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۳

پیاده رو یا چاله رو!

فرونشست در اصفهان 
نشست!

۳

اتوبوس نیست؛ نگرد!

سرمایه هایی که به کشورهای 

همسایه فرار می کنند

۳

       

بهترین ویتامین
برای پیشگیری از 
پوکی استخوان

قطع سهمیه آرد نانوایى هاى اصفهان شایعه است
۶

تولید ماهی زینتی 
در اصفهان به ٧٠ 
میلیون قطعه رسید

مدیر شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشــاورزى 
اصفهان گفت: تولید انواع ماهى زینتى و آکواریومى در 
این استان به 70 میلیون قطعه در سال جارى افزایش 
یافته که یک میلیون قطعه از آن به کشورهاى دیگر 
صادر شده است. محمدرضا عباسى افزود: پیش تر این 
عدد در کل استان بالغ بر 67 میلیون قطعه در یکسال 
بود که شاهد افزایش و توسعه این صنعت طى امسال 
بوده ایم. وى درباره دلیل رشــد تولیــد ماهى زینتى 
و آکواریومى در اســتان اصفهان اظهــار کرد: بهبود 
وضعیت بازار، خرید بیشتر مشتریان و فعالیت فزاینده 

شهرستان هایى که در این زمینه...

جریان گاز جریان گاز ۲۵۵۲۵۵ واحد آموزشی و اداری که در  واحد آموزشی و اداری که در ۲۲ روز تعطیل هفته گذشته گاز مصرف کرده بودند قطع شد روز تعطیل هفته گذشته گاز مصرف کرده بودند قطع شد

1414 میلیون مترمکعب محدودیت مصرف گاز در اصفهان میلیون مترمکعب محدودیت مصرف گاز در اصفهان
۳

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى: 

بازگشت ستاره جوان بازگشت ستاره جوان 
سپاهان با بازوبند کاپیتانی!سپاهان با بازوبند کاپیتانی!

هافبک گرگانى سپاهان در آســتانه بازى این تیم با 
استقالل در لیگ برتر به عنوان کاپیتان طالیى پوشان 
مقابل سایپا به میدان رفت. تردیدى وجود ندارد که ...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

سهم اصفهان
تنها 

یک صعود کننده

یک جام، یک شهر، یک جام، یک شهر، ۳۳ تیم تیم

۵

هت تریک مغانلوهت تریک مغانلو
پاسخ به حمایت پاسخ به حمایت 
سرمربی پرتغالی

 پوکى اســتخوان یک بیمارى نامرئى 
اســت و تا زمانى که یک اســتخوان 
نشکند، عالمتى از خود بروز نمى دهد. 
در فرد مبتال به این بیمارى، یک سقوط 

ساده از ارتفاع ...

بازی با قاچاقی ها!
بازار داخلی اسباب بازی در سیطره محصوالت خارجی استبازار داخلی اسباب بازی در سیطره محصوالت خارجی است

۲

۷

اختالف کارشناسان بر سر اختالف کارشناسان بر سر 
«چاله سیاه» قمیشلو«چاله سیاه» قمیشلو

۳

۴۰۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت ۲ سریال  اعطای زمین یا مسکن به خانوارهای اصفهانی دارای ۳ فرزندجهان نما نکاتى مفید براى خرید گلس محافظ گوشىاستان خوابیدن روى زمین براى چه افرادى سم است؟تکنولوژی سالمت

۲

اداره کل گمرکات استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات طرح تملک دارییهاى سرمایه اى، نسبت به احداث و بهینه سازى 
تاسیسات برق 20 کیلو ولت و فشار ضعیف از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. کلیه اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت (ستاد)به آدرس www.setad.ir براى مناقصه گران قابل دریافت است. 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد 1401/10/20 الى1401/10/27 و بارگذارى اسناد تا ساعت 14 مورخ  1401/11/8    مى باشد.
برآورد هزینه اجراى کار بر اساس فهرست بها توزیع نیروى الکتریکى و ابنیه و تاسیسات الکتریکى سازمان برنامه و بودجه منتشره 

سال 1401 به مبلغ  37/387/250/008 ریال مى باشد.
شرح مختصرى از مقادیر کار: تهیه ،حمل و نصب تجهیزات فشار متوسط و ضعیف هوایى و زمینى و عملیات برکنارى و جابجایى

 شبکه هاى برق فشار متوسط و ضعیف هوایى و زمینى.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   1/870/000/000  ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى است. جهت شرکت در مناقصه رتبه 5 نیرو 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور الزم است.
محل تسلیم فیزیکى اسناد: دبیرخانه گمرك اصفهان تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/11/8 به نشانى –اصفهان –کیلومتر 5 جاده  

اصفهان – شیراز – روبروى شهرك آزمایش مى باشد.
زمان بازگشایى پاکات: پاکت هاى الف و ب ساعت 10 صبح  روز  یکشنبه مورخ 1401/11/9  در کمیسیون معامالت بازگشایى و بررسى 
مى شود و تاریخ بازگشایى پاکت هاى قیمت ( پاکت ج) پس از بررسى و ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فنى و بازرگانى 

متعاقباً به اطالع مناقصه گران خواهد رسید. 
ضمنا اطالعات فوق در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات درج گردیده است.

آگهی مناقصه عمومی 

دومرحله ای انتخاب پیمانکار با ارزیابی کیفی (نوبت دوم)

 م.الف :۱۴۳۸۴۱۹

اداره کل گمرکات استان اصفهان

فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران واگذارى تعمیر و نگهدارى تأسیسات ساختمان 
دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى تأسیسات ساختمان به 

شماره (سیستمى) 2001004579000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

(به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/10/19 ساعت 8 صبح 
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/29 ساعت 19:00 

مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/11/17 ساعت 13:00
بازگشایى: 1401/11/18 ساعت 8 صبح 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
اصفهان، چهارراه نظر، روبروى سازمان بورس ساختمان ستاد مرکزى دادگسترى اصفهان، طبقه 5 

تلفن: 03136278098  

ارزیابی کیفی موضوع 

بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات

 م.الف:۱۴۳۸۲۱۳

نوبت دوم

دادگستری کل استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/11/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/09

دریافت اسناد : سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   (  داخلى 338  )

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال )

40,819,803,1971,424,594,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب منطقه سه اصفهان401-4-292.2

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه نگهداشــت و بهره بردارى از جایگاه CNG آزادگان واقع در بلوار 
آزادگان جنب معاینه فنى خودروهاى سبک شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001094734000058 

به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/22 زمان انتشار در سایت: 1401/10/15 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/02 تاریخ بازدید: 1401/10/02   
زمان اعالم به برنده: 1401/10/04 زمان بازگشایى: 1401/10/03  

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 
موجود است. 

                                   

 آگهی مزایده اجاره شماره ۲۱۹۷۶ (نوبت اول)

م.الف:۱۴۳۶۷۸۵  

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

۲

مدیر کل حفاظت محیط زیست مدیر کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان تشریح کرد؛استان اصفهان تشریح کرد؛
۲

پپپپپ

۷
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50 میلیون قرص نان
 کجا مى رود؟ 

آغاز اجراى اَبرپروژه آبرسانى 
از خلیج فارس به یزد

خبرخوان
دسته گل 23 میلیونى!

  تجارت نیوز|بررسى ها نشــان مى دهد 
قیمت دسته گل به مناســبت روز مادر بیش از 
500 هزار تومان آب خورد؛ امــا قیمت برخى 
از دسته گل ها در ســایت هاى فروش آنالین 
در برخــى موارد بیــش از 23 میلیــون تومان 
قیمت گذارى شــد! بر این اســاس قیمت یک 
شــاخه گل ارکیده نیز بیش از 500 هزار تومان 
خرج بر داشت. در یک سایت فروش آنالین یک 
دســته گل رز قرمز هلندى 300 شاخه اى، 23 

میلیون و 710 هزار تومان قیمت خورد!

