قسمتى از 
طرح که در اصفهان قرار مى گیرد با تونل، قسمتى به طول 
15 کیلومتر که در چهارمحال و بختیارى است حتما با لوله 
و وسط این محدوده اختیارى (لوله یا تونل) اجرا شود. اما 
این گونه نظر دادن به هیچ وجه مورد قبول نیست و بدنه 
سازمان محیط زیست هم به این موضوع اذعان دارد 
چرا که معنى ندارد بخشى از طرح با لوله و بخش دیگر 
آن تونل باشد؛ این پیشنهاد با گفتن اینکه اجراى همه 

طرح با لوله باشد، فرقى ندارد.
وى در ادامه گفت: صحبت منتقدان این اســت که 
اگر پیشــنهاد اجراى طرح با لوله اســت، صریح و 
روشن گفته شــود و این کار انجام شــود اما اینکه 
مســتنداتى تاکید کند طرح فقط با لوله اجرا شــود 
نه بخشــى از چهارمحال و نه اصفهان قبول دارند 
چرا که فلســفه وجودى تونل این است که در پیک 
بارش ها، سیالب منتقل شود. معاون استاندار اصفهان تاکید 
کرد: اصل موضوع این است که منتظر تصمیمات جدى، 
قاطع، صریح و روشن وزیر نیرو هستیم؛ پیگیرى هاى ما 
مستدام است و استاندار و معاونان تقریبا هر هفته موضوع را 
از تهران پیگیرى مى کنند و این موضوع در مکاتبات و هم 

در مذاکرات منعکس شده است.

بهشت آباد باید اجرا شود
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احتماال هنگام بارگیرى فایل از برخى ســایت ها نگران 
حفظ حریم خصوصى و امنیت سیستم خود هستید؛ گوگل 
کروم ویژگى هاى امنیتى و حریم خصوصى دارد که بهتر 
است هنگام بازدید از سایت ها آن ها را روشن کنید. یکى از 
این ویژگى هاى امنیتى، هشدار به کاربران هنگام دانلود از 
سایت هاى با پروتکل HTTP بجاى  HTTPSاست. گوگل 
در حال برنامه ریزى براى معرفى یک گزینه امنیتى جدید 
براى کروم است که در صورت فعال بودن، دانلودهاى ناامن 

را به طور کامل مسدود مى کند.
حتى پس از گذشــت ســال ها از معرفى HTTPS، تعداد 

زیادى از وب سایت ها همچنان از پروتکل HTTP استفاده 
مى کنند. اکنون، مرورگرهاى وب راهى براى هشــدار به 
 HTTP کاربران در هنگام شناسایى یک سایت با پروتکل
ارائه کرده اند و همچنین به کاربران این امکان را مى دهند 
که HTTPS را براى آن وب سایت آزمایش کنند تا امنیت و 

حریم خصوصى را حفظ کنند.
اکنون این راهنماى گام به گام را دنبال کنید:

 Always use secure » کــروم ایــن ویژگــى را
connections» (همیشه از اتصاالت امن استفاده کنید) 

نامیده است. این گزینه به طور خودکار پیمایش سایت ها 

را به HTTPS ارتقا مى دهد و قبل از بارگیرى سایت هایى 
که از آن پشتیبانى نمى کنند به کاربران هشدار مى دهد.

توجه داشته باشــید که این ویژگى جدید کروم نیست که 
شرکت روى آن کار مى کند. این ویژگى در دست توسعه 
است و قبل از عرضه نهایى به عنوان یک پرچم در دسترس 
خواهد بود. این روش به شــما امکان مى دهد تا با انتقال 
خودکار وب ســایت به HTTPS به صورت ایمن اقدام به 
دانلود کنید. همچنین به کاربران هشدار مى دهد که دانلود 

مى تواند مضر باشد.
ابتدا گوگل کروم را به آخرین نسخه خود به روز و مراحل 

زیر را دنبال کنید:
کروم را باز کنید.

 Settings → Privacy & Security → Security 2.به
بروید.

کلید Always use secure connections را روشن کنید.
پس از فعال شدن این گزینه، اگر وب ســایت از پروتکل 
HTTPS پشتیبانى  کند یا افزونه آن موجود باشد، گوگل 

 HTTPS کروم به طور خودکار ســعى مى کند به پروتکل
تغییر کند در اینصورت دانلود شــما در مقایســه با نسخه 

HTTP نسبتاً ایمن تر خواهد بود.

ترفندى براى ایمنى بیشتر در گوگل کروم

9 قابلیت پیام رسان اپل که از آن بى خبرید

کمیسیون حفاظت از داده هاى ایرلند متا را به پرداخت جریمه 
390 میلیون یورویى به دلیل جمع آورى غیرقانونى داده هاى 
شــخصى و هدف قرار دادن تبلیغات کاربران فیس بوك و 

اینستاگرام محکوم کرد.
کمیســیون حفاظت از داده هــاى ایرلنــد (DPC) متا را به 
پرداخت جریمــه 390 میلیون یورویى محکــوم کرد. این 
کمیســیون مى گوید: روشــى که متــا براى اســتفاده از 
داده هاى افــراد به منظور نشــان دادن تبلیغــات هدفمند 
در فیــس بوك و اینســتاگرام بــه کار گرفتــه، غیرقانونى

 است.
متا که مالک هر دو این پلتفرم هاست، سه ماه فرصت دارد تا 
نحوه دریافت و استفاده از داده ها براى تبلیغات را تغییر دهد. 
این شــرکت مى گوید که ناامید است و قصد دارد درخواست 

تجدید نظر کند.
رگوالتــور ایرلنــدى گفت کــه فیس بوك و اینســتاگرام 
نمى توانند با گفتن اینکه مصرف کنندگان باید نحوه استفاده 
از داده هایشــان را بپذیرند یا این پلتفرم هــا را ترك کنند، 
آنها را مجبــور کنند رضایت اســتفاده از داده هایشــان را 

بدهند.
این تصمیم بدان معناست که متا باید روش کسب و کار خود 
را تغییر دهد. بخش عمده اى از درآمد این شرکت یعنى بیش 
از 118 میلیارد دالر (97,8 میلیارد پوند) در ســال 2021، از 

تبلیغات بود.
جریمه 390 میلیون یورویى، دومین جریمه قابل توجهى است 
که توسط کمیسیون حفاظت از داده هاى ایرلند در ماه هاى 

اخیر اعمال شده است.
 در مــاه نوامبر، این کمیســیون فیــس بوك را بــه دلیل 
نقض اطالعات شــخصى صدها میلیــون کاربر به صورت 
آنالیــن، 265 میلیون یــورو (228 میلیون پونــد) جریمه

 کرد.
طبق گزارش ایرلندى تایمز، متا 2 میلیارد یورو (1,7 میلیارد 
پوند) براى پوشش جریمه هاى احتمالى اروپا در سال 2023 

کنار گذاشته است.
فعاالن حریم خصوصى مى گویند این تصمیم یک پیروزى 
بزرگ و به این معنى است که متا باید به کاربران حق انتخاب 
واقعى درباره نحوه اســتفاده از داده هاى آنها براى تبلیغات 

آنالین و هدفمند را بدهد.
از آنجایى که فیسبوك و اینســتاگرام داراى دفتر اروپایى در 
ایرلند هستند، کمیسیون حفاظت از داده هاى ایرلند مسئول 
بررسى و کســب اطمینان از مطابقت رفتار آنها با قانون داده 

اتحادیه اروپا است.

سریع ترین شارژر موبایل جهان معرفى شد رونمایى از اولین دوربین هاى بدون آینه پاناسونیک
لومیکس S۵II و S۵IIx، اولیــن دوربین هاى بدون آینه 
پاناســونیک با فوکوس خودکار هیبریــدى، در جریان 

CES2023 معرفى شدند.
دوربین هاى بــدون آینه پاناســونیک اگرچــه در بین 
فیلمبرداران محبوب هستند، اما به دلیل فوکوس خودکار 
ضعیفشان، همیشه در جایگاهى پایین تر از سونى، کانن 
و ســایر رقباى خود قرار مى گیرند. اما این بار ژاپنى ها، 
دوربین هاى جدیــدى را معرفى کردند که در سیســتم 

فوکوس خودکارشان، پیشرفت زیادى دیده مى شود.
پاناســونیک باالخره اولین دوربین هاى خود، لومیکس 
S۵II و S۵IIx، را با سیستم فوکوس 

خودکار تشخیص 

فاز هیبریدى معرفى کرده است. آن ها به گونه اى طراحى  
شده اند که مشکالت فوکوس و سایر مسائل را حل کرده 

و عکاسى بهبودیافته اى را ارائه دهند.
پاناسونیک در محصوالت جدید خود تشخیص-کنتراست 
را با سیستم جدیدى تعویض کرده که مى تواند نتایج بسیار 
بهترى ارائه دهد و به گفته خود شرکت مى تواند هم زمان 

چندین نفر را شناسایى کند.
هر دو دوربین عکاسى داراى سنسور کامًال جدید ۲۴٫۲ 
مگاپیکسلى با 315 نقطه کنتراست و 779 نقطه فوکوس 
 ISO Native خودکار هستند. تراشــه جدید نیز داراى
 204800-50) 51200-ISO۱۰۰ دوگانه بــا دامنــه
گسترش یافته) است. پاناسونیک همچنین موتور L۲ جدید 
را معرفى کرده که دو برابر سریع تر از قبل پردازش مى کند.

به نظر مى رســد پاناســونیک مطمئن است که 
سیســتم PDAF جدیدش از نظر سرعت 
مى تواند با رقبا همگام باشد. این شرکت 
مى گوید اکنون دوربین هایش مى توانند 
در شــرایطى کار کنند که قبًال برایشان 
چالش برانگیز بود؛ از جمله ردیابى افراد 
متعــدد، محصــوالت و شــرایط نورى 

نامناسب.

دوربین هاى عکاســى پاناســونیک مجهز به سیستم 
تثبیت کننده داخلى جدیدى به نام Active IS شــده اند 
که براى فیلمبردارى حین راه رفتن طراحى شده است. این 
سیستم مى تواند «حتى لرزش قابل توجه دوربین، تقریبًا 
200 درصد بیشتر از سیستم هاى معمولى» را با لنزهاى 
 Active ،انتخابى جبران کند. اگر این ادعا درســت باشد
IS مى تواند به کمک والگرهــا بیاید تا بتوانند فیلم هاى 

بهترین بگیرند.
 S۵ پردازنده ى ســریع ترى نسبت به S۵II در لومیکس
به کار رفته که کارایى آن را بهبود مى بخشــد و ردیابى 
فوکوس در حالت شاتر الکترونیکى را به حداکثر نرخ 30 

فریم بر  ثانیه مى رساند.
از دیگر ویژگى هاى جــذاب S۵II مى توان به فن داخلى 
کوچک آن اشاره کرد که مى تواند به دوربین کمک کند 
به صورت نامحدود ویدئو ضبط کند. به کمک این قطعه ى 
جدید، حرارت دستگاه کنترل شده و فشارى به آن نمى آید. 
درضمن، اکنون به جــاى درگاه Mini HDMI یک درگاه 

کامل HDMI در آن به کار رفته است.
اگر به فکر خرید این محصول هستید باید بدانید که قیمت 
دوربین لومیکس S۵II توسط شرکت سازنده 1999 دالر 
اعالم شده و گفته مى شود در ماه جارى عرضه خواهد شد.

ریلمى بــا رونمایى از سیســتم شــارژ 240 واتى خود 
سریع ترین شــارژر موبایل جهان را معرفى کرد. گوشى

 Realme GT Neo۵ – ریلمى جى تى نئو 5 نخستین 
محصولى خواهد بود که به این سیســتم شــارژ مجهز 
مى شود.تنها ســه روز پس از انتشــار تصاویر مربوط به 
آداپتور شــارژ 240 واتى کمپانى ریلمى، این برند چینى 
به طور رسمى از سیســتم شارژ ســریع فوق العاده خود 
رونمایى کرد. این رقم باالترین ســرعت شارژ در میان 
تمامى گوشى هاى عرضه شده به بازار تا به امروز است. 
عالوه بر این، توان 240 وات، حداکثر توانى اســت که 

درگاه USB-C قادر به پشتیبانى از آن خواهد بود.
تا پیــش از رونمایى از این سیســتم فوق العاده شــارژ، 
گوشى ردمى نوت 12 با شــارژ 210 واتى خود رکورددار 

سریع ترین سرعت شارژ در دنیا بود.
سیســتم شــارژ جدید ریلمــى از یک شــبکه موازى 
تشکیل شده از پمپ هاى 100 واتى استفاده مى کند که 
ورودى 10 ولت/24 آمپرى داشته و خروجى 20 ولت و 
12 آمپرى را ارائه مى دهند. ریلمى همچنین نرخ تبدیل 

این شارژر را برابر با 98.5 درصد توصیف کرد.
ســریع ترین شــارژر موبایل جهان از یک آداپتور 240 
واتى دوگانه گالیم نیترید اســتفاده مى کند که با حداکثر 

چگالى توان 2.34 وات بر سى سى، بیشترین چگالى را 
در محصوالت صنعتى دارد. این آداپتور علیرغم چگالى 
و توان باالتر تنها پنج درصد بزرگ تر از نمونه هاى 150 

واتى قبلى است. 
آداپتورهاى 240 واتــى ریلمى همچنیــن از خروجى 

USB-C بهره مى برند.