یارانه برابر یک پیتزا شد!
  خبرآنالین |با خبرى که منتشر شد، سال 
1402 یارانه ایرانیــان همان اعداد 300 و 400 
هزار تومان خواهد بود. با توجه به تورم، احتماًال 
هر فرد یارانه بگیر، مى تواند در سال آتى، هر ماه 

یک پیتزا را مهمان دولت باشد!

آمار جالب پسران ریاضى!
  فارس |با نگاهى به آمار داوطلبان نوبت 
اول کنکور سراســرى متوجه مى شویم که از 
تعــداد 977460 داوطلب کنکور سراســرى 
588502 نفر دختران و 388958 نفر پســران 
هســتند. در تمام گروه  هاى آزمایشى نیز تعداد 
داوطلبان دختر بیشتر است اما در گروه ریاضى 
تعداد داوطلبان پسر بیشتر است. در گروه ریاضى 

41737 نفر دختر و 78358 نفر پسر هستند.

همکارى سریالى روس ها!  
  فیلم نیوز |طى روزهاى گذشته خبرى 
در رسانه ها منتشر شد که مصطفى کیایى قصد 
دارد سریال جدید خود با نام «هزار ویک شب» 
را با سرمایه گذارى کشور روســیه وارد مرحله 
تولید کند. در پى انتشار این خبر کیایى با انتشار 
پســتى در صفحه اینســتاگرامش این خبر را 

تکذیب کرد. 

درخواست خاص ترکیه
حمید ســجادى، وزیر ورزش و    انتخاب|
جوانان، گفت: در حال حاضر وزیر ورزش ترکیه 
از من خواسته بانوان والیبالیســتمان در لیگ 
ترکیه را بیشتر کنیم. چون دختران ما با حجاب 
بازى مى کنند و آنهــا مى خواهند از این طریق 

حجاب در ترکیه را ترویج دهند.

مراکز درمانى 
آماده باش هستند

  میزان |  وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکى گفت: در مواجهه با موج جدید کرونا 
مراکــز درمانى در آماده باش کامل هســتند و 
نگرانى خاصى در مــورد خدمات درمانى وجود 
ندارد. بهــرام عین  اللهــى  ادامــه داد: میزان 
تخت هاى ما به اندازه کافى است و هیچ نگرانى 

از نظر خدمات درمانى وجود ندارد.

نتایج جالب تحقیق 
درباره مادرها

  خبرآنالین |  اخیراً در یک بررسى از مادران 
در18 ایالت از آمریکا با این پرسش که «آنها چه 
هدیه اى براى روز مادر مى خواهند»، محققان 
به نتایج قابل تأملى دست یافتند. آنها پاسخ هاى 
مادران شرکت کننده در این بررسى را به صورت 
درصد نشان دادند:   خواب (30درصد)، یک روز 
تنهایى (30درصد)، یک روز وقت گذراندن در 
باشگاه یا مرکز ماساژدرمانى (11درصد)، رفتن 
به تعطیالت یک روزه (7درصد)، تمیز شدن خانه 
(2درصد)، قدردانى (2درصد)، صرف صبحانه 
آماده شــده در رختخواب (2درصد)، جواهرات 

(2درصد) و به آرایشگاه رفتن (2درصد). 

چند روز پیش بود که مشــاور وزیر امــور اقتصادى و 
دارایــى اظهار کرد رصــد داده هــاى کارتخوان هاى 
هوشــمند در نانوایى هــا نشــان مى دهــد روزانه 5 
هزار تن آرد یعنى چیــزى حــدود 50 میلیون قرص 
نــان لــواش در نانوایى هــا گــم مى شــود و صرف 
خــوراك دام و طیــور، مصــرف واحدهــاى صنفى 
و صنعتــى در حــوزه گندم و بخشــى هــم قاچاق

 مى شود.
نیاز کشور ما به آرد 13/5 میلیون تن است اما همه آن به 
نان تبدیل نمى شود. یک بخش قابل توجهى تبدیل به 
نان خشک براى خوراك دام مى شود و ما بقى نیز توسط 

نانوایى ها، آرد فروشى مى شود اما نه به مردم بلکه به 
کارخانه هاى ماکارونى، شــیرینى و شــکالت چراکه 
آرد 12 هزار تومانى اســت و آرد نانوایــى ها براى آنها 
صرفه اقتصادى زیــادى دارد. کمااینکه براى خوراك 
دام نیز، نان خشــک خیلى ارزان تــر از ذرت و جو در

 مى آید.
البته بدون شــک نباید ضعف مدیریتــى را نیز نادیده 
گرفت اما به هر حال نه تنها از جیب ملت براى هر کیلو 
آرد 12 هزار تومان یارانه پرداخت مى شود بلکه روزانه 
به اندازه 5 هزار تن، یارانه ملت به جیب  این مافیا واریز 

مى شود. 

عملیات اجرایى بزرگ ترین پروژه آبرسانى هزاره یزد 
صبح روز پنج شنبه با حضور رئیس دولت سیزدهم در 

این استان آغاز به کار کرد.
رئیس جمهور روز پنج شنبه 22 دى  ماه در جریان دومین 
سفر استانى خود به دارالعباده یزد، دستور اجراى عملیات 
ابرطرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد را صادر کرد. این 
طرح با هدف صنعت و کشاورزى پربازده و پشتیبانى از 
آب شرب مورد نیاز استان اجرایى خواهد شد و قرار است 
میزان تخصیص آب از خلیج فارس براى استان یزد 250 

میلیون مترمکعب باشد.
براى اجــراى کامل خــط انتقــال آب از خلیج فارس 

به اســتان یزد بالغ بــر 150 هــزار میلیــارد تومان 
اعتبــار از محــل حقوق دولتــى معــادن تخصیص 

یافته است.
خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به استان یزد از مسیر 
مطمئن خط اول یزد اجرا خواهد شــد و در مسیر خود 
استان هاى کرمان و هرمزگان را نیز منتفع خواهد کرد.

این طرح با اعتبار 800 میلیارد تومــان و با اجراى 30 
کیلومتر خط 1200 میلیمترى اجرایى شده که ظرفیت 
انتقال 1700 تا 1800 لیتر بر ثانیه را داراســت ولى در 
حال حاضر 300 لیتر آب در ثانیه را به مخازن شــحنه 

یزد انتقال مى دهد.

دریا قدرتى پور
عددها در بازار اسباب بازى درشت و پر طمطراق است تا 
جایى که گفته مى شود حدود دو سال پیش بازار مصرف 
اسباب بازى در کشور یک میلیارد و 100 میلیون دالر بوده 
است و در همین ســال 550 میلیون دالر در همین حوزه 

تولیدات داخلى داشته ایم. 
از اینها که بگذریم این بازار لوکس حرف هاى زیادى براى 
گفتن دارد تا جایى که بررسى ها از وضعیت بازار اسباب بازى 
نشــان مى دهد قیمت بعضى از محصــوالت به میلیارد 
رسیده است و به گفته کارشناســان این موضوع ضعف 

در داخلى سازى و وابستگى به واردات را نشان مى دهد.
کافى است به فروشگاه هاى لوکسى که به صورت آنالین 
هستند سرى بزنید تا ماشین هاى کنترلى و شارژى را ببینید 
که قیمت آنها تا بیش از یک میلیارد هم مى رســد؛ بسته 
به اینکه اســباب بازى خرد و کوچک مثل لوگو بخواهید 
یا ابراســباب بازى، قیمت ها فرق مى کند. گرچه برخى 
از نمونه هاى لوگو هم هست که بین 100 تا 200 میلیون 