این آداپتور به همراه کابل شــارژ 12 آمپرى تولید شده 
از رشته هاى مسى تقویت شــده روانه بازار خواهد شد. 
رشته هاى مسى به کار رفته در این گوشى قادر به انتقال 

جریان بیست درصد بیشتر از قبل هستند.
شارژر جدید 240 واتى SuperVOOC ریلمى همچنین 
با پروتکل هاى 65 واتى PD و QC و VOOC نیز سازگار 

خواهد بود.
 Realme GT Neo بر اساس اطالعات موجود، گوشى

5 نخستین دستگاهى خواهد بود که از این سیستم شارژ 
بهره مى برد و شارژ باترى 4500 میلى آمپر ساعتى آن از 

صفر تا صد درصد، تنها نه دقیقه زمان خواهد برد.
این گوشــى که در ماه فوریــه روانه بازار مى شــود، به 
13 حســگر مجزاى دما مجهز اســت و از طراحى ضد 
آتش سوزى PS۳ و سیستم پایش ایمنى ریل تایم بهره 
مى برد. این دســتگاه همچنین به یک سیســتم انتقال 
حرارت گرافنى با مســاحت 6580 میلیمتــر مربع هم 

مجهز است.
همچنین عمر مفید باترى گوشى ریلمى جى تى نئو 5 به 
ازاى 1600 حلقه شــارژ صفر تا صد درصد توسط شارژر 
240 واتى برابر با 80 درصد اعالم شــده است. ریلمى 
همچنین گزارش داده کــه در بــازه 21 روزه آزمایش 
این سیستم شارژ، باترى ها پس از پر و خالى شدن هاى 
متوالى در دماى 85 درجه سانتیگراد و رطوبت 85 درصد 

هیچ گونه آسیبى ندیده اند.
بر اساس گزارشــات موجود، ریلمى جى تى نئو 5 به جز 
تجهیز به سریع ترین شارژر موبایل جهان، از مشخصات 
پرچمدار دیگرى هم بهره مى برد. این گوشــى از تراشه 
اسنپدراگون 8 پالس نســل 1 بهره برده و تا سقف 16 

گیگ رم و 512 گیگ حافظه داخلى ارائه خواهد داد.

پیام رسان اپل به نام Apple Messages که روى آیفون، آیپد و مک نصب است، امکانات بسیار جذابى دارد که شاید با همه آن ها آشنا نباشید. ما آن ها را به شما معرفى مى کنیم.
 اپلیکیشن پیام رسان اپل (Apple Messages) با هر بروزرسانى سیستم عامل هاى اپل، امکانات جدیدى و جذابى را دریافت مى کند. به همین خاطر ممکن است شما با برخى از ویژگى هایى که جدیداً به آن اضافه 

شده آشنا نباشید. به همین بهانه در اینجا قصد داریم 10 ویژگى جذاب این اپلیکیشن را بررسى کنیم.

 macOS Ventura یا iPadOS۱۶ ،iOS16 شما پس از آپدیت دستگاه خود به
مى توانید یک پیام ارسال شده iMessage را تا حداکثر 15 دقیقه بعد ویرایش 
کنید. در آیفــون و آیپد روى 
پیام ارسال شده ضربه بزنید 
و انگشتتان را نگه دارید و در 
مک روى آن کلیک راســت 
کنید. ســپس گزینه Edit را 
بزنید، پیام خــود را ویرایش 
کرده و تیک کنار پیام را بزنید 
 Edited تا تغییرات اعمال شود. به خاطر داشته باشید که پس از ویرایش، عبارت

در زیر پیام شما نقش مى بندد.

اگر شماره پروازى را در دست دارید،  مى توانید مستقیماً  از طریق خود پیام رسان 
اپل، آن پرواز را ردیابى کنید. در آیفون و آیپد روى شــماره پرواز ضربه بزنید یا 
در مک روى آن کلیک کنید.

 Preview ســپس گزینــه 
Flight را بزنید.

 یک صفحه پاپ آپ کوچک 
ظاهر خواهد شد که موقعیت 
هواپیما را روى نقشــه نشان 

مى دهد.
 البته ممکن است شرکت هاى هواپیمایى ایرانى این لینک را براى شما ارسال 

نکنند.

اگر مى خواهید پیام متفاوتى را براى دوســتانتان ارســال کنیــد، مى توانید از 
طریق iMessage یک نقاشى کشیده و براى او ارســال کنید. در آیفون ابتدا 
باید گوشــى تان را به صورت افقى بگیرید، ولى در آیپد فرقى نمى کند گوشى 
شما کدام حالت باشد. آیکون 
خط خطى را از گوشه سمت 
راست پایین کیبورد انتخاب 

کنید.
یک صفحه سفید به نمایش 
درخواهد آمد که شــما مى توانید در آیفون با انگشــت خــود و در آیپد با قلم 
هوشــمند Apple Pencil روى آن بکشید و سپس براى دوســتانتان ارسال 

کنید.

درســت در باالى گزینه Edit، گزینه دیگرى به نام Undo Send اضافه شده 
که وظیفه آن لغو ارســال یک پیام اســت. این دقیقا قابلیتــى مثل آن چیزى 
است که در ســرویس هاى 
  Gmail و Outlook ایمیــل
ارائه مى شود. شما مى توانید 
حداکثر تا 2 دقیقــه پس از 
ارســال یک پیــام، جلوى 
ارسال شــدن آن را بگیرید. 
براى دسترسى به این گزینه 
مثل مرحله قبلى عمل کنید. به خاطر داشته باشید که ممکن است گیرنده پیام 

پیش از لغو کردن، آن را خوانده باشد.

احتماًال متوجه شده اید وقتى روى آیفون یا آیپد خود مشغول تایپ کلمات مشخصى 
هستید، ایموجى هایى به جاى آن ها پیشنهاد مى شوند. نکته جالب توجه اینجاست 
که شما بعد از پایان تایپ پیام خود نیز مى توانید از این ویژگى استفاده کنید. در آیفون 
و آیپد پیام خود را در فیلد متن 
وارد کنید، اما به جاى ارسال 
کردن از پایین ســمت چپ 
 Emoji کیبــورد روى آیکون
ضربه بزنیــد.در این صفحه 
هر کلمه اى که یک ایموجى 
جایگزین داشته باشد براى شما مشخص مى شود و مى توانید فوراً آن را با یک شکلت 

عوض کنید. براى برخى کلمات مثل «شام» حتى چند ایموجى پیشنهاد مى شود.

براى دیدن سریع پیام هاى خوانده نشده، جدا کردن پیام هاى ناشناس و مخاطبان 
یا پیام هایى که اخیراً پاك کرده اید، مى توانید از قابلیــت فیلتر کردن پیام هاى پیام 
رسان اپل اســتفاده کنید. در 
آیپد و آیفون کافیســت روى 
فلش Filters در گوشه سمت 
پلیکیشن  چپ صفحه اصلى ا
Messages ضربــه بزنید. 

سپس فیلترى که مى خواهید 
بر اســاس آن پیام ها نمایش 
داده شود را انتخاب کنید.در مک هم روى گزینه View از منوى باالى صفحه کلیک 

کرده و سپس یکى از فیلترها را انتخاب کنید.

یکى از قابلیت هایى که به شــما کمک مى کند تا به صندوقچه پیام هایتان نظم 
ببخشید، Inline Replies اســت. این قابلیت زمانى مفید اســت که پیامى را 
ارسال مى کنید و مى خواهید 
خیلى سریع بدانید که در کدام 
صفحه گفتگو مشغول پاسخ 

دادن هستید.
در آیفون و آیپــد روى پیام 
ارسال شده ضربه زده و آن را 
نگه دارید یا در مک روى آن 
کلیک راست کنید. سپس گزینه Reply را انتخاب کنید. اکنون با لمس گزینه 

Reply یا Replies در زیر پیام، به بخش پاسخ ها خواهید رفت.

یکى از قابلیت هاى کاربردى که در مکالمات گروهى iMessage مى توانید از 
آن استفاده کنید، منشن کردن افراد است. شما مى توانید در یک پیام، فردى را 
منشن کنید تا نام آن پررنگ 
شده و یک نوتیفیکیشن براى 
او ارسال شود. در آیفون، آیپد 
یا مک فقط باید نام مخاطب 
مورد نظر را همــراه @  وارد 

کنید.
نکته: شما مى توانید نوتیفیکیشن هاى منشــن را هم مدیریت کنید. به صفحه 
 Notify Me When شوید. سپس گزینه Messages تنظیمات رفته و وارد بخش

My Name is Mentioned را غیرفعال کنید.

یکى از ســریع ترین راه هاى تأیید کردن یک متن در پیام رسان اپل، استفاده از 
Tapback است. شــما مى توانید با قلب، عالمت شست رو به باال، شست رو به 

پایین، خنده، تعجب و سوال 
به پیام ها واکنش نشان دهید.

روى آیفــون و آیپــد روى 
پیام مورد نظــر ضربه بزنید 
و انگشت خود را نگه دارید. 
ســپس یکى از گزینه هاى 
مورد نظر را انتخاب کنید. در 
مک هم کافیست روى پیام مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Tapback  را 

بزنید تا این گزینه ها روى صفحه ظاهر شوند.

1. ویرایش پیام هاى ارسال شده اخیر

4. ردیابى پرواز

7. در یک پیام نقاشى بکشید

2. لغو ارسال آخرین پیام

5. جایگزین کردن کلمات با ایموجى

8. فیلتر کردن پیام ها

3. ارسال پاسخ هاى درون خطى

6. افراد را منشن کنید

9. با Tapback به پیام ها واکنش نشان دهید

تبلیغات آنالین و هدفمند 
کار دست متا داد

x و S۵IIx، را با سیستم فوکوس  S۵II

خودکار تشخیص 
دوگانه بــا دامنــه
گسترش یافته) است
را معرفى کرده که د
به نظر مى رس
سیسـ
مى
مى
در
چال
متعـ
نامناس

Settin

ن کنید.
پروتکل 
، گوگل 
HTTP

با نسخه 
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نوشــیدن مرتب و به اندازه کافى آب در روز، یکى از 
مهم ترین کارها براى حفظ سالمتى است، اما نوشیدن 
روزانه آب کافى و هیدراته ماندن، براى بسیارى سخت 

و ناخوشایند است. چه باید کرد؟
 آب یک مــاده ضرورى بــراى بدن اســت. بدن ما 
قادر نیســت که آب کافى براى ادامه بقــاى ما تولید 
کند، بنابرایــن براى زنده ماندن بایــد از طریق غذا و 
مایعات، آب کافى دریافــت کنیم. خفظ آب بدن یکى 
از اساسى ترین مولفه هاى سالمتى است، اما بسیارى 
از مردم زیاد نوشــیدن آب را دوست ندارند. خبر خوب 
اینکه راه هاى سالم دیگرى هم وجود دارد که به شما 
کمک مى کنــد هیدراته بمانید و بــه میزان کافى آب 

دریافت کنید.

چرا هیدراته بودن بدن مهم است
آب براى بسیارى از عملکردهاى حیاتى بدن ضرورى 
اســت. حدود نیمى از خون جــارى در رگ هاى ما را 
پالسما تشکیل مى دهد که بیش از 90 درصد آن آب 
است. پالسماى خون انرژى، مواد مغذى و اکسیژن را 
به سلول هاى بدن مى رساند، بنابراین نقشى بسیار موثر 

در زنده ماندن ما دارد.
آب همچنیــن به دفع مــواد زائد از طریــق کلیه ها و 
همین طور روان نگه داشتن مفاصل، عملکرد سیستم 
گوارشــى، کنترل دماى بدن و سالمت پوست کمک 

مى کند.
اگر آب کافى مصرف نکنید، ممکن است عالئم کم آبى 
مانند سردرد، سرگیجه، خستگى، تمرکز کم، یبوست 
و خشــکى دهان را تجربه کنید. کم آبى شــدید خطر 
ابتال به ســنگ کلیه و عفونت هاى مجارى ادرارى را 

افزایش مى دهد.
اگر احساس تشنگى مى کنید، یعنى بدن شما در حال 
حاضر کم آب شده است، بنابراین باید به خواسته بدن 

خود توجه کنید و آب بنوشید.

چه مقدار مایعات نیاز دارید
نیاز روزانه ما به مایعات با افزایش سنمان و همچنین 
نســبت به وزنمان تغییر مى کند. یک نوزاد تازه متولد 
شــده نســبت به والدین خود (به ازاى هــر کیلوگرم 
وزن بدن) به مایعات بیشــترى نیاز دارد و بزرگساالن 
مســن تر، نســبت به جوانترها به مایعات کمترى نیاز 

دارند.
نیاز بــدن ما به مایعــات، در واقع جزئــى از نیازهاى 
متابولیک ما است و از فردى به فرد دیگر متفاوت است. 
سیکل طبیعى آب در بزرگساالن روزانه تقریبا معادل 4 
درصد وزن بدن است. بنابراین به عنوان مثال، اگر شما 
70 کیلوگرم وزن دارید، حدود 2.5 تا 3 لیتر آب در روز 
از دست خواهید داد (بدون احتساب تعریق). این یعنى 
براى حفظ هیدراتاســیون خود باید این مقدار آب را از 

غذاها و نوشیدنى ها تامین کنید.
روازنه هشــت لیوان (یا دو لیتر) اغلب به  عنوان مقدار 
آبى که براى هیدراته ماندن باید نوشید در نظر گرفته 
مى شود. البته اى مقدار تفاوت نیازهاى فردى بر اساس 
وزن، جنسیت، سن و میزان فعالیت را در نظر نمى گیرد.

نوشــیدنى هاى کافئین دار (مانند چاى و قهوه) اندکى 
ادرارآورند. براى اکثر بزرگساالن سالم، مصرف 400 
میلى گرم کافئین در روز اشــکلى ندارد که به عبارتى 
یعنى حدود 4 فنجان قهوه یا هشت فنجان چاى. اگر 
بیش از این مقدار نوشیدنى  کافئین دار در روز بنوشید، 

بر سطح آب بدن شما تاثیر منفى مى گذارد.

کسانى که باید بیشتر مراقب باشند
برخى از افراد بیشــتر از دیگــران در معرض خطرات 
کم آبى بدن هســتند و باید توجه ویژه اى به مصرف 
مایعات خود داشــته باشــند. اصلى ترین اولویت ها 
نوزادان، کودکان خردســال، زنان باردار و سالمندان 
هســتند. این گروه ها به دالیل زیــادى از جمله نیاز 
نسبتا باالتر آب به ازاى هر کیلوگرم وزن بدن، کاهش 
توانایى تشــخیص و پاســخ به عالئم کم آبى بدن، و 
موانعى براى مصرف منظم مایعات، در معرض خطر 

بیشترى هستند.
خانواده و دوستان مى توانند نقش مهمى در حمایت از 

آن ها براى حفظ آب بدن، به ویژه در هواى 
گرم داشته باشند.

 1. برنامه یادآورى براى نوشیدن آب روى 
گوشــى خود نصب کنید. این کار به شما 
کمک مى کند که در طول روز نوشیدن 

آب را فراموش نکنید و به طور 
منظم آب بدن خــود را تامین 

کنید.

2. براى اینکه نوشــیدن آب برایتان جذاب تر شود، از 
دم کرده میوه ها براى طعم دار کردن آن استفاده کنید. 
دم کرده میوه را در یک پــارچ بریزید و بگذارید تا روز 
بعد در یخچال بماند و خنک شود. بطرى آب را از آن پر 

کنید و همه جا با خود ببرید.
3. میوه تازه به آب اضافه کنید. چند برش لیمو، توت 
فرنگى، آناناس یا پرتقــال را به بطرى آب خود اضافه 
کنید تا طعم دار شــود. اگر بطــرى را در یخچال نگه 

دارید، میوه تا حدود 3 روز تازه مى ماند.
4. یک لیوان چاى سرد درست کنید. دستورالعمل هاى 
نوشیدنى بدون شــکر زیادى در اینترنت پیدا خواهید 
کرد. چاى هم به مصرف مایعات کمک مى کند. چاى 
سبز و سیاه را ابتدا در آب جوش دم کنید و بعد از اینکه 
خنک شــد، در یخچال بگذارید. چاى هاى میوه اى را 

مى توان با آب سرد درست کرد.
5. اندکى شــربت به آب خود اضافه کنید. مقدار کمى 
شربت در آب، جایگزنى سالم ترى براى نوشابه و آب 
میوه هاى شیرین شده با شکر است. شربت هاى رژیمى 

قند کمترى هم دارند.
6. اسموتى درست کنید. صبح ها میوه تازه، یخ و آب را 

با هم مخلوط و میل کنید.
7. آب گازدار بدون شکر بخورید. برخى افراد نوشیدن 
آب هاى گازدار را ترجیح مى دهند. آب معدنى گازدار 
تا زمانى که شکر یا شیرین کننده به آن ها اضافه نشده 

باشد، مناسبند.
8. قبل از خوردن هر چیزى، یک لیوان آب بنوشــید. 

با این قانون، شما ملزم به نوشیدن آب خواهید شد.
9. میوه ها و سبزیجات آبدار بخورید. بسیارى از میوه ها 
و ســبزیجات آب زیادى دارند. برخــى از بهترین ها 
عبارتند از انواع توت هــا، پرتقال، انگور، هویج، کاهو، 
کلم، اســفناج و خربــزه. یک ظرف پــر از میوه هاى 

خردشده براى میان وعده در یخچال خود نگه دارید.
10. از بطرى آب استفاده کنید. یک بطرى آب در طول 
روز همراه خود داشته باشید و شب ها هم کنار تختتان 
بگذارید. داشتن یک بطرى آب که ظاهرش را دوست 

دارید به شما کمک مى کند هیدراته بمانید.

یک کارشــناس ارشــد گیاهان دارویى گفت: 
خواص گالب بخاطر ترکیبات عالى بســیارى 
است که در آن وجود دارد این ماده هزاران فایده 

براى بدن دارد.
مینو طالبى با اشــاره به این کــه گالب از تقطیر 
گلبرگ هاى گل محمدى با بخار ساخته مى شود، 
اظهار کرد: گالب ماده اى معطــر بوده و گاهى 
اوقات بــه عنوان یــک عطر مالیم بــه عنوان 
جایگزین عطرهایى که حاوى مواد شــیمیایى 

هستند، استفاده مى شود.
وى عنوان کرد: گالب از هزاران سال پیش مورد 
اســتفاده بوده و ظاهراً منشاء معرفى و استفاده از 
آن کشور ایران بوده و بطور سنتى در محصوالت 
زیبایى، غذایى و نوشیدنى ها مورد استفاده است.

طالبى در رابطه با خواص گالب براى ســالمتى 
بدن، بیان کرد: به دلیل خواص تسکین دهنده و 
ضد التهاب گالب، آن را مى توان براى درمان گلو 
درد استفاده کرد، یک تحقیق نشان داده که این 
ماده مى تواند به عنوان یک آرام بخش عضالت 
گلو استفاده شود.این کارشــناس ارشد گیاهان 
دارویى با اشاره به این که گالب مایع را مى توان 
به عنوان بخشى از قطره چشمى خانگى استفاده 
کرد، تصریح کرد: ازجمله مشکالت چشمى که 

گالب به درمان آن کمک مى کنــد مى توان به 
ورم ملتحمه، زروزیر ملتحمه یا خشــکى چشم، 
داکریوسیستیت حاد، مشکالت دژنراتیو همانند 

ناخنک و پینگوکوال و آب مروارید اشاره کرد.
وى عنوان کرد: این خاصیت به این معناست که 
مى تواند به ترمیم سریع تر زخم با تمیز نگه داشتن 

آن و مبارزه با ورود عوامل بیمارى زا، کمک کند.
طالبى عنوان کرد: به دلیل خواص آنتى سپتیک 
آن و ایــن حقیقت که گالب ایجاد هیســتامین 
بوسیله سیستم ایمنى را تقویت مى کند، مشخص 
شــده که براى پیشــگیرى و درمان عفونت ها 

مفید است.
وى افــزود: تحقیقــات نشــان داده که گالب 
خواص ضد افســردگى و ضد اضطراب داشته و 
اعتقاد بر این است که باعث ایجاد خواب و تأثیر 

هیپنوتیزمى مشابه داروهاى طبى دیازپام است.

پوست تخم مرغ براى رشــد بهتر مو و رفع چروك 
صورت خواص بسیارى دارد.

همه ما به محض شکستن تخم مرغ پوست آن را دور 
مى ریزیم غافل از اینکه این پوست هاى به نظر بى 
مصرف مى توانند جایگزین گروهى از گران قیمت 
ترین داروها باشند. با خواص پوست تخم مرغ دندان 

و موهایى سالم و زیبا داشته باشید.

تامین کلسیم  با  پوست تخم مرغ
پوست تخم مرغ مى تواند نیاز روزانه کلسیم بدن را 
تامین کند چرا که این ماده غنى از کلسیم است که 
به توسعه و رشد استخوان ها کمک مى کند. پوست 
تخم مرغ نیز در تنظیم ضربان قلب، ترویج عملکرد 
عضالت و کنترل سطح فســفر، منیزیم، پتاسیم و 

غیره در خون مفید است.

 درمان پوکى استخوان 
پوست هاى تخم مرغ بهترین منبع کلسیم هستند. 
با این حال، منبع فلورین و استرانسیوم نیز است که 
براى متابولیسم استخوان ها و تحریک رشد غضروف 

بسیار مفید است.
همچنین در دوران پس از یائسگى براى کاهش درد 
که مرتبط با پوکى استخوان است مفید است و توسط 

پزشکان توصیه مى شود. تخم مرغ همچنین بهترین 
مواد تشکیل دهنده کنترل آفات طبیعى هستند.

 خواص پوســت تخم مــرغ براى 
داشتن مو هاى سالم

پوست هاى تخم مرغ براى مو بهترین مخلوط همگن 
هستند؛ کافیست براى تقویت موهایتان غشاء سفید 
پوســت تخم مرغ را جدا کنید و سپس در یخچال 
نگهدارى شود. سپس، آن را با مواد تشکیل دهنده 
دیگرى مانند آب و آووکادو مخلوط کنید و مخلوط را 
بر روى مو ها بمالید، یک ساعت صبر کنید و بعد آن را 
بشویید. نه تنها باعث تغذیه مو ها مى شود، بلکه آن ها 

را درخشان نیز مى کند.

جوانسازى پوســت و رفع چروك 
پوست

پوست تخم مرغ براى پوست نیز استفاده مى شود. 
براى ساختن این بســته جادویى، پوست هاى تخم 
مرغ را خرد کنید و پس از آن روى سینى هاى مکعب 
یخ قرار دهید، ســپس آن را با کمک آب در حرکت 
دایره اى بر صورت مى چســبانیم. این ترفند نه تنها 
به شما در کاهش چین و چروك کمک مى کند بلکه 

بافت پوست را نرم مى کند.

شاید تاکنون متوجه شده باشــید که در هنگام باال رفتن فشار 
خون، شخصیت شما تغییر کرده و پرخاشگر شوید. نتایج یک 
مطالعه اخیر نشــان مى دهد که داشتن فشار خون باال ممکن 

است باعث شود فرد بیشتر احساس عصبى کند.
مطالعات پیشین نشــان داده بود که افراد مبتال به فشار خون 
باال در معرض خطر باالى بیمارى قلبى هستند، اما مشخص 
نیست که این وضعیت چگونه بر وضعیت روانى افراد تأثیر مى 
گذارد. تحقیقات گذشته به ارتباط احتمالى بین فشار خون باال و 
اضطراب، افسردگى و روان رنجورى اشاره کرده است. باید در 
نظر داشت که روان رنجورخویى یک ویژگى شخصیتى است 
که در آن افراد به شدت از خود انتقاد مى کنند و مستعد تجربه 

خشم، اضطراب، تحریک پذیرى و بى ثباتى عاطفى هستند.

در این مطالعه جدید، محققان از تکنیکى به نام تصادفى سازى 
مندلى استفاده کردند.