قیمت دارند.
با این حســاب اگر تا پیش از این قیمت خانه و مســکن 
میلیاردى بود حاال باید جاى پــاى میلیاردى ها را در بازار 
اسباب بازى هم پیدا کرد؛ مســئله اى که به اعتقاد عماد 
ارغند، طراح و تولید کننده اسباب بازى امر معقولى شمرده 

مى شود.
این تولیدکننده معتقد اســت قیمت این محصوالت در 
مبدأ گران است و با توجه به قیمت ارز و ضرب آن در ریال 

باالرفتن نرخ ها منطقى به نظر مى رسد. 
عوارض گمرکى، هزینه ترخیص بار، حمل بار و... از جمله 
مواردى هســتند که به گفته این تولید کننده باعث مى 
شــود قیمت نهایى محصول تغییر کند؛ امرى که در بازار

 وارداتى ها به شدت نقش دارد.
اینها همه در حالى اســت کــه بخش قابــل توجهى از 
اســباب بازى هایى که به ایران وارد مى شود قاچاق است 
و با اینکه طیف گسترده اى از اسباب بازى ها تولید ایران 
هستند اما به دالیل مختلف از جمله عدم کیفیت مطلوب 

کمتر مخاطب دارند.
ارغند با اشاره به آزادبودن قیمت گذارى ها در بازار تشریح 
کرد: شوراى نظارت بر اســباب بازى نباید نظارت سلبى 
داشــته باشــد. نمى توان صاحب ســرمایه را محدود به 
واردات کاال هاى به خصوصــى کرد. نباید مبناى ارزیابى 
را بر کاال هایــى بگذاریم که قیمت سرســام آور دارند. ما 
اسباب بازى باکیفیت و داخلى داریم. تنوع قابل مالحظه اى 

هم دارد. البته به اندازه اى نیست که بازار را اشباع کند.
با وجود اینکه ســازمان نظارت بر اسباب بازى همواره به 
این نکته اشاره داشته که در حال تدوین ساز و کارى براى 
فروش سایت هاى آنالین اســت و  شیوه نامه هایى براى 
نظارت بر فروش اسباب بازى در سایت ها تدوین شده است 
اما باز هم شاهد قاچاقى هایى هستیم که از این طریق به 

فروش مى رسند. 
چندى پیش عضو هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
اسباب بازى به همین موضوع اشاره کرد و اعالم کرد که  
ساالنه حدود 90 میلیون دالر اسباب بازى به صورت قاچاق 
وارد کشور مى شــود. این در حالى است که گویا صنعت 
اســباب بازى ما همچنان در خواب زمســتانى است و به
 اندازه اى که اســباب بازى قاچاق وارد ایران مى شــود 

تولیدات داخلى نتوانسته صادر شود. 
این درحالى است که به گفته عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان اسباب بازى نمى توان رقم دقیقى در زمینه 
ظرفیت صادرات ارائه داد، اما بر اســاس آمارهاى ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال 98حدود 25 میلیون دالر 
اسباب بازى به طور قانونى از ایران صادر شده، اما ظرفیت 

خیلى بیشتر از این رقم است.
حامد تأملى، حذف مالیات و عوارض صادراتى را از جمله 
حمایت هاى الزم از صنعت اســباب بازى عنوان کرده و 
معتقد است که با تهیه یک برنامه 10 ساله مى توان بازار 
اسباب بازى منطقه را در اختیار تولیدکنندگان داخلى قرار 
داد. چرا که در کشورهاى اطراف به جز ترکیه هیچ کدام 
تولیدکننده اسباب بازى نیستند و تولیدکنندگان ایرانى به 

ترکیه هم صادرات دارند.
هم اکنون تنهــا  15 تــا 25 درصد بازار اســباب بازى 
در اختیــار کاالى ایرانــى اســت گرچه ایــن عددها 
هم چندان دقیق نیســت؛ با این حال،  مــى توان گفت 
که درصد زیــادى از واردات اســباب بــازى به صورت 

قاچاق است. 

بازار داخلى اسباب بازى در سیطره محصوالت خارجى است

بازى با قاچاقى ها!  2 جانبه درباره هاشمى
تردیدى نیســت که مرحوم هاشــمى    مهر |
نقشى انکارناشدنى در توســعه و آبادانى این کشور 
دارد، اما این حقیقت را نیز نمى توان نادیده گرفت که 
اگر امروز کشور از پدیده هایى نظیر فقر و تبعیض و 
شکاف هاى عمیق طبقاتى رنج مى برد و این عوامل 
بدل به مهمترین مؤلفه هاى اعتراض هاى مردمى 
شده اند، ریشه آنها را نخست باید در همان سال هاى 
سازندگى و تئورى هایى جست که معتقد بود «اگر 
براى پیشــرفت بخش هایى از مردم زیر چرخ هاى 

توسعه له شوند هم اشکالى ندارد»!

ابو ُغریب را فراموش کردند  
  فارس|ســردار محمدرضا نقــدى، معاون 
هماهنگ کننده کل سپاه گفت: غربى ها که اینقدر 
عیار انسان دوستى باالیى دارند که بخاطر فوت یک 
خانم در جهان اعالم عزاى رسمى جهانى کردند و 
اســم خیابان هاى اروپا را عوض کردند، آمریکایى 
که میلیون ها نفر را کشــته و معلول کرده است و 3 
تا 5 میلیون نفر را در ویتنام به روایت هاى مختلف 
کشته اســت، ندیده اند؟ این آمریکا اینقدر روحش 
لطیف اســت که این خانم را دیده فوت کرده است 
هر روز مى گوید ایران آدم کشــت. زندان ابوغریب 
و گوآنتانامو را فراموش کردند حاال از خشــونت در 

ایران صحبت مى کنند!

پیش بینى بانک جهانى
بانک جهانى در تازه ترین گزارش خود    انتخاب |
با اشاره به اقتصاد ایران اشاره کرده و پیش بینى کرده و 
مى گوید تقاضاى خرید کاال از طرف شهروندان ایرانى 
با افزایش تورم در این کشــور کاهش یافته؛ این نهاد 
پیش بینى کرده در سال مالى 2024-2023 نرخ تورم 

در ایران به 44 درصد برسد.

زمستان ما و زمستان اروپا
در کشــورمان نه کسى    روزنامه کیهان |
مجبور شــده از فضوالت گربه براى آتش افروزى و 
تولید گرما استفاده کند، نه کارمندانمان وادار شده اند، 
پتوپیچ پشت میزهایشان بنشینند و نه وادار شده اند، 40 
درصد در مصرف انرژى صرفه جویى کنند. هیچ خانه  
عادى هم مجبور نشده ماهى 30 میلیون تومان بابت 
پرداخت قبض گاز خانه اش پرداخت کند و هزینه هاى 
انرژى مردم نیز شــکر خدا 4 برابر درآمد ماهانه شان 
نشده است. توصیه هاى همیشگى و همه ساله براى 
صرفه جویى در مصرف گاز در زمستان در ایران کجا، 
«زمستان سخت» اروپا با تبعات هولناکى که در باال به 

گوشه اى از آنها اشاره شد کجا؟!

ارزش پول چقدر کم شد؟
  همشهرى آنالین |بررسى نوسان پول هاى 
ملى جهان در سال 2022 نشان داد 16 پول ملى افت 
ارزش بیشترى را نســبت به ریال ایران در این سال 
تجربه کرده اند. ریال ایران از نظر میزان کاهش ارزش 

خود در جایگاه هفدهم جهان قرار گرفته است.