 این تکنیک شامل اندازه گیرى شرایط ژنتیکى براى یک عامل 
خطر است. در این مورد، محققان به طور خاص فشار خون را مد 
نظر داشته و به دنبال هر گونه شواهد ژنتیکى بودند که بتواند 

رابطه آن را با روان رنجورى توضیح دهد.
گفتنى اســت تاکنــون بیش از هــزار پلى مورفیســم تک 
نوکلئوتیدى ژنتیکى شناسایى شده اســت که مطالعه دقیق 
آن ها به دانشــمندان کمک مى کند واکنش احتمالى فرد به 
داروها، عوامل محیطى و خطر ابتال به بیمارى ها را پیش بینى 

کنند.
طى این تحقیقات اطالعات ژنتیکى افراد مختلفى از هشــت 

مجموعه داده مطالعه بــزرگ جمع  آورى شــد که محققان 
طــى آن دى ان اى نمونه  هــاى خون شــرکت  کنندگان را 
گرفتند. در ادامه این تیم تصادفى سازى مندلى را براى چهار 
صفت فشار خون شامل فشــار خون سیستولیک، فشار خون 
دیاستولیک، فشــار نبض و فشــار خون باال اعمال کرد. آنها 
سپس ویژگى هاى فوق را با چهار عالمت شناختى اضطراب، 
افسردگى، روان رنجورخویى، و بهزیستى ذهنى فرد مقایسه

 کردند.
نتایج این بررسى نشان مى دهد فشار خون دیاستولیک ارتباط 
قوى با روان رنجورى دارد. به باور پژوهشگران، فشار خون با 
مغز و قلب ارتباط دارد، بنابراین تغییرات در آن مى  تواند باعث 

رشد برخى ویژگى  هاى شخصیتى شود.

گالب؛ از درمان گلو درد تا رفع اضطراب

خواص شگفت انگیز پوست تخم مرغ 

تأثیـــر 
فشار خون باال 

روى 
رفتار افراد

خوردن عسل مى تواند براى افراد مبتال به دیابت و قندخون باال مفید هم باشد، اما 
کدام عسل براى این بیماران مفید است؟

بر اساس مطالعه جدیدى که در Nutrition Reviews منتشر شده است، عسل خام 
فرآورى نشده، به ویژه اگر از یک گل نشات گرفته باشد مى تواند قند خون و سطح 

کلسترول را بهبود بخشد.
اگرچه عسل حدود 80 درصد قند دارد، مصرف حدود 2 قاشق غذاخورى عسل خام 

در روز قند خون و کلسترول بد را کاهش مى دهد.
آمنا احمد یکى از نویســندگان این مطالعه و دانشجوى پزشکى در دانشگاه تورنتو 
مى گوید که برخالف شکر، عسل داراى ترکیب پیچیده از قندها، ویتامین ها، مواد 

معدنى و سایر مواد فعال زیستى است.

عسل براى کاهش قند خون
اما با اینحال اگر در حال حاضر ســعى در کاهش مصرف قند دارید، براى افزودن 
عسل به رژیم غذایى خود، به شواهد بیشترى در این مورد نیاز دارید و همین یک 

مطالعه کفایت نمى کند.
این مطالعه نشان مى دهد که پروبیوتیک ها و آنزیم هاى تقویت کننده سالمت در 
عسل خام ممکن است در طول فرآورى از بین بروند. بنابراین، محققان گفتند که 

بهتر است عسل خام و فرآورى نشده مصرف شود.
با این حال، یافتن عسل خام پیچیده تر از آن چیزى است که به نظر مى رسد.

برخى عسل خام را کامًال فاقد فرآورى مى دانند، در حالى که تولیدکنندگان دیگر 
حداقل فرآورى، مانند گرم کردن مالیم براى وارد کردن عسل در بطرى ها را انجام 

مى دهند.

پیدا کردن عسل مناسب براى قندخون
 محققان خاطرنشان کردند که به نظر مى رسد عسل خام از یک منبع گل، به ویژه 

عسل روبینیا و شبدر بیشترین فواید را دارد. 
با این حال باید توجه کنید که بسیارى از تولید کنندگان عسل این اطالعات 
را بر روى محصول خود درج نمى کنند و یا ممکن اســت اطالعات کامل و 

واقعى ندهند.
برخى از کارشناسان خرید عســل از یک زنبوردار محلى را توصیه مى کنند 
تا بتوانید مســتقیمًا در مورد تکنیک فــرآورى و منبع گل بــا تولید کننده 

صحبت کنید.

کدام عسل براى دیابت مفید است؟

در روز قند خون و کلسترول بد را کاهش مى دهد.
آمنا احمد یکى از نویســندگان این مطالعه و دانشجوى پزشکى در دانشگاه تورنتو 
قندها، ویتامین ها، مواد مى گوید که برخالف شکر، عسل داراىترکیب پیچیده از

معدنى و سایر مواد فعال زیستى است.

بهتر است عسلخ
با این حال، یافتن
برخى عسل خام
م حداقل فرآورى،

مى دهند.

پیدا کردن
 محققان خاطرن
عسل روبینی
با این حالب
بر روى م را
واقعى ندهند
برخىاز کا

تا بتوانید مس
صحبت کنید.

دوست نداریددوست ندارید
  88 لیوان آب بنوشید  لیوان آب بنوشید 
این مطلب را بخوانیداین مطلب را بخوانید

نیازهاى ـى از
متفاوتاست. 
4تقریبا معادل 4

 مثال، اگر شما 
لیتر آب در روز 
یق). این یعنى 
 مقدار آب را از 

ه  عنوان مقدار 
 در نظر گرفته 
ردىبر اساس 
 نظر نمى گیرد.

و قهوه) اندکى 
، مصرف 400

 که به عبارتى 
جان چاى. اگر 
ر روز بنوشید، 

خانواده و دوستان مى توانند نقش مهمى در حمایت از 
در هواى به ویژه آنها براىحفظ آب بدن،

گرم داشته باشند.
1. برنامه یادآورى براى نوشیدن آبروى 
گوشــى خود نصب کنید. این کار به شما 
کمک مى کند که در طول روز نوشیدن 

آب را فراموش نکنید و به طور 
منظم آب بدن خــود را تامین 

کنید.

و رشر رى ن ر
دارید به شما کمک مى کند هیدراته بمانید.

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0237 مورخ 1401/09/20 به شماره کالسه 0353 مالکیت آقاى/ خانم 
دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره کدملى 
14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 1263/91 مترمربع 
پالك شماره 1409 و 196 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 78512 مورخ 72/11/16 دفتر 63 و سند 94833 مورخ 72/4/10 
و سند 79572 مورخ 73/2/12 دفتر 63 و سند 57492 مورخ 85/11/7 دفتر 46 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0236 مورخ 1401/09/20 به شماره کالسه 0339 مالکیت آقاى/ خانم 
دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره کدملى 
14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 1337,48 مترمربع 
پالك شماره 40 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند 28134 مورخ 51/6/16 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0234 مورخ 1401/09/20 به شماره کالسه 0352 مالکیت آقاى/ خانم 
دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره کدملى 
14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 3214/97 مترمربع 
پالك شــماره 46 و 47 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند 508 دفتر 61 و صفحه 316 دفتر 62 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/05- م الف: 1438013 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/173

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0167 مورخ 1401/09/20 به شماره کالسه 0913 مالکیت آقاى/ خانم 
ابوالقاسم مختارى ورنوسفادرانى شناسنامه شماره 92 کدملى 1141169576 صادره فرزند 
حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 116,86 مترمربع پالك 
شماره 91 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب سند 47133 مورخ 83/7/4 دفتر 46 و سند 56497 مورخ 85/8/17 دفترخانه 46 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0166 مورخ 1401/09/20 به شماره کالسه 0912 مالکیت آقاى/ خانم 
فاطمه شاهین شناسنامه شــماره 2602 کدملى 1142254216 صادره فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,86 مترمربع پالك شماره 91 فرعى 
از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 47133 
مورخ 83/7/4 دفترخانه 46 و سند 56497 مورخ 85/8/17 دفترخانه 46 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/05- م الف: 1437970 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/175
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آگهى فقدان سند مالکیت
خانم فاطمه صغرى مامائى  فرزند حسینعلى باستناد دو  برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء 
شهود که تحت شماره 20434-1401/10/07 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 585 فرعى واقع در هسنیجه دو اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان که درصفحه 66  دفتر 30  امالك ذیل ثبت 3846  بنام اسداله استوارى هسنیجه 
فرزند محمد تقى ثبت و سند صادر گردیده و  بعدا طى  سند قطعى شماره 1385/08/14-12487 
دفترخانه 72 نجف آباد به فاطمه صغرى نامبرده ثبت و سند صادر شده  و معامله دیگرى هم انجام 
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى  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 ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/10/20-م الف:1437984- رئیس ثبت اسناد و امالك مهردشت 

-نصراهللا علینقیان/10/166

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

برابر آراء صادره هیاتهــاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 

ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5983-
1401/09/07  آقاى امیرافشارى  فرزند مهدیقلى  ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 324/64  متر 
مربع قسمتى از پالك شماره 7 فرعى از 735  اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/20 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم : 11/05/ 1401-م الف:1438458- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/10/167 

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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027006383 مورخ 1401/06/30 ملیحه قضاوى فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه 8633 صادره از خوراسگان بشماره ملى 1283788209 در ششدانگ یکباب 
قطعه زمین با بناى احداثى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از اصلى 5987 که 
سابقا پالك باقیمانده بوده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24,55 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/05 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20- 
م الف: 1431265- کفیل منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان – سیدمجتبى موسى کاظمى 

محمدى/10/118

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8858 مورخ 1401/09/02 به شماره کالسه مالکیت آقاى/ خانم بیگم علیرضایى 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 12840 کدملى 1140127111 صادره فرزند کریم در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 336,50 مترمربع پالك شماره 89 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 57478 مورخ 72/4/15 دفترخانه 59 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. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/10/05- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/20- م الف: 1430976 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/120

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شــماره 5119 مورخ 1401/08/04  آقاى اسماعیل حشــمتى فرزند فتحعلى ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 194/96  متر مربع قسمتى از پالك شــماره 858 اصلى واقع در قطعه 4 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/20 – م الف:1431254 -حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/10/122 

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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027010205 مــورخ 1401/09/15 مهرالســادات 
حســینى فرزند ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 5347 صــادره از اصفهان بشــماره ملى 
5418673483 در ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنــاى احداثى بر روى قســمتى از قطعه 
زمین پالك 1 اصلى واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان به مســاحت 198 مترمربع. خریدارى 
طى ســند رســمى. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/10/05 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1401/10/20- م الــف: 1431295- کفیــل منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

– سیدمجتبى موسى کاظمى محمدى/10/124

معاون هنرى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان با بیان اینکه تولیدات فیلم هاى داستانى کوتاه 
و بلند بخش جنبى جشــنواره سیزدهم فجر در اصفهان 
اعالم شده است، گفت: تولیدات سینمایى باید مربوط به 
بازه زمانى سال هاى 1400 و 1401 باشد. رضا دهقانى 
اظهار کرد: پایان دى ماه جارى، حداکثر زمان ارسال آثار 
براى برگزارى و اکران دوره ســیزدهم جشنواره استانى 
فیلم فجر به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان اســت. وى با بیان اینکه ثبت نام رسانه ها براى 
حضور در دوره سیزدهم فیلم فجر به زودى اعالم خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: ســامانه اى به منظور ثبت نام این 

گروه طراحى شده است و رســانه ها بر اساس شرایط و 
قوانین تدوین شده در این سامانه ثبت نام خواهند کرد.

وى افزود: طى چند روز آینده مشــخصات ســرورهاى 
پخش فیلم را به تهران اعالم خواهیم کرد اما سالن ها، 
نوع برگزارى و مکان اکران فیلم هاى دوره ســیزدهم 
در دست بررسى اســت. دهقانى با بیان اینکه انتخاب 
فیلم هاى جشنواره در استان ها در ستاد مرکزى جشنواره 
و با توافق تهیه کنندگان انجام مى شود، خاطرنشان کرد: 
ستاد جشنواره باید جدول قطعى اکران فیلم ها را در اختیار 
مرکز سمفا قرار دهد تا فروش بلیت نیز در زمان برگزارى 

رویداد انجام شود.

رئیس کل دادگســترى اصفهان گفت: موانع ترخیص و 
واگذارى کاالها و امالك گمرکى، توقیفى و بدون صاحب 
سریع تر شناسایى و برطرف شــود. حجت االسالم اسدا... 
جعفرى در نشست فوق العاده شوراى حفظ حقوق بیت المال 
با محوریت تعیین تکلیف اموال بالصاحب، نبود امکانات 
نگهدارى را علت طوالنى شدن ترخیص کاالها دانست و 
تاکید کرد: باید ظرف یک هفته آمار موجودى کلیه انبارها 
با شفافیت کامل به دبیرخانه شوراى حفظ حقوق بیت المال 
ارائه شــود. وى گفت: گمرك، ســازمان اموال تملیکى، 
تعزیرات حکومتى، شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
و معاونت غذا و داروى دانشــگاه علوم پزشــکى از جمله 

نهادهایى هســتند که متولى نگهدارى از برخى کاالها و 
اموال منقول و غیرمنقولى هســتند که باید با طى مراحل 
قانونى ترخیص یا واگذار شــوند. رئیس کل دادگســترى 
استان اصفهان، افزود: نهادهاى متولى موظف هستند تا 
در همین زمان روند فرایندهــاى الکترونیکى خود در این 
زمینه را به صورت جامع بررســى و نتیجه را به دبیرخانه 
اعالم کنند. حجت االســالم جعفرى بر لــزوم برگزارى 
فشرده جلسات این کارگروه تاکید کرد و گفت: جلسات این 
کارگروه باید فشرده و منظم برگزار شود تا صاحبان اموال 
از بالتکلیفى خارج و روند ترخیص و واگذارى ها با سرعتى 

قابل قبول طى شود.

جزئیات برگزارى جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان

ضرب االجل تعیین تکلیف 
اموال گمرکى و توقیفى

خبر خوب براى بانوان
بلیت متـرو و اتوبوس و اماکن تفریحى شـهردارى 
براى بانوان در آخر هفته رایگان اسـت. سخنگوى 
شوراى اسالمى شـهر اصفهان با اشـاره به الیحه 
دو فوریتـى به مناسـبت ایـام میالد حضـرت زهرا 
(س) گفـت: براسـاس ایـن الیحه، رایگان شـدن 
بلیت اتوبـوس و متـرو براى بانـوان و دختـران در 
روز هاى پنجشنبه و جمعه 22 و 23 دى ماه تصویب 
شـد. على صالحى افزود: بخـش تفریحى و اماکن 
فرهنگى و اجتماعى شهرى، شامل موزه عصارخانه 
شـاهى، موزه حمام على قلى آقا، تلـه کابین صفه، 
تله سـیژ ناژوان، بـاغ پرنـدگان، بـاغ پروانه ها، باغ 
اسـتوایى و شـهر رویا هـا عالوه بـر رایگان شـدن 
براى بانـوان و دختران، براى خردسـاالن پسـر تا 
10 سـال نیز در قالب طرح مهمان مامـان رایگان 
شـد. عضویت بانوان در کتابخانه هاى شهر هم در 
روز هاى سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه این هفته

 رایگان است.

یادبود حجت االسالم 
مظاهرى 

مراسـم سـالگرد حجت االسالم والمسـلمین حاج 
شـیخ مهدى مظاهرى برگزار شـد.  در این مراسم 
تکریـم که با حضور مسـئوالن شـهرى و اسـتانى 
برگزار شد حجت االسالم والمسلمین على دیانى به 
خصوصیات، شخصیت و خاطرات حجت االسالم 
والمسـلمین مظاهـرى پرداخت و گفـت: کارهاى 
اجتماعى ایشان تاسـیس دارالقرآن کریم، دانشگاه 
معارف قرآن و عترت(ع) و چندین موسسـه خیریه 
در زمینه هاى مختلف مى باشد.  همچنین در ادامه 
برنامه حجت االسالم والمسلمین کلباسى به بیان 
ویژگى هایى از حجت االسـالم والمسـلمین حاج 
شـیخ مهدى مظاهرى پرداخـت و گفـت: اولین و 
برترین ویژگى این شخصیت این است که مردم را 
با خدا پیوند بدهد و آشـتى بدهد و باالترین خدمت 

ایشان مى باشد. 

توقیف ماشین هاى راه سازى 
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 
4 دستگاه ماشین راه سـازى دامپ تراك به ارزش 
240 میلیـارد ریال توسـط ماموران پلیـس امنیت 
اقتصادى استان خبر داد. سردار محمدرضا هاشمى 
فر اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال 
پلیس امنیت اقتصادى استان از نگهدارى تعدادى 
ماشین راه سـازى قاچاق در یکى از پارکینگ هاى 
شهرسـتان مطلع و بالفاصله موضوع را در دسـتور 
کارقرار دادنـد که در نتیجه 4 دسـتگاه خـودرو راه 
سازى دامپ تراك که همگى فاقد اسناد و مدارك 
معتبرگمرکى بـوده و به صورت قاچاق تهیه شـده 
بودند را کشـف کردنـد. در این خصـوص یک نفر 

دستگیر شد.

خبر

دریا قدرتى پور
وقفه سه ماهه تولید دو خودروى سمند و پژو 405 و معرفى خودروى 
جایگزین، موجب شد تا برنامه هاى نوسازى تاکسى ها در سال جارى 

با کمى تأخیر مواجه شود. 
هفتاد و یکمین جلسه علنى شــورا در حالى روز یک شنبه هفته جارى 
برگزار شد که یکى از اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان از خبرى 
تأســفبار رونمایى کرد؛ اینکه در اصفهان نزدیک به 9 هزار تاکســى 
داریم که باالى 70 درصد آنها فرســوده هستند و با سهم 13 درصدى 
خود در شبکه حمل و نقل شهرى سهمى از آالیندگى شهر را به دوش 

مى کشند.
حجت االســالم منوچهر مهروى پور در حالى از فرسوده بودن تعداد 
زیادى از تاکســى هاى اصفهان خبر داد که طبق پیش بینى ها قرار 
بود تا پایان امسال در سراسر کشور 10 هزار تاکسى فرسوده نوسازى 
شود و این روند در سال هاى آینده هم ادامه یابد اما بسته شدن سایت 
نوسازى تاکســى ها به علت عدم تولید دو خودروى سمند و پژو باعث 
شد که همچنان این زردهاى فرســوده در کالنشهرها در صف انتظار 

نو شدن بمانند. 
یک ماه پیش مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانى هاى شهرى با اشاره به 

اینکه درحال حاضر از 318 هزار دستگاه تاکسى در سراسر کشور، 190 
هزار تاکسى باالى 10 سال سن دارند که با توجه به قوانین فرسودگى 
باالى 10 سال براى تاکسى ها در زمره فرسوده ها محسوب شده و باید 
نوسازى شــوند گفته بود: طبق مصوبه جدید، تاکسى هایى که موفق 
به دریافت دو بار معاینه فنى شده اند، مشــمول فرسودگى نمى شوند 
که تعدادشان بسیار محدود است. اما در مجموع این ادعا که میانگین 
سنى ناوگان تاکسى هاى کشور باالست، درست است و تغییر مصوبه 
نیز نفى کننده آن نیست و باید آهنگ نوســازى این ناوگان با سرعت 

بیشترى باشد.
اما آهنگ نوسازى تاکسى هاى فرسوده آنطور که باید و شاید درست 
نواخته نشد و همین باعث شد که کالنشهرهایى همچون اصفهان با 

مشکل فرسودگى ناوگان عمومى به خصوص تاکسى مواجه شوند.
این در حالى است که اصفهان یکى از آلوده ترین شهرهاى کشور است 
که متهم ردیف دوم این آلودگى فرسودگى ناوگان حمل و نقل عمومى 
است. موضوعى که در گفته هاى رئیس کمیسیون فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز به آن اشاره شد و او تأکید 
کرد که با توجه به اینکه آلودگى منحصر به مازوت ســوزى نیســت، 
باید به سمت توســعه حمل و نقل عمومى شــهر برویم و این یکى از 

درخواست هاى عموم مردم است.
به گفته مهروى پور با توجه به اینکه در سال 1401به نوسازى و تجهیز 
ناوگان اتوبوسرانى پرداختیم، در آستانه تدوین بودجه 1402 نیز باید به 
تجهیز ناوگان تاکسیرانى توجه داشته باشیم چرا که این خودروها سبب 

آلودگى مى شوند.
این در حالى اســت که براى تأمین مبلغ نوســازى، هر راننده تاکسى 
اکنون باید بیــش از 200 میلیون تومان پرداخــت کند،که از عهده و 
توان بسیارى از تاکسیران ها خارج اســت و به گفته رئیس کمیسیون 
فرهنگى اجتماعى ورزشــى شــوراى اسالمى شــهر اصفهان این 
تاکسیران ها نیازمند دریافت تسهیالتى هستند تا چرخه تاکسیرانى نو 
شود.  موضوعى که مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانى هاى شهرى کشور 

هم چندى پیش نسبت به آن متذکر شد. 

مرتضى ضامنى با تأکید بر اینکه با انباشــت فرســودگى تاکســى ها 
مواجهیم، پیش از این اعالم کرده بود که اگر بخواهیم با آهنگ نوسازى 
ساالنه 10 هزار تاکسى فرسوده جلو برویم و بتوانیم 190 هزار تاکسى 
را نوسازى کنیم باید 19 سال صبر کنیم و این درحالى است که در این 

مدت تاکسى جدیدى به این آمار اضافه نشود.
او تنهــا راهکار به نتیجه رســیدن و ســرعت بیشــتر در نوســازى 
تاکسى هاى فرسوده را همکارى خودرو ســاز و دولت دانسته و گفته: 
براى اینکه بتوانیم از این آمار سبقت بگیریم باید همکارى بیشترى از 

جانب خودروساز و یا دولت در تخصیص تسهیالت صورت بگیرد.
طى سال هاى گذشته دولت با پرداخت تسهیالتى اندك براى نوسازى 
ناوگان حمل و نقل شهرى قدم هایى برداشته که اصًال مطلوب نبوده 
اســت و حتى راه میانبر معاینه فنى خودروهاى فرسوده نیز نتوانسته 
صورت مسئله را حل کند و شــهر اصفهان این روزها با معضل ناوگان 
فرسوده اى روبه رو است که به آلودگى هاى محیط زیست دامن زده و 

مانع نفس کشیدن این شهر شده است. 
اینها همه در حالى است که با وجود اینکه در 27 آذرماه امسال، سایت 
نوسازى خودروهاى فرســوده باز شــد و از آن زمان تاکسیران هاى 
اصفهانى مى توانند از طریق ثبت نام در این سایت تاکسى هاى فرسوده 
خود را نوسازى کنند اما اینکه تا چه حد این برنامه موفق باشد مشخص 
نیست؛ چه به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان، یکى از اصلى ترین معضالت تاکسیرانان براى 
نوسازى تاکسى ها، تسهیالت ارزان قیمتى اســت که هنوز شرایطى 

براى آنها ایجاد نشده است. 
به گفته پرورش، با توجه به افزایش قیمت خودرو، رانندگان تاکســى 
بدون دریافت تسهیالت قادر به نوسازى خودروى خود نیستند و این در 
حالى است که از 9 هزار تاکسى موجود بیش از هفت هزار و 200 تاکسى 
فرسوده است و به نظر مى رســد که آخرین راه حل نوسازى تاکسى 
هاى فرسوده، تعامل خودروسازان و دولت براى پرداخت تسهیالت و 
بسته هاى حمایتى و تشویقى باشد تا در سال هاى آینده شاهد افزوده 

شدن بر تاکسى هاى فرسوده اصفهان و کالنشهر هاى دیگر نباشیم.