تبلیغى که ممنوع  شد
  اعتماد آنالین| معــاون سیاســى، امنیتى و 
اجتماعى استاندار سمنان گفت: ترویج کم فرزندآورى 
و تبلیغ آن بر اساس قانون ممنوع است و با آن دسته از 
افراد و رسانه هایى که در این حیطه مشغول ضدتبلیغ 

هستند، برخورد مى شود.

چند نفر بازداشت شدند؟
  برترین ها|  روزنامه «جوان» بــه نقل از یک 
منبع آگاه تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در تهران 
را حدود 9 هزار نفر اعالم کرد. این روزنامه نوشــت: 
حجم عمده اى - بیــش از 80 درصد- پس از حضور 
خانواده و امضاى برگه تعهدنامه آزاد شدند. در واقع این 
افراد کمتر از 12 ساعت در این مراکز نگه داشته شدند.

 خورشید کیایى
عدم امنیت اقتصادى این روزها باعث شــده خیل عظیمى از تجار راه کشورهاى همســایه را در پیش بگیرند و 

سرمایه هایشان را در ترکیه و دبى صرف کنند. 
طبق آمارهاى رسمى این اتفاق تدریجى شروع شده و در حال رسیدن به یک بحران است. طبق روایت هاى آمارى 

اثرات کاهش امنیت بر اقتصاد حکایت از این داشته که 200 میلیارد دالر طى دو دهه از کشور خارج شده است. 
هرچند که داستان خروج سرمایه از کشور مربوط به سال هاى اخیر نیست؛ با این حال، بررسى ها نشان مى دهد هر 
چه از میانه دهه 80 گذشته به آمارهاى مربوط به خروج سرمایه از کشور اضافه شده و این موضوع شتاب گرفته است. 
شاهد این مدعا هم عددهایى است که بانک مرکزى به شکل رسمى در وبسایت خود از آنها رونمایى کرده و حکایت 
از آن دارد که بیش از 9 میلیارد دالر تا پایان سال 1400 از کشور خارج شده است و هنوز ادامه دارد تا جایى که  اخیراً 
یک کارشناس در رابطه با تمایل ایرانى ها براى انتقال سرمایه هایشان به خارج از ایران هشدار داده و گفته زنگ خطر 

مهاجرت دسته جمعى تجار از ایران به صدا درآمده است.
مقصد این پول ها هم تقریبًا مشخص است! آنطور که جهانبخش مهرانفر مى گوید: در ماه هاى گذشته با پدیده 
مهاجرت دسته جمعى تجار و بازرگانان ایرانى به کشــورهایى رو به رو بودیم که فرصت هاى مناسب براى رشد 

اقتصادى دارند و مقصدشان ترکیه و کشورهاى خلیج فارس است.
این کارشناس با اظهار تأسف از مهاجرت نخبگان و نیروهاى کار و متخصصان جوان از ایران، این مسئله را یکى از 

آسیب هاى اجتماعى جدى و بلندمدت در کشور برشمرده است.
به گفته مهرانفر اکنون با پدیده اى در کشور روبه رو هستیم که طى آن تجار و بازرگانان ایرانى که داراى واحدهاى 
تولیدى فعال در کشور هستند، تصمیم به مهاجرت براى جلوگیرى از ضرر و زیان احتمالى به دلیل نوسانات اقتصادى 

در کشور گرفته اند و این مسئله تبعات جبران ناپذیرى براى جامعه و اقتصاد کشور خواهد داشت.
حاال افرادى که سرمایه هاى بزرگ ترى دارند، به اروپا و آمریکا مى روند اما اغلب بازرگانان همین همسایه ها را ترجیح 

مى دهند. براى کسانى که سرمایه بیشترى دارند کانادا یکى از مقاصد فرار سرمایه است. 
آخرین گزارش از روند تلخ خروج سرمایه را مسعود خوانسارى، رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران اعالم 

کرده است. گزارش او حکایت از خروج 45میلیارد دالر سرمایه فقط ظرف چهارسال گذشته دارد.
اتاق بازرگانى البته سال گذشته هم گزارشى از روند سرمایه گذارى در ایران با استناد به آمار هاى رسمى کشور منتشر 
کرده که برمبناى آن تا پایان سال 1399 روند عمومى سرمایه گذارى در کشور منفى 4/79 درصد ثبت شده است. 
اگر به روند نزولى سرمایه گذارى در مدت یادشده، نرخ فزاینده استهالك هم اضافه کنید، تداوم آن مى تواند شرایط 

را براى اقتصاد ایران سخت تر کند.
مهرانفر، کارشناس اقتصاد مسئله هولناك دیگرى هم پرده برمى دارد؛ اینکه مسئله مهاجرت در حال تبدیل شدن 
به یک همه گیرى در حوزه اقتصاد است و وقتى شوك آور مى شود که به یکباره با خروج سرمایه و توقف تولید در 
بخش هاى مختلف اقتصادى در کشور روبه رو شویم. به گفته این صاحب نظر عرصه اقتصاد، برخى از این سرمایه 
گذاران بخش خصوصى در حال تشــکیل اتاق فکر براى پیدا کردن مقاصد با ریسک پایین براى سرمایه گذارى 
هستند و اگر این مسئله به صورت تصاعدى اتفاق بیافتد اثرات فزاینده اى خواهد داشت و تأثیر آن بر تشدید بیکارى 

قابل توجه خواهد بود.
هم اکنون آمار و ارقام دقیقى وجود ندارد که تأ یید کند چه میزان ســرمایه صرف خرید ملک در کشورهاى دیگر 
شده اســت. اما مى توان با اطمینان گفت که این سرمایه ها مى توانســت در ایران بماند اما به دلیل نبود امنیت در 

سرمایه گذارى، افزایش قیمت ارز و تحریم ها راهى کشورهاى دیگر شده است.

سرمایه هایى 
بحث تولید سریال هاى «سلمان فارسى» و «حضرت موسى (ع)» این روزها به یکى از مسائل مهم مجلس شوراى که به کشورهاى همسایه فرار مى کنند

اسالمى تبدیل شده و نماینده ها به دنبال راهى براى گنجاندن بودجه این ســریال ها در ردیف بودجه سال 1402 
صداوسیما هستند. به گفته نائب ریس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، هرکدام از این سریال ها 2 هزار میلیارد تومان 

بودجه مى خواهند و باید سالى هزار میلیارد به صداوسیما تزریق شود تا کارشان راه بیافتد.
پنج سال پیش میزان بودجه اولیه سریال «حضرت موسى (ع)» 250 میلیارد تومان برآورد شد و همان زمان هم با این 
حجم بودجه مخالفت هایى صورت گرفت. حاال بعد از پنج سال، برآورد این سریال از 200 میلیارد به 2000 میلیارد 
تومان رسیده و 10 برابر شده است. نکته قابل توجه اینکه هنوز تولید سریال شروع نشده و تجربه نشان داده هزینه 

نهایى معموًال 3 برابر برآورد اولیه خواهد شد.
سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داود میرباقرى در حال حاضر مراحل تصویربردارى خود را پشت سر مى گذارد، 
این در حالى است که سریال «موسى(ع)» به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا همچنان در مرحله پیش تولید و انتخاب 

بازیگر است. 

یکى از مخاطبان خبرگزارى «فارس» با ارســال عکس و فیلم از یک اتفاق جالب در مترو، حس خوبش را با سایر 
مخاطبان به اشتراك گذاشته است. این ویدیو در بخش «خبرخوب» سامانه «فارس من» توانست حمایت بیش 
از 1100 نفر را کسب کند. خبرگزارى «فارس» هم طبق تعهدى که به مخاطبان داده، این فیلم را در خروجى خود 

منتشر مى کند.
اما بد نیست داستان این اتفاق جالب را از زبان ثبت کننده آن بشنویم. «محدثه» ماجرا را اینطور تعریف مى کند: سوار 
مترو که شدیم یکى از مسافران غافلگیرمان کرد. با دوستم فاطمه بودم. تازه روى صندلى جا خوش کرده بودیم که 
یک خانم کم حجاب به طرفمان آمد. اول کمى تعجب کردیم ولى بعد دیدم دســت مشت کرده اش را آورد جلو و با 
محبت زد به دستم. بعد که مشتش را باز کرد یک شکالت توى دستش بود با یک کاغذ کوچک که رویش نوشته بود؛ 
«مرسى که چادرى هستى». متوجه شدم که قصد دارد این فیلم را در صفحه خودش در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
کند. از او درخواست کردم که فیلم را براى خودم هم ارسال کند. بعد هم به نظرم رسید چه خوب مى شود اگر بقیه مردم 

هم این حس شیرین را تجربه کنند. براى همین، آن را براى «خبرخوب» ارسال کردم.

فوق تخصص مراقبت هاى ویژه گفت: موج جدید کرونا مرگبارتر از موج قبلى است.
محمدرضا هاشمیان از هشدار سازمان بهداشت جهانى مبنى بر اوج گیرى موارد ابتالء به کرونا در 110 کشور جهان 
خبر داد و گفت: سویه جدید اومیکرون ترکیبى از زیر سویه هایى است که طبق تحقیقات تفاوت هایى در شدت بیمارى 
بین سویه هاى قبلى و جدید ایجاد کرده است.هاشمیان، سرایت بیشتر  را از ویژگى هاى سویه جدید اومیکرون عنوان 
کرد و ادامه داد: به تازگى در ایران موارد ابتالء به سویه جدیدى از اومیکرون یعنى XBB و ۱BQ گزارش شده است، البته 
این سویه ها جدید نیستند.ضرورت موارد پیشگیرى از بیمارى از دیگر مواردى بود که این فوق تخصص مراقبت هاى 
ویژه به آن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه موج جدید کروناى امیکرون XBB مرگبارتر از موج اول آن است، همه 

افراد باید بسیار مراقب باشند و قبل از آنکه دیر شود تمامى اقدامات الزم و پیشگیرانه را انجام دهند.

4000  میلیارد تومان هزینه ساخت 2 سریال 

 «مرسى که چادرى هستى»

موج جدید اومیکرون مرگبارتر است
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اصفهان 1500 کالس درس 
نیاز دارد 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: این 
اســتان 1500 کالس درس کمبــود دارد. محمدرضا 
ابراهیمى  افزود: روزانه به تعداد دانش آموزان ما اضافه 
مى شود؛ ساالنه 35 هزار تا 40 هزار نفر به عدد سال قبل 
دانش آموزى اصفهان اضافه مى شود اگر این عدد را با 
مدارس فرســوده در نظر بگیریم اکنون 1500 کالس 
تنها در این ایام نیاز داریم که انشاا... خیران در امر مدرسه 

سازى فعال بوده و خواهند بود.

ابقاى رئیس 
سازمان جهاد کشاورزى 

طى حکمى از سوى وزیر جهاد کشــاورزى، مهرداد 
مرادمند به عنوان رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى 
استان اصفهان در سمت خود ابقاء شد. در متن حکم 
ابالغ شده سیدجواد ســاداتى نژاد آمده است: با توجه 
به ســوابق و تجارب جنابعالى، به موجب این حکم به 
سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 

ابقاء مى شوید.

احداث 8500کالس 
توسط خیران

رئیس مجمع خیران مدرسه ســاز اســتان اصفهان با 
بیان اینکه 8500 کالس درس توســط مجمع خیران 
مدرسه ساز اســتان اصفهان در این استان ساخته شده 
است، گفت: حدود 2150 کالس نیز در سایر استان ها 
از استان چهارمحال وبختیارى تا سیستان وبلوچستان 
و خوزستان توسط خیران اصفهانى ساخته شده است. 
مجتبى مالاحمــدى ادامه داد: امروز نــه تنها در جمع 
ســازندگان 10 هزار مدرسه هســتیم، بلکه در جمع 

سازندگان برج هاى عاطفه و محبت هستیم.

پالك کوبى ساختمان ها 
على عطریان، رئیس شــوراى معمــارى موزه گرمابه 
علیقلى آقا اظهار کرد: یکى از سیاست ها و برنامه هایى 
که در پنجره معمارى و گردشــگرى دنبال مى شــود، 
پالك کوبى و شناســنامه کردن مکان هــا و بناهاى 
ارزشمند معمارى اصفهان اســت، درواقع با این کار به 
دنبال این هســتیم از تخریب این مکان ها جلوگیرى 
به عمل بیاید و در کنار آن مردم بتوانند اطالعات کافى 
از ویژگى معمارى و اهمیت آن بنا را در قالب اسکن کد 

QR به دست آورند.

واگذارى ماشین آالت
در آســتانه میالد حضرت زهرا (س) در آئینى بیش از 
100 دستگاه اتوبوس و ماشــین آالت سنگین و نیمه 
سنگین در اصفهان رونمایى و به شهردارى هاى استان 
اصفهان واگذار شــد. معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندارى اصفهان در این آئین گفت: 73 دســتگاه 
اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومى شهرى، 23 دستگاه 
ماشین و تجهیزات آتش نشانى و دو ست ماشین آالت 
آتش نشانى و چهار دستگاه ماشین امداد ونجات به 18 
شهردارى هاى استان واگذار شد. زینلیان افزود: از 73 
دستگاه اتوبوس شهرى 20 دســتگاه سهم کالنشهر 

اصفهان است. 

تمدید ارسال اثر به 
کنگره ملى شعر 

رئیس دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان گفت: فرصت 
ارســال اثر به دومین کنگره ملّى شعر حضرت مادر 
تمدید شد. حجت االسالم عبدالرسول احمدیان گفت: 
با هدف حمایت از شعر و تأمین محتواى فعالیت هاى 
فرهنگى و دینى، «دومین کنگره ملّى شــعر حضرت 
مادر» در قالب هاى شــعر، ترانه و مــدح ویژه عموم 
عالقه مندان در اصفهان، مهد فرهنگ، هنر و شــهر 
گنبد هاى فیروز اى برگزار مى شــود. او عنوان کرد: 
ارسال آثار تا 24 دى (امروز) از طریق پایگاه اینترنتى 
مرسالت به نشانى www.Morsalat.ir امکان پذیر 

است.

خبر

معاون امالك و حقوقى اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان جزئیات طــرح واگذارى زمین یا مســکن به 
اصفهانى ها در قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت 

را تشریح کرد.
محمد کیانى اظهار داشت: مردم اســتان اصفهان که 
تاریخ تولد فرزند سوم یا بیشــتر آنها بعد از 24 آبان ماه 

1400 باشد مى توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
به گفته کیانى افرادى که مشــمول قانــون حمایت از 
خانواده و جوانى جمعیت مى شــوند در صورتى که در 
شهرهاى کمتر از 500 هزار نفر جمعیت سکونت داشته 
باشند مى توانند 200 متر زمین دریافت کنند و کسانى 

که در شــهرهاى باالى 500 هزار نفر جمعیت زندگى 
مى کنند مى توانند در شــهرهاى مجاور و یا شهرهایى 
که امکان تأمین زمین وجود دارد (به شــرطى که کمتر 
از 500 هزار نفر جمعیت داشته باشد) واحد مسکونى یا 
200 متر زمین دریافت و در آنجا اقدام به ســاخت واحد

 مسکونى کنند.
وى ادامه داد: زمین به قیمت تمام شده (قیمت تمام شده 
با قیمت هاى آماده سازى زمین در نظر گرفته مى شود) 
به متقاضیان واگذار مى شود و حداکثر ظرف 8 سال پس 
از انقضاى دوره تنفس دو ساله، پرداخت بهاى قانونى در 

تعهد متقاضیان است.

رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهــان گفت: این 
شهرك نقش پررنگى در توسعه و تامین نیاز فناورانه صنعت 
ایران دارد، همچنین باید توجه داشت که شهرك به هاب 

منطقه اى بومى سازى ایران تبدیل خواهد شد.  
قاسم مصلحى در حاشیه امضاى تفاهم نامه همکارى میان 
پایه گذار پارك هاى علم و فناورى کشور با شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: صنعت فوالد یکى از صنایع زیرساختى 

کشور و موتور توسعه سایر صنایع است.
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با بیان اینکه 
شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان با صنعت فوالد کشور 
تعامالت خوبى دارد که یکى از آن ها شرکت فوالد مبارکه 

است، افزود: همکارى در ساخت تجهیزات و حتى خطوط 
تولید فوالد مبارکه یکــى از همکارى هاى این دو بخش 
است، طبیعتاً همکارى اینچنینى شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان به عنوان پایه گذار پارك هاى علم و فناورى کشور 
با فوالد مبارکه باعث مى شود، این مهم تقویت و با شدت 

بیشترى به پیش رود.
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان خاطرنشان 
کرد: شــرکت هاى فــوالد مبارکه یا گل گهر، بخشــى 
از شــرکت هاى بزرگ فوالدى هســتند که از خدمات 
شرکت هاى دانش بنیان و فناور مستقر در شهرك به منظور 

توسعه و تامین نیازهاى فناورانه خود استفاده کرده اند.

شهرك علمى و تحقیقاتى
 هاب منطقه اى مى شود

اعطاى زمین یا مسکن به خانوارهاى 
اصفهانى داراى 3 فرزند

استقرار توده هواى ســرد و ســنگین قطبى در استان 
اصفهان که از روز چهارشــنبه هفته گذشته این استان 
را در بر گرفته و بنا بر پیش بینــى ها فعالیت آن تا امروز 
شنبه هم ادامه دارد باعث بروز مشکالتى در تأمین گاز 
در استان اصفهان شده است. به همین دلیل هم بود که 
مدیریت استان اصفهان تصمیم گرفت هم راستا با بعضى
 استان هاى دیگر، نسبت به تعطیل کردن  کلیه ادارات 
و مراکز آموزشــى طى دو روز آخر هفته گذشته با هدف 
مدیریت مصرف انرژى اقدام کند تا مشترکین خانگى با 

قطع گاز مواجه نشوند.
اما جالب آنکه ایــن تعطیالت دو روزه هم باعث نشــد 
مدارس و ادارات میزان گاز مصرفى خود را کاهش دهند. بر 
همین اساس روز پنج شنبه منصور شیشه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان به قطع جریان گاز 
حدود 255 واحد آموزشــى و ادارى در ســطح استان از 
جمله در شهرستان هاى سمیرم، شهرضا، آران و بیدگل، 
کوهپایه، فالورجان و کاشان اشاره کرد که به گفته او به 
دلیل رعایت نکردن دستورالعمل هاى مربوط به تعطیلى 
دو روزه و خاموش نکردن سیستم هاى گرمایشى اتفاق 
افتاده است. این در حالى اســت که همه اداره ها، مراکز 
دولتى و آموزشــى مکلف بودند در این دو روز  نسبت به 

خاموش کردن سیستم هاى گرمایشى و اتخاذ تمهیدات 
الزم به منظور کاهش حداکثــرى مصرف انرژى در این 

ایام اقدام کنند.
255 واحد آموزشــى و ادارى که گاز مصرفى آنها قطع 
شده است در پى گزارش 80 تیم بازرسى شرکت گاز که 
در اداره ها و مراکز مختلف حاضر شده بودند اعمال قانون 
شدند. بنا بر گزارش این بازرســان، گاز بیش از 60 اداره 
براى ساعتى قطع شده است. شیشه فروش همچنین با 
بیان اینکه همه استان بسیج شده است در مصرف برق و 
گاز صرفه جویى شود، گفت که تأکید شده صنایع هم 30 

درصد در مصرف برق صرفه جویى داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
14 میلیون مترمکعب محدودیت مصرف گاز به اســتان 
داده شده است که به شــرکت هاى فوالدى، نیروگاه ها، 
کارخانه هاى ســیمان، گلخانه ها و شهرك هاى صنعتى 
ابالغ کرده ایم، تصریح کرد: شرکت گاز باید به مشترکان 
پر مصرف و ویالهایى که در طول هفته وسایل گرمایشى 
آن روشن است، اخطار دهد. به همه دستگاه هاى اجرایى، 
صنایع و مشترکان هم اعالم شده که در مصرف گاز و برق 

10 درصد صرفه جویى کنند.
شرکت گاز تا کنون در استان 17 هزار پایش انجام داده و 
از ابتداى آبان ماه براى 2150 مشترك پرمصرف اخطاریه 

ابالغ کرده است.

فقط هم مشکل گاز نداریم
اما هواى سرد و سنگین قطبى عالوه بر اینکه در گازرسانى 
اختالل به وجود آورده، باعث آلودگى هوا هم شده است. 
غلظت آالینده ها در هواى اصفهــان که از دیروز جمعه 
رو به اوج گذاشــت امــروز هم در آســمان جوالن مى 
دهند تا تالفى استنشــاق سه روز هواى ســالم را از ریه

 اصفهانى ها در آوردند! 
ساکنان اصفهان تا دوشنبه هفته گذشته 9 روز بدون وقفه 
گوگرد و آالینده هاى دیگر به بدنشان فرستادند و معلوم 
نبود اگر بارش هاى هفته پیش از راه نمى رسید، امتداد آن 

آلودگى شدید هوا به کجا ختم مى شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان پیش بینى کرده تا 
پایان دى و اواسط بهمن این تغییرات جوى را خواهیم داشت 
و بنابراین بارش ها، روزهاى سرد و افزایش غلظت آالینده ها 
متناوب از راه خواهد رسید. در همین رابطه مى توان به ورود 
دو  موج بارش برف در هفته جارى اشاره کرد که اولى براى 
یک شنبه بارش برف را با شدت کمتر از بارش هاى هفته 
قبل به همراه خواهد آورد اما موج دوم که از سه شنبه همه 
مناطق اســتان اصفهان را در بر خواهد گرفت، بارش برف 

شدیدتر و افت محسوس دما را رقم خواهد زد.

14 میلیون مترمکعب محدودیت 
مصرف گاز در اصفهان

فرونشست در اصفهان نشست!
نصف جهان  روزنامه «اخبار اصفهان» در شــماره 
22 دى ماه خود در گزارشى در رابطه با فرونشست 
با عنوان «فرونشست زیرپاى استان نشسته است» 
نوشته: «سه هزار و 600 حلقه چاه مثل خوره به جان 
اصفهان افتاده اند و زیرپاى شهر را خالى مى کنند؛ 
در این شــرایط براى کنترل برداشت ها قرار است 
که چاه ها کنتورگذارى شــوند اما ایــن روند براى
 چاه هاى کشــاورزى، صنعتى و ادارات به کندى 

پیش مى رود.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «در حالى که 

رگ حیاتى شهر خشکیده است. شمار زیاد چاه ثبت 
شده در محدوده شهرى اصفهان، زمین را از درون 
تهى مى کنند؛ چاه هایى که مالکانشان یا اشخاص 
و کشاورزان هستند یا ادارات و شــهردارى و البته 
کارخانه ها و صنایع. آنطور که برآیندها و بررســى 
کارشناسان نشان مى دهد چاه هاى شهردارى اما 
در محدوده و به خصوص در مرکز شــهر بیشتر از

 چاه هاى دیگر هستند و این در حالى حائز اهمیت 
است که فرونشست شهر دشتى اصفهان را بیش از 

همه شهرهاى ایران با بحران مواجه کرده است.»