دورنماى نچندان روشن فرسودگى بخش مهمى از ناوگان حمل و نقل عمومى

گره کور نو شدن تاکسى هاى اصفهان 

احکام اولیه متهمان پرونده حادثه تروریستى محله 
خانه اصفهان که منجر به شهادت سه نفر از نیروهاى 
مدافع امنیت شده بود صادر و سه تن از متهمان به 

اعدام محکوم شدند.
به گــزارش ایرنا، 25 آبــان ماه بر اثــر یک حمله 
مسلحانه تروریستى در میدان نگهبانى محله خانه 
 اصفهان، 3 مدافع امنیت به نام هاى محسن چراغى، 
محسن حمیدى و محمد کریمى به شهادت رسیدند. 
بنا به اعالم مرکز رســانه قوه قضائیه، عوامل این 
حمله ، با هماهنگى قبلى که با یکدیگر داشتند دست 
به اقدامات تروریستى زده و با کشیدن سالح به قصد 
جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازى کردند که در 
این عملیات تروریستى تعدادى از مردم و نیروهاى 

حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
پس از دســتگیرى عوامــل تیرانــدازى و صدور 
کیفرخواست، دادگاه رسیدگى به اتهامات، 6 نفر از 

متهمان این پرونده در چهار جلسه در تاریخ هاى 7 و 
8 و 10 دى در دادگسترى استان اصفهان برگزار شد.
در فرآیند برگزارى دادگاه چهار نفر از متهمان داراى 
وکیل تعیینى بودند و 2 نفر نیز به علت عدم معرفى 
وکیل تعیینى، از امکانات قانونى استفاده کرده و براى 
آن ها وکالى تسخیرى در نظر گرفته شد و پس از 
برگزارى جلسات رســیدگى و بررسى مستندات و 
اخذ دفاعیات متهمــان و وکالى آن ها، راى بدوى 

صادرشد.
براساس احکام صادره ” صالح میرهاشمى بلطاقى“ 
فرزند ســید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام 
محاربه از طریق کشیدن سالح کلت کمرى، تشکیل 
و اداره گــروه  مجرمانه به قصد برهــم زدن امنیت 
کشور و اجتماع و تبانى منتهى به جرائم ضد امنیت 
داخلى به اعــدام و به اتهام عضویــت و همکارى 
با گروهــک منافقین به 10 ســال حبس تعزیرى 

محکوم شد.
”مجید کاظمى شــیخ شــبانى“ فرزند محمدرضا 
متهم ردیف دوم پرونده به اتهــام محاربه از طریق 
کشیدن سالح کالشینکف به اعدام و براى اتهامات 
عضویت در دسته جات و جمعیت غیرقانونى به قصد 
برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانى منتهى به 
جرایم ضد امنیت داخلى به 10 سال حبس تعزیرى 

محکوم شد.
”ســعید یعقوبى کردســفلى“ فرزند کرمعلى متهم 
ردیف ســوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام 
به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمرى به اعدام 
و براى اتهامات عضویت در دســته جات و جمعیت 
غیرقانونى به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع 
و تبانى منتهى به جرایم ضد امنیت داخلى کشور به 

10 سال حبس تعزیرى محکوم گردید
”امیرنصرآزادانى“ فرزند محمد متهم ردیف چهارم 

پرونده به اتهام عضویت در دســته جات غیرقانونى 
به قصد برهم زدن امنیت کشــور به 5 سال حبس 
تعزیرى، براى اتهام اجتماع و تبانى منتهى به جرایم 
ضد امنیت به 5 ســال حبس تعزیرى و براى اتهام 
معاونت در محاربه به تحمل 16 سال حبس تعزیرى 

محکوم شد.

”سهیل جهانگیرى“ فرزند عبدالحسین متهم ردیف 
پنجم پرونده از بابت اتهــام اجتماع و تبانى منتهى 
به جرایم ضد امنیت داخلى کشور به 2 سال حبس 

تعزیرى با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
براى ”جابر میرهاشمى“ فرزند هاشم متهم ردیف 

ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.

 صدور حکم اعدام براى 3 متهم حادثه خانه اصفهان
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اخبار واصله حکایــت از آن دارد که یک باشــگاه اماراتى 
خواستار عقد قرارداد با روزبه چشمى شده است. این درحالى 
است که ریکاردو ســاپینتو اعتقاد ویژه اى به این بازیکن 
داشــته و مخالف اصلى جدایى هافبک ملى پوش خود از 
جمع آبى هاست. اســتقاللى ها در این مدت با مشکالت 
مالى مواجه شده و بر همین اساس شنیدیم که شاید اقدام به 
فروش روزبه چشمى کنند اما گفته مى شود سرمربى پرتغالى 
اصال دوست ندارد ستاره ملى پوش خود را در این مقطع از 
دست بدهد. ساپینتو به باشــگاه اعالم کرده که به تجربه 

روزبه چشمى نیاز مبرم دارد.

ساپینتو
 مخالف جدایى چشمى

02

یک دوره مســابقات فوتبال با حضور کشورهاى عربى در 
عراق، آغاز شده است. پس از اینکه فیفا و رئیس آن، جیانى 
اینفانتینو، از یک نام جعلى بــراى برگزارى این تورنمنت 
استفاده کردند، فدراســیون فوتبال نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داد و با ارسال نامه اى به فیفا، اعتراض خود 
را اعالم کرد. حاال و در آســتانه برگزارى رقابت هاى جام 
حذفى، فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته است تا دیدارهاى 
پیش رو را با همچون رقابت هاى لیــگ برتر، با نام خلیج 
همیشــه فارس برگزار کند. در متن اطالعیه فدراســیون 
فوتبال آمده است: مهدى تاج، رئیس فدراسیون در نامه اى 
به سازمان لیگ فوتبال ابالغ کرد که مرحله یک شانزدهم 
نهایى جام حذفى باشگاه هاى کشــور (یادواره آزادسازى 
خرمشهر) در هفته جارى همانند مسابقات لیگ برتر تحت 

عنوان جام خلیج فارس برگزار شود.

برگزارى جام حذفى
 با نام خلیج فارس

04

به نظر مى رسد جام ملتهاى آسیا براى سومین دوره متوالى 
در سال 2027 نیز به میزبانى کشورى از غرب آسیا برگزار 
خواهد شد و باتوجه به میزبانى قطر در سال 2023، عربستان 
جدى ترین گزینه کنفدراسیون فوتبال آسیا براى میزبانى 
این مسابقات است. اما در همین حال شهردار بصره مدعى 
شــده که عراق نیز در کنار عربستان براى گرفتن میزبانى 
تالش خواهد کرد تا این رقابت ها به صورت مشــترك در 
دو کشــور به انجام برسد. جام ملتهاى آســیا هرگز در دو 
کشور متفاوت برگزار نشده و اگر این اتفاق در سال 2027 
توسط عربستان و عراق رخ دهد، میزبانى تاریخى براى این 
دو کشور خواهد بود. عربســتان و عراق پیش از این هرگز 
میزبانى جام ملتهاى آســیا را در اختیار نداشته اند. الزم به 

ذکر است عراق این روزها میزبان جام خلیج فارس است.

همکارى عربستان و عراق 
در جام ملتها

03

تیم فوتبال فاینورد هلند عصر روز یکشنبه میهمان اوترخت 
در اردویسه هلند بود که این دیدار با تساوى یک بر یک به 
پایان رســید. اوترخت که در دقیقه 3 توانست گل نخست 
این بازى را توسط «تورنستارا» به ثمر برساند در ثانیه هاى 
پایانى توسط علیرضا جهانبخش گل تساوى را دریافت کرد 
تا دو تیم تقسیم امتیاز کنند. کاپیتان تیم ملى ایران در حالى 
براى تیمش گلزنى کرد که از دقیقه 59 جاى دیلرسون به 
زمین مسابقه آمد و گل زیباى خود را شوت سرکش در داخل 
محوطه جریمه به ثمر رســاند. فاینورد با این تساوى 34 
امتیازى شد تا همچنان در صدر جدول رده بندى مسابقات 

فوتبال باشگاهى هلند قرار بگیرد.

گلزنى کاپیتان ایرانى
 در هلند

اینکــه مى گویند شکســت پلى اســت به 
سوى پیروزى پربیراه نیست. این را مقایسه 
عملکرد دو نماینده اصفهــان در لیگ برتر 
فصل گذشته با ســال جارى به خوبى ثابت 

مى کند.
نتایج کســب شده توسط ســپاهان و ذوب 
آهن در نیم فصل نخســت لیگ بیســت و 
یکم با بیــالن کارى که طالیى پوشــان 
و سبزوســفیدهاى دیار زاینــده رود در 15 
بازى دور رفت بیســت و دومین دوره از این 
مسابقات برجاى گذاشتند نشان مى دهد که 
این دو تیم باریشه و پرافتخار لیگ برتر ایران 
در فصل جارى نسبت به دوره پیشین محتاط 

تر عمل کرده اند.
شــاگردان «ژوزه مورایــس» در نیم فصل 
نخســت لیگ 22 با 7 پیروزى، 6 تساوى و 
فقط 2 شکست در کارنامه خود موفق شدند با 
کسب 27 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر در 
رده دوم جدول قرار بگیرند. جالب آنجاست که 
سپاهانى ها فصل گذشــته با 2 امتیاز بیشتر 
نســبت به فصل جارى با قرارگرفتن در رتبه 
سوم، نیم فصل را به پایان رسانده بودند اما نکته 
قابل توجه تفاوت معنادار تعداد تساوى هاى 
کسب شده توســط طالیى هاى اصفهان در 

دیدارهاى رفت این دو فصل است. 
سپاهان نیم فصل اول دوره گذشته فقط 2 
بار برابر حریفانش متوقف شــده بود؛ یعنى 
4 بار کمتر از امســال؛ با این حال و با وجود 
اینکه زردهــاى اصفهانــى دوره قبل 2 بار 
بیشــتر بازى را به رقبا واگــذار کرده بودند 
اما به لطف پیروزى هاى بیشــترى که به 
دست آوردند درنهایت 29 امتیاز اندوختند. 
جالب آنجاست که سرمربى پرتغالى سپاهان 
برخالف ســکاندار هموطنش در تیم ملى 
عالقه مند به فوتبال هجومى است و معموًال 
هم با آرایش هجومى تیمش را روانه میدان 
مى کند. شــاگردان مورایــس فصل را هم 

طوفانــى و با برتــرى برابر مدافــع عنوان 
قهرمانى شــروع کردنــد امــا درادامه با 
امتیازهایى که بــه خصوص بخاطر متوقف 
شــدن در برابر تیم هاى نه چندان مدعى از 
دست دادند بارها از صدر جدول دور شدند. 
ســپاهان در حالى موفق به گشودن دروازه 
تیم هایى چــون ملوان، مس رفســنجان، 
آلومینیوم، فوالد، پیکان و پرسپولیس نشد 
که مهره هاى هجومى این تیم با 4 بار گل 
زدن به هریک از تیم هــاى تراکتور و نفت 
مسجد ســلیمان ثابت کردند توانایى به راه 
انداختن جشــنواره گل در هر بازى را دارند. 
خط آتش سپاهان اگرچه با 21 گل زده عنوان 

بهترین خط حمله لیگ را تا به اینجاى کار 
از آن خود کرده؛ با این حال، نوسان آنها در 
روند گلزنى و توقف هاى بیش از حد این تیم 
مدعى برابر قعرنشــینان باعث شده آنها در 
کسب عنوان قهرمانى نیم فصل ناکام بمانند.
وضعیت دیگر نماینــده اصفهان به مراتب 
در این خصوص بدتر از همشــهرى طالیى 
پوشش است. شــاگردان مهدى تارتار که 
فصل جارى را با شــعار شکســت ناپذیرى 
شــروع کردند بــراى محقق شــدن این 
هدفشان به دفاعى بازى کردن روى آوردند. 
از همه بدتر اینکه آنها براى رسیدن به گل 
در ضدحمــالت روى توانایى هاى ســعید 

باقرپسند، مهاجم زهردارشان حساب کرده 
بودند که با بدشانســى گاندوهــا در همان
 بازى هاى نخست با مصدومیت مواجه شد 
و ادامه رقابت هاى نیم فصل را از دست داد. 
شــاید بهتر بود ســکاندار جــوان این تیم 
اصفهانى پس از آنکــه مهره کلیدى اش در 
خط حمله را از دست داد، استراتژى که براى 
این دوره در نظر گرفته بود را تغییر مى داد. 
ذوبى ها اگرچه از حضور ستاره هاى نامى و 
تأثیرگذار لیگ در خط آتش خود بى بهره اند 
اما مهاجمان ســبزپوش با به آتش کشیدن 
نفت در فوالدشهر ثابت کردند قادرند فعل 
خواستن را صرف کنند. منتها نکته اینجاست 

که اصرار تارتــار بر نباختن و کســب تک 
امتیازها باعث شده ذوبى ها کمتر دیدارى را 

با ریسک پذیرى، هجومى آغاز کنند.
همه اینها باعث شــده ذوب آهن امسال با 
3 برد، 3 شکست و 9 تســاوى از 15 بازى 
همان 18 امتیازى را کســب کنــد که نیم 
فصل نخست فصل پیش با 5 برد، 3 مساوى 
و 7 شکســت در ســبد امتیازاتش اندوخته 
بود؛ یعنى 4 بار کمتر از سال گذشته تسلیم 
حریف شدن و 6 تقسیم امتیاز بیشتر با رقیب 
نتوانست رهاورد بهترى نسبت به دوره قبل 
براى ســربازان تارتار در بر داشته باشد اال 
اینکه با خوش شانسى و به دلیل امتیاز کمتر 