مریم محسنى
دست اندازها و چاله هایى پر از آب و گل و الى سهم این 
روزهاى اصفهان است. مسئله اى آزاردهنده که مردم در 
پرترددترین خیابان هاى شــهر هم با آن دست و پنجه 

نرم مى کنند. 
میدان انقالب به ســمت چهارباغ یــک طرفش پیاده 
رویى سنگفرش شده است و طرف دیگرش پیاده رویى 
سیمانى اســت که حاصل بازســازى یا نوسازى است 
اما به این علت که زمانبندى درســتى براى انجام آن 

نشده باعث شده که پیاده روهاى این منطقه با ظاهرى 
نامناسب و خراب روبه رو باشد و مردم در این روزها که 
روزهاى شلوغى اســت نتوانند به راحتى از این مسیر 
عبور کنند.بى توجهى به این نقطه از شهر نه تنها باعث 
نارضایتى مردم شده است بلکه در چشم نوازترین نقطه 
شهر با وضعیت نامناسبى روبه رو هستیم که معلوم نیست 
چه زمانى قرار است مورد اصالح قرار گیرد. حاال به این 
وضعیت آب باقیمانده از بارندگى در این چاله ها را هم 

اضافه کنید تا عمق فاجعه دستتان بیاید! 

پیاده رو یا چاله رو!

اتوبوس نیست؛ نگرد!
نصف جهان   در زمان بارش برف یا باران کافى است 
بخواهى با وســیله نقلیه عمومى تردد کنى. در این 
زمینه نه تنها اتوبوس ها کمیاب و نایاب مى شوند 
بلکه اگر اتوبوسى هم باشد بدون اینکه نکات ایمنى 
را رعایت کنند در روزهاى بارانى و برفى به قدرى تند 
حرکت مى کنند که شهروندان زهره ترك مى شوند!

این اتفاق همواره وجــود دارد به قدرى که مردم در 
روزهاى بارانى و برفى دیگر مى دانند باید نیم ساعت 

تا 45 دقیقه براى آمدن اتوبوس معطل شوند. 
این در حالى اســت که در این زمان ها که ســرما 
و هواى نامناســب انتظار را ســخت تــر مى کند 
شهروندان به اتوبوس هاى بیشترى نیازمند هستند.

آرمان کیانى

نگاه روز

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
معضل خاك هاى آلوده به مازوت در قمیشــلو درگیرودار 
اختالفات کارشناسى باقى مانده، گفت: پاکسازى منطقه در 

دستور کار فورى محیط زیست است. 
احمدرضا الهیجان زاده در گفت وگو با مهر درباره سرنوشت 

200 هزار تن خاك آغشته به مازوت در پارك 
ملــى و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، اظهار 
داشت: این مسئله همچنان در بحث کارشناسى 
باقى مانده و از سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور نیز در این باره استعالم شده که چه روشى 
براى بازیافت خاك ها خسارت کمترى به محیط 

زیست وارد مى کند.
وى با اشاره به اختالف نظر کارشناسى درمورد 
چگونگى پاکسازى منطقه از خاك هاى آغشته به 
مازوت، افزود: با توجه به حجم زیاد این خاك ها، 
یک روش پیشنهادى این است که خاك هاى 
آلوده در محل دپو (انباشــت) شــده و عملیات 

بازیافت در خود محل انجام شــود و روش دیگر این است 
که خاك ها به محل جدیدى منتقل و عمل بازیافت خاك از 
طریق میکروارگانیزم ها انجام شود که در این زمینه اختالف 
کارشناســى وجود دارد زیرا برخى معتقدند اگر خاك ها به 

مکان دیگرى منتقل شــود عالوه بر هزینه سنگین حمل 
و نقل، احتمال انتشــار آلودگى در مســیر و محیط جدید 
وجود دارد و انتقال خاك ها صالح نیســت و گروه دیگرى 
نیز معتقدند که در محل فعلى نباید بازیافت شود و این کار 

آزمون و خطا است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مکاتبه اى پیش از مســئولیت من در محیطزیســت 
اصفهان، از سوى سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 
این باره صورت گرفته و همین اختالف نظر سبب شده بود 

که دوگانگى وجود داشته باشد اما از نظر کارشناسى معتقدم 
که پاکسازى خاك هاى آغشته به مازوت در خود محل باید 
انجام شود و معموًال در دنیا هر جا که خاك آلوده مى شود و 
حجم خاك زیاد است در خود محل بازیافت خاك صورت 
مى گیرد مگر اینکه حجم خاك کم باشــد و شرکت هایى 
نیز براى بازیافت خاك تأســیس شــده باشند 
که بتوان خاك آلوده را از محلى به محل دیگر 

جابه جا کرد.
الهیجان زاده با اشــاره بــه اینکه درخصوص 
خاك هاى آغشته به مازوت چاله سیاه تاکنون 
اقدام خاصى نشده، گفت: این مسئله در دستور 
کار فورى ما است و طى هفته هاى آینده جلسات 
آن با پاالیشگاه و یک شرکت دانش بنیان برگزار 
مى شود که با نگاه جدید و علم روز دنیا به تدریج 

امکان بازیافت این خاك ها فراهم شود.
الهیجــان زاده تصریح کرد: تاکنــون میزان 
خسارت آلودگى خاك بخشــى از پارك ملى 
قمیشلو به مازوت از دهه 60 تاکنون برآورد نشده اما الزم 
است این موضوع و همچنین عمق آلودگى خاك از طریق 
چاه گمانه بررسى شود که در پروژه چاه گمانه میزان نفوذ 

باید تست و پاکسازى انجام شود.

اختالف کارشناسان بر سر «چاله سیاه» قمیشلو

تاکنون عوارض آالیندگى به شاهین شهر 
پرداخت نشده است

نصف جهــان  عضو شوراى شهر شاهین شهر گفت: 
جهت ایجــاد و راه انــدازى تصفیه خانــه تکمیلى 
فاضالب و احداث دریاچه ذخیــره آب و خرید 22 
دســتگاه اتوبوس، بخش اعظم ایــن هزینه ها از 
محل ردیف عوارض آالیندگى صنایع آالینده باید 
تأمین شود که متأسفانه تاکنون ریالى از آن پرداخت 

نشده است.
حسین شاهزاده فرد افزود: استان اصفهان در صدر 
آلوده ترین استان هاى کشور است و باید استفاده از 
سوخت مازوت از دستور کار نیروگاه شهید منتظرى 

و دیگر صنایع آالینده خارج شود.
وى تصریح کرد: جهت ایجاد و راه اندازى تصفیه خانه 
تکمیلى فاضالب شاهین شــهر و احــداث دریاچه 
ذخیره آب  بالغ بر 300 میلیــارد تومان و خرید 22 
دستگاه اتوبوس به ارزش 120 میلیارد تومان، منابع 
آن باید تخصیص گردد که بخش اعظم این هزینه ها 
از محل ردیف عوارض آالیندگى صنایع آالینده باید 
تأمین شود که متأسفانه تاکنون ریالى از آن پرداخت 
نشده و ضرورى است حقوق عامه مردم شاهین شهر 

تأمین شود.