سایر تیم ها موفق شــد در نهایت یک رده 
باالتر از نیم فصل لیــگ 21 در پله دهم جا 

خوش کند. 
جالب آنجاســت که حاال گاندوها در حالى 
فعًال تیم هوادار را با یک امتیاز کمتر در یک 
قدمى خود مى بیننــد که همین تیم تهرانى 
در پایــان پانزدهمین دیدار فصل گذشــته 
با 4 امتیاز کمتــر در رده دوازدهم، دیوار به 
دیوار سبزپوشان قرار داشت. عمق فاجعه هم 
آنجاست که این تیم اصفهانى با تاختن بیشتر 
به قلب دفاع حریفان و از دست ندادن فرصت 
حتى مى توانست امسال تا رده 5 هم صعود 
کند اما ترس از واگذارى نتیجه و روى آوردن 
به بازى دفاعى و بسته در برابر حریفان و دل 
خوش کردن بــه ضدحمالتى که تأثیرگذار 
نبودند بهترین موقعیت را براى همســایه 
شدن با تیم هاى پرستاره مدعى از سربازان 

کم تجربه تارتار گرفت.
نیم فصل نخست لیگ بیست و دوم به پایان 
رسیده و ســپاهان در حالى که مى توانست 
صدرنشین این رقابت ها باشــد با 5 امتیاز 
کمتر از پرســپولیس و به لطف تفاضل گل 
بهتر باالتر از گل گهر و استقالل به رتبه دوم 
قناعت کرده و ذوب آهن هم بهترین موقعیت 
را براى تصاحب پنجمین رده جدول به نفع 
مس رفسنجان از دست داده است. آنچه سد 
راه این دو نماینده شهر اصفهان در بازماندن 
از کورس با رقبا شده هم، امتیازهایى است 
که با هدف شکست ناپذیرى و راضى شدن 
به نتیجه مساوى به راحتى از کف آنها رفته 

است.
دل بســتن به موفقیت هاى کوچک باعث 
سست شدن در خطر کردن مى شود و همین 
ریسک نکردن هاســت که پل هایى که به 
ســمت پیروزى هاى آینده ختم مى شود را 
فرو مى ریزد. احتیاط کردن اگرچه ضرورى 
است، اما همین امر وقتى از حد نرمال فراتر 

رود باعث مى شود از قافله عقب بمانیم.

شکست ناپذیرى هاى دو سرباخت سپاهان و ذوب آهن

حیات در احتیاط نیست!
مرضیه غفاریان

سرمربى گاندوها امیدوار است با پیروزى مقابل مس 
رفسنجان در جام حذفى، شکست تلخ برابر هوادار در 

آخرین بازى نیم فصل لیگ را به باد فراموشى بسپارد.
تیم فوتبال ذوب آهن این هفته در چارچوب مرحله یک 
شانزدهم نهایى جام حذفى رودرروى مس رفسنجان 
قرار خواهد گرفت تا براى صعود به مرحله بعدى این 

مسابقات تالش کند.
ذوب آهن که این فصل شــروع خوبــى در لیگ برتر 
داشت و تا هفته ســیزدهم بین تیمهاى میانه باالى 
جدول بود، با تساوى برابر صنعت نفت و شکست مقابل 
هوادار به جایگاه دهم تنزل پیــدا کرد اما حاال امیدوار 
اســت با برترى در جام حذفى به استقبال تعطیالت 

نیم فصل برود.
سبزپوشان اصفهانى که با قرعه دشوار مس رفسنجان 
پرســتاره مواجه هســتند، این روزها با انگیزه باالتر 
امیدوارند شکست در دیدار مقابل هوادار را جبران کنند 
تا به این شکل پاسخ اعتماد سرمربى تیمشان را بدهند.
تیم مهدى تارتار که با مصدومیت چهار بازیکن شاخص 
خود مواجه اســت، در اولین بازى بعد از تعطیالت به 

مصاف پرســپولیس خواهد رفت و البته سرمربى این 
تیم باید امیدوار باشــد که در این مدت باشگاه بتواند 

خواسته هاى نقل و انتقاالتى او را تامین کند.

تارتار و شروع دوباره براى جام جدید
امید نورافکن پس از آغاز دوباره رقابت هاى لیگ 
برتر بار دیگر با تغییر پستى کامال متفاوت نسبت به 

گذشته مواجه شده است.
امید نورافکن در سمت چپ خط دفاعى استقالل 
توانســت خودش را به فوتبال ایران معرفى کند و 
در ادامه وینفرد شفر سرمربى آلمانى آبى پوشان از 
این بازیکن که در آن زمان یکى از جوانان آینده دار 
فوتبال ایران به شــمار مى رفت در پست هافبک 
دفاعى هم اســتفاده کرد. ایــن تصمیمى بود که 
نورافکن پس از تجربه نه چندان موفق حضور در 
فوتبال بلژیک با امیرقلعه نویى در ســپاهان با آن 
تطابق بیشترى پیدا کرد و او یک فصل کامل در 

پست هافبک دفاعى بازى کرد.
با این حال یکى از تصمیمات محرم نویدکیا طى 
دو ســال حضورش در راس کادر فنى ســپاهان 
بازگرداندن امیــد نورافکن به پســت دفاع چپ 

بود و هیچ وقت هم از 
این تصمیم کوتاه 

نیامد. نورافکن 
در همین مدت 
بــه تیــم ملى 
بزرگساالن هم 

رسیده بود و توسط 
دراگان اســکوچیچ 

در حال تبدیل شــدن به 
مدافع چپ ثابت تیم ملى 

بود؛ هــر چند جایــگاه او با 
حضور بازیکنانى نظیر احسان 
حاج صفــى تهدید مى شــد، 
ولى او در مســیر جام جهانى 
بازى هاى مهمى را در پســت 
دفاع چپ ایران بــازى کرد و 
ز خــودش را بــه عنــوان یکى  ا

بازیکنان شاخص براى جام جهانى مطرح 
کرد.

نورافکن طى ســال هاى اخیــر تغییرات 
زیادى را در منطقه بازى خود تجربه کرده و 
طى این مدت بدون اینکه حرفى بزند، تمام 
تالشش را به کار گرفته تا خواسته مربیان 

را براى رسیدن به اهداف تیمى پیاده کند. اما 
انجام مداوم این کار مى توانــد هر بازیکنى را 

خسته و دلزده کند.
این بازیکن که در یازده هفتــه ابتدایى لیگ برتر 

چند مرتبه جاى خود را در ترکیب اصلى به میالد 
زکى پور داد، با شــروع دوباره رقابت ها با تصمیم 
ژوزه مورایس در پستى جدید بازى مى کند؛ پستى 
که البته چند حضور کوتــاه را در آن تجربه کرد، 
ولى این تغییر پســت دیگر به سادگى تغییر پست 

گذشته اش نیست.
نورافکن حاال 4 مسابقه است که در پست هافبک 
هجومى بــازى مى کند؛ جایى کــه مهارت هاى 
متفاوتى از یک بازیکن طلب مى کند. در پســت 
مدافع چپ و هافبــک دفاعى بازیکن این آزادگى 
عمل را دارد که در فضاى بیشتر و با حضور کمتر 
بازیکنان حریف هنگام مالکیت توپ تصمیم گیرى 
کند، اما در زمین حریف شرایط پیچیده تر خواهد 
شد و بازیکن باید عالوه بر آگاهى محیطى کامل 
از سرعت تصمیم گیرى و دقت و خالقیت باالیى 

هم برخوردار باشد.
این شاید بزرگ ترین تغییر پست نورافکن از ابتداى 
دوران حرفه اى به شمار مى رود؛ تغییرى که البته به 
خوبى با آن کنار آمده و موفق به گلزنى هم شده است، 
اما چالش دیگر او رسیدن به ترکیب تیم ملى است 
که در پست هافبک میانى بازیکنان برجسته اى را در 
رقابت با خود مى بیند. باید دید این چالش 
جدید بــراى بازیکن حرفه اى 
سپاهانى ها چطور پیش 
خواهد رفت و به چه 
نتیجه اى براى او 

مى انجامد.

مهاجم پرسپولیس باز هم یک تغییر پست پرزحمت براى نورافکن
راهى سپاهان مى شود؟

کایسرى اسپور در حضور یکى از دو بازیکن ایرانى خود 
چهارمین شکست پیاپى در سوپر لیگ را متحمل شد.

در یکى از دیدارهاى هفته هفدهم سوپر لیگ ترکیه، تیم 
فوتبال کایسرى اسپور مقابل تیم رده شانزدهمى 

آنکاراگوچو قرار گرفت.
یاران حســینى و کریمى که پس از 6 مسابقه 
شکست ناپذیرى و کسب دو مساوى و چهار 
پیروزى، طى سه هفته گذشــته سوپر لیگ 
ترکیه نمایــش دور از انتظــارى ارائه کرده و 

سه باخت پیاپى داشــتند، این بار هم 
نتوانســتند برابر تیــم پایین 

جدولى آنکاراگوچو نتیجه 
بگیرند و در ایــن دیدار 
خارج از خانه شکســت 

خوردند.
تیم فوتبال کایســرى 
اسپور با وجود اینکه با 
گل دقیقه 15 میگوئل 

کاردوسو پیش افتاد، در 

نهایت با نتیجه دو بر یک مقابل آنکاراگوچو شکســت 
خورد تا 23 امتیازى و در جایگاه هشــتم جدول سوپر 

لیگ ترکیه بماند.
على کریمى، هافبک ایرانى کایسرى اسپور 
پس از حضــور ثابت در دیدار اخیرشــان 
مقابل کاراگومروك، در مســابقه ز برابر 
آنکاراگوچو از دقیقــه 74 به زمین رفت و 
دهمین بازى فصل خود در ســوپر لیگ 

ترکیه را انجام داد.
سید مجید حسینى، دیگر ملى پوش 
ایرانى کایســرى اسپور که 
پس از دو مســابقه غیبت 
در دیدار اخیرشان مقابل 
کاراگومروك به ترکیب 
رسیده و یک نیمه در زمین 
بود، برابر آنکاراگوچو براى 
نخستین بار در این فصل تا 
پایان روى نیمکت نشست و 

فرصت بازى به دست نیاورد.

چهارمین شکست پیاپى کایسرى در حضور کریمى

مهاجم شــمالى پرســپولیس، در نقل و انتقاالت 
زمســتانى با چهار پیشــنهاد از تیم هاى نساجى، 
سپاهان، مس رفسنجان و فوالد خوزستان مواجه 
شــده و احتمــال دارد به صورت قرضــى از جمع 

شاگردان یحیى جدا شود.
مهدى عبدى که در این فصل هنوز در بازى هاى 
رســمى موفق به گلزنى براى قرمزها نشده، قصد 
دارد براى تغییر شــرایط خود و بازگشت به شرایط 
آرمانى به یکى از پیشــنهادهایى که به او رســیده 

پاسخ مثبت دهد.
بعد از سفر ناگهانى لوکادیا و فسخ یک طرفه قرارداد 
با باشگاه از سوى این بازیکن و مصدومیت همزمان 
شــیخ دیاباته، انتظار مى رفت مهدى عبدى نقش 
مهمى در ترکیب قرمزها داشته باشد. اتفاقى که رخ 
نداد و انگار که عبدى هم انگیزه زیادى براى مجاب 
کردن یحیى گل محمدى جهت اعتماد بیشــتر به 
او نداشــت. فرم این روزهاى عبدى اصال شــبیه 
گذشته نیست و تداوم نیمکت نشینى، او را در وضع 

ناخوشایندى قرار داده است. 
بر اساس شــنیده ها، او از 4 تیم نساجى، سپاهان، 
مس رفسنجان و فوالد خوزستان پیشنهاد دریافت 
کرده و این احتمال وجود دارد به صورت قرضى از 

پرسپولیس جدا شود.
گفته مى شــود با توجه به روابط خوب پرسپولیس 
و نساجى این احتمال وجود دارد عبدى با توجه به 
اینکه فوتبالش را از نســاجى آغاز کرده، راهى این 
تیم شود تا باز هم شــاگرد حمید مطهرى شود، اما 
آنچه مشخص است هر نقل و انتقالى با نظر یحیى و 

مدیران پرسپولیس باید انجام شود.

ور مقابل تیم رده شانزدهمى 
ت.

6ریمى که پس از 6 مسابقه 
کسب دو مساوى و چهار 
لیگ  فته گذشــته سوپر
 از انتظــارى ارائه کرده و 

ــتند، این بار هم 
ــم پایین 

 نتیجه 
دیدار 
ــت 

ى 
 با 
ئل 

، در 

على کریمى، هافبک
پس از حضــور ثابت
مقابل کاراگومروك
آنکاراگوچو از دقیق
دهمین بازى فصل

ترکیه را انجام داد.
سید مجیدح
ایرانى
پس
در
کا
رس
بود
نخس
پایان
فرصت

 هم از 
تاه 

 

ط 
چیچ

شــدن به 
ملى ت تیم

جایــگاه او با 
ى نظیر احسان
دید مى شــد، 
یر جام جهانى 
را در پســت  ى
 بــازى کرد و 
ز ه عنــوانیکى ا

ص براى جام جهانى مطرح 

ــال هاى اخیــر تغییرات 
قه بازى خود تجربه کرده و 
ون اینکه حرفى بزند، تمام 
ر گرفته تا خواسته مربیان 

ه اهداف تیمى پیاده کند. اما 
 کار مى توانــد هر بازیکنى را 

ند.
ر یازده هفتــه ابتدایى لیگ برتر

این شاید بزرگ ترینتغییر پست نورافکن از ابتداى 
دوران حرفه اى به شمار مى رود؛ تغییرى که البته به 
خوبىبا آن کنار آمده و موفق به گلزنىهم شده است، 
اما چالش دیگر او رسیدن به ترکیب تیم ملى است 
که در پست هافبک میانى بازیکنان برجسته اى را در 
رقابت با خود مىبیند. باید دید این چالش

جدید بــراى بازیکن حرفه اى 
سپاهانى ها چطورپیش

خواهد رفت و به چه 
نتیجه اى براى او

مى انجامد.
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با حضور مدیرعامل آبفاى استان اصفهان و مدیریت 
شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان تفاهم نامه 
همکارى میان آبفا و بانک رفــاه کارگران در زمینه 
تامین منابع مالى پروژه هاى آب و فاضالب از محل 

اعتبارات ماده 56 منعقد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: با انعقاد این تفاهم نامه بیش از 40 هزار نفر در 
شهرهاى خوانسار، شاهین شهر و شهرضا از خدمات 

شبکه فاضالب بهره مند مى شوند .
حســین اکبریان به سیاســت هاى کالن کشور در 
راستاى اســتفاده از تســهیالت ماده 56 براى ارائه 
خدمات گســترده تر و پایدار به مردم اشــاره کرد و 
تصریح نمود : براساس اجراى مفاد بند (ز) تبصره ( 4) 
قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص تأمین 
منابع مالى طرح هاى مصوب سفرهاى استانى ریاست 
جمهورى از محل تســهیالت ماده ( 56 ) ، تکمیل 
تاسیسات آب و فاضالب در شهرهاى مختلف استان 

در دستور کار قرار گرفت.
وى با بیان اینکه با انعقاد تفاهم نامه همکارى با بانک 
رفاه کارگران تکمیل تاسیســات آب و فاضالب در 
شهرهاى خوانسار، شهرضا و شاهین شهرعملیاتى 
مى شــود اعالم کرد: با اعالم موافقــت بانک رفاه 

کارگران و با ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور 
200 میلیارد تومان تسهیالت از ســوى بانک رفاه 
براى بازسازى و توسعه شبکه فاضالب شاهین شهر، 
توسعه شبکه فاضالب و ارتقاى تصفیه خانه فاضالب 
شهرضا، توسعه شبکه آب و فاضالب خوانسار و نیز 
توسعه تصفیه خانه آب خوانسار که از جمله طرح هاى 
اولویت دار آبفا در سطح اســتان هستند که به دلیل 
عدم منابع مالى کافى نیمه تمام مانده اندتخصیص 

یافت .
اکبریان با اشاره به تکمیل تاسیسات آبفا در شهرهاى 
شاهین شهر، شهرضا و خوانسار از محل تسهیالت 
ماده 56 بانک رفــاه کارگران بیان کــرد : درآینده 
نزدیک در قالب تفاهم نامه همکارى با بانک صادرات 
و ملت در راستاى ارائه تامین منابع مالى پروژه هاى 
آبفا از محل تســهیالت ماده 56 ، توسعه و تکمیل 
تاسیســات فاضالب در شهرســتان هاى برخوار، 

شاهین شهر، میمه، آبرســانى به نطنز ، اردستان و 
بادرود، توسعه و بازســازى تاسیسات فاضالب شهر 
اصفهان و ایجاد تاسیسات فاضالب چادگان و رزوه 

عملیاتى مى شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به مسئولیت اجتماعى بانک ها در قبال آبادانى 
کشــور تصریح کرد: بانک ها با تامیــن منابع مالى 
تکمیل تاسیسات آبفا از محل تســهیالت ماده 56 
ارتقاى سطح بهداشت، سالمت و رفاه مردم را بیش 
از گذشته فراهم نمودند که این نشان از پایبندى این 

موسسات به مسئولیت اجتماعى شان است .
در ادامه مدیر کل شعب بانک رفاه کارگران در استان 
گفت: انتظار مى رود انعقاد این تفاهم نامه سرمنشــأ 
آغاز ارتباطات دوسویه میان آبفا و بانک رفاه کارگران 

باشد .
بهمن آرمان افزود: از مســئوالن آبفــا براى تالش 
درخدمات رسانى گسترده به مردم قدردانى مى شود 
و انتظار مى رود که مردم هم قــدر این نعمات الهى 
را دانســته و همه در جهت پایدارى و حفاظت از این 
منابع کوشا باشیم و در این مورد ما به عنوان سیستم 
بانکى ارائه خدمات به مردم را از وظایف اصلى خود

 مى دانیم.

امضاى تفاهمنامه همکارى آبفاى اصفهان و بانک رفاه کارگران 

در آستانه فرارسیدن سومین سالگرد شهادت فرماندهان رشید اسالم سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانى و ابو مهدى المهندس مراسم بزرگداشتى 12 دى 
ماه 1401 با حضورجمعى از همکاران و دوست داران این دو شهید بزرگوار 
در سالن شهید خرازى اداره کل تأمین اجتماعى استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى و امور فرهنگى اداره کل تأمین اجتماعى استان 
اصفهان، در این مراســم حاجى کاظمى مدیرکل تأمین اجتماعى استان 
اصفهان گفت: شهید سلیمانى قهرمان ملى و امت اسالم است و اسطوره اى 
است بى پایان که یاد و خاطراتش همیشه زنده است.  وى افزود: اسطوره 

هایى همچون سردار سلیمانى در طول جنگ بودند و امروز هم هستند  

حاجى کاظمى خاطر نشان کرد: رهبر انقالب مدت هاست که اعالم جهاد 
کرده اند و امروزه که دشمن با تمام قوا در حال صف آرایى و ضربه زدن به 

تمدن ایران است هوشیارى ملت و پرداختن به جهاد تبیین واجب است.
وى در ادامه بیان کرد: آنانى که امروز ژســت حقوق بشــرى مى گیرند 
همان هایى هستند که در 8 سال دفاع مقدس در جنگ ایران و عراق با همه 

قوا براى نابودى جمهورى اسالمى تالش کردند.
وى تصریح کرد: وقتى دشمن بیگانه رقم هاى نجومى را براى براندازى 
ایران در منطقه خرج مى کند نشانه اهمیت ایران در جهان است و گاهى 
ما متاســفانه با بیان مطالبى اقدام به خود تحقیرى مى کنیم که این موارد 

هدفمند است و براى تحقیر ما و تزریق ناامیدى بین مردم طراحى شده که 
باید هوشیارانه با آن برخورد شود .

در ادامه این مراســم ســرهنگ ایوب گرامى معــاون هماهنگ کننده  
فرماندهى نیروى انتظامى  اســتان اصفهان گفت:  حاج قاســم سلیمانى 
مخلص بود، با خــدا بود، همیشــه به خانــواده اهمیت مــى داد، نبوغ 
نظامى داشــت، به معناى واقعــى ذوب در والیت بود، سلحشــور بود، 
مردمى و معتدل بود، ســرعت عمــل و دقت باالیى داشــت، چهره اى 
فرامرزى داشــت، خوش اخالق و منظم بود و به خاطــر نزدیکى اش به

خدا قلبى آرام داشت.

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانى در تأمین اجتماعى 

برگى دیگر بر
 افتخارات ورزش کارگران استان اصفهان 

فرشاد دادفر عنوان  ستاره مسابقات شناى کارگران 
کشور در سال 1401 را به خود اختصاص داد.

چهارمین دوره مسابقات شــنا قهرمانى کارگران 
و کارخانجات کشــور روز چهارشــنبه 23 آذر ماه 
سال 1401 به میزبانى اســتان خوزستان در اهواز 
در استخر قهرمانى آزادى با حضور 15 تیم از ایران 
خودرو تهران، مناطق نفت خیز جنوب خوزســتان 
دو تیم، فوالد خراسان رضوى، هیات هاى ورزش 
کارگرى اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزى، 
زنجــان، گیالن ،فارس ، کردســتان، ســمنان ، 
خراســان جنوبى، آذربایجان شــرقى و لرستان و 

50 شناگر در این دوره از مسابقات برگزار گردید.
نمایندگان اســتان اصفهان در این مسابقات دکتر 
فرشاد دادفر مربى صاحب نام ورزش استان اصفهان 
به همراه مهندس فرزاد دادفــر دبیر هیات ورزش 
کارگرى استان اصفهان با کســب 6 مدال طال و 
یک مدال برنز از 8 مدال قابل کسب، ضمن کسب 
عنوان ســتاره این دوره از مســابقات توسط دکتر 
فرشاد دادفر،  دو سهمیه مسابقات جهانى کارگران 

2023 ایتالیا به استان اصفهان اختصاص یافت.

مهندس تیغ ساز سرپرست هیات ورزش کارگران 
استان اصفهان ضمن تمجید از عملکرد نمایندگان 
استان در مسابقات شــناى کارگران کشور اظهار 
داشت: برادران دادفر از مربیان صاحب سبک استان 
و کشورمان هستند و اســتعداد و توانمندى باالى  
ایشان با کســب مدال هاى جهانى، بین المللى و 
ملى مایه عزت، افتخار و سربلندى جامعه کارگرى 

استان اصفهان است.
رئیس اداره امور ورزش کارگران اســتان اصفهان 
گفت خدا را شــاکریم که برنامــه ریزى و تالش 
مدیران، مربیان، کارشناســان و دست اندر کاران 
ورزش کارگرى اســتان در رشــته هاى مختلف 
ورزشى با همراهى مدیر کل محترم تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى استان موفقیت هاى ارزنده و شادى 
آفرین براى جامعه ورزش کارگرى استان به ارمغان 
آورده است و امیدوارم با همدلى همه اهالى ورزش 
و برنامه ریزى گسترده تر، شاهد تداوم پیروزى هاى 
بیشــتر در همه رشــته هاى ورزشــى کارگران 
اســتان اصفهــان در میادین ملى و بیــن المللى

 باشیم.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

شهاب سنگ قطعه کوچکی از یک سیارک یا 
یک دنباله دار است که در حالی که می سوزد 

وارد جو زمین می شود. 

غواصی هنگام باال آمدن از زیــر دریا با قایقی 
روبه رو شد که اگر ســرعت عمل خوبش نبود 

ممکن بود دچار حادثه ای جدی شود.

۲۵ ســال پیش بــرای نخســتین بــار میهمانان 
هتــل یخــی ســوئد در اتاق هایــی بــا دیوارهای 

برفی، شب را به روز رساندند. 

راننــده خــودرو در پمــپ بنزیــن در اقدامــی 
عجیب فندکــش را از جیب بیــرون آورده و در 

کنار باک بنزین روشن می کند.

پوکی اســتخوان، از جمله بیماری هایی است 
که پنهــان و خاموش ناگهــان مــا را درگیر خود 

می کند. 

کــودک خردســالی در غفلــت عجیــب والدین 
خود، پشــت چــراغ راهنمایی از پنجــره خودرو 

به کف خیابان سقوط کرد.

عبور آتشین شهاب سنگ از آسمان 

نجات لحظه آخری غواص 

هتلی که هر سال آب می شود

فندک خودرو را به آتش کشید!

پوکی استخوان را جدی بگیرید!

سقوط دردناک یک کودک از ماشین 

بــا اســکن کادر QR code از روزنامه و یا بــا کلیک بــر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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