تمثال شهداى دولت آباد با جانمایى مناسب 
جایگزین مى شود

نصف جهــان   قرارگرفتن تابلوهــاى تبلیغاتى که 
جدیداً در ورودى شهر دولت آباد نصب شده، باعث 
کم دید شدن تصاویر سرداران شهید این شهر شده 

و اعتراض مردم را نیز در پى داشته است. 
محمدحســن یارى، شــهردار دولت آباد ضمن 
قدردانى از مردم شــهیدپرور دولت آباد بابت ابراز 
دغدغه در این باره گفت: باتوجه به فرسوده شدن 

تابلوى عکس هاى ســرداران شهید دولت آباد، به 
زودى با طــرح جدید و جانمایى مناســب، تمثال 
مبارك سرداران شهید شــهر در ورودى از سمت 

اصفهان نصب خواهد شد.
وى افــزود: بــاز کــردن تابلــوى عکس هاى 
فعلــى بــه دلیــل اصــالح و تغییــر بــه طرح 

جدید است.

برگزارى جشنواره زیباترین آدم برفى در باغبادران
نصف جهــان  شــهردار باغبادران گفت: شهردارى 
همزمان با بارش برف در راســتاى افزایش نشاط 
اجتماعى شهروندان، جشــنواره زیباترین آدم برفى 

را برگزار کرده است.
حجت ا... امینــى افزود: تعــداد قابــل توجهى از 
خانواده ها به خصوص جوانان و نوجوانان با حضور 
در اطراف رودخانه زاینده رود، بیشــه زارها و پارك 

ساحلى شهر مشغول ساخت آدم برفى هستند.
وى با بیــان اینکه طى روزهاى گذشــته برخى از 
شهروندان مشتاقانه به سطح شهر آمده اند و در حال 
ساخت تندیس هاى کودکانه برفى، گرفتن تصاویر 

یادگارى بــا یکدیگر و دیدن مناظــر زیباى برفى 
هستند، تصریح کرد: شهردارى باغبادران همزمان 
با بارش ســنگین برف در راســتاى افزایش نشاط 
اجتماعى شهروندان، جشــنواره زیباترین آدم برفى 

را برگزار کرده است.
وى گفــت: شــهروندان مــى بایســت تصاویر 
تندیس هــاى برفى خــود را به صفحه رســمى 

شهردارى باغبادران در ایتا ارسال کنند.
شهردار باغبادران افزود: پس از انجام ارزیابى، تصویر 
بهترین تندیس آدم برفى انتخاب و در مراســمى از 

سازنده آن تقدیر خواهد شد.
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محافظ صفحه همواره با توجه به جنس موادى که در تولید 
آن به کار برده شده است

 اکثر ما بدون توجه به سن و سال، معموًال تجربه پرت شدن 
یا افتادن گوشى از دست خود را داریم.

زمانى که گوشى از دست ما روى زمین مى افتد، چند لحظه 
استرس زا را سپرى خواهیم کرد؛ چرا که مى ترسیم صفحه 

گوشى شکسته باشد یا این که دیگر کار نکند.
این جا است که یک محافظ صفحه گوشى به یارى ما آمده 
تا از پرداخت هزینه هاى گزاف تعمیر یا خرید مجدد گوشى 

ممانعت کند.
محافظ هاى صفحه همواره با توجــه به جنس موادى که 
در تولید آن ها به کار برده شــده است، به دو دسته محافظ 
شیشه اى حرارت دیده و پالستیکى دسته بندى مى شوند.

هر کدام داراى خصوصیات و مزایایى هستند؛ اما بهتر است 
بدانید که شیشه حرارت دیده در قیاس با محافظ پالستیکى 
در حیطه حفاظت از صفحه گوشــى کارکرد مناسب ترى 

دارد.

گلس آنتى رفلکس چیست؟
گلس آنتــى رفلکس به مفهــوم ضد انعکاس نور اســت. 
همان گونه که مى دانید جهت مشــاهده اجسام، نور باید 
از یک مأخذ نورى به آن تابیده شــود و سپس به چشم ما 
انعکاس یابد تا ما آن را مشاهده کنیم. صفحه نمایش همه 
گوشى ها در نور بسیار و مستقیم، نور را به صورت مستقیم 
به چشــم ما انعکاس مى دهد که ســبب کم شدن وضوح 
تصاویر و رنگ هاى صفحه نمایش گوشــى مى شوند. یا 
این که جهت مشاهده محتواهاى صفحه با مشکل مواجه

 مى شویم.
گلس آنتى رفلکس این مسئله را تا حد قابل توجهى برطرف 
مى کند. به گونه اى که در روز هــاى آفتابى حتى زیر نور 
مستقیم خورشید هم با مشــاهده صفحه نمایش گوشى با 

مشکل مواجه نمى شویم.

گلس ضد چربى چیست؟
گلس ضد چربى معموًال از امکانات نانو برخوردار است. این 
قابلیت از به جا ماندن هر نوع آلودگى و چربى روى محافظ 
صفحه گوشى ممانعت به عمل مى آورد. براى پیشگیرى از 
ثابت ماندن هر نوع چربى، آلودگى، لک و کثیفى و… مى 

توانید از این نوع محافظ بهره ببرید.

گلس ضد ضربه چیست؟
مناسب ترین راه حل جهت حفاظت و نگهدارى از صفحه 
نمایش گوشى موبایل به کارگیرى گلس ضد ضربه و ضد 
خش است. به علت گران بودن نرخ صفحه نمایش گوشى 
الزم اســت از بهترین محافظ صفحه نمایش بهره ببرید. 
یکى از مناسب ترین گلس ها در مقابل خط و خش و ضربه، 
محافظ صفحه نمایش سرامیکى مات است. از عمده ترین 
خصوصیات این محافظ مى توان به ضد اثر انگشت بودن 

آن اشاره کرد.

گلس شفاف بهتر است یا مات؟
سوالى که امکان دارد براى هر کسى پیش بیاید این است 
که گلس شفاف بهتر است یا مات؟ بهتر است بدانید محافظ 
صفحه نمایش گوشى بهتر است که سطح کیفى، استحکام 
و دوام بیشترى داشــته باشد. این که شــما کدام یک از 
مدل هاى محافــظ صفحه نمایش گوشــى را براى تلفن 
همراه خود انتخــاب مى کنید، زیاد مهم نیســت؛ ولى در 
مجموع بهترین محافظ ســطح کیفى باالیــى دارد و در 
برابر ضربه هاى حدوداً ســخت هم استقامت و دوام خود 

را حفظ مى کند.

معرفى گلس شیشه اى
گلس هاى شیشه اى به علت این که روشن، براق و صاف 
تر هستند، سطح کیفى صفحه نمایش را به خوبى حفظ مى 
کنند. همچنین در نمایش دادن نور و تصویر مسئله زیادى 

ایجاد نمى کنند.
 به علت این که منعطف نیستند، معموًال نصب راحت ترى 
هم خواهند داشت. از دیگر مزایاى این نوع محافظ صفحه 
مى توان به این مورد اشاره کرد که به علت قطور بودن 

قابلیت ضد ضربه اى بیشترى دارند.

گلس سرامیکى بهتر است یا شیشه اى؟
گلس سرامیکى معموًال نسبت به محافظ صفحه شیشه اى 
از مزایا و سطح کیفى باالترى برخوردار است. بدین علت 
خرید آن نسبت به محافظ شیشه اى هر روز نسبت به قبل 
بیشتر مى شود؛ چرا که امروز افراد در پى گلس هایى هستند 
که از نظر کیفیت عالى باشند تا صفحه گوشى دستخوش 
شکستگى و خط و خش نشــود. در این صورت بهتر است 

محافظ صفحه نمایش گوشى سرامیکى تهیه کنید.

گلس بى رنگ شفاف چیست؟
گلس بى رنگ شفاف محافظى است که داراى خصوصیات 

زیر باشد:
وضوح و روشــنى تقریبًا مناســب-حاوى لبه هاى گرد-

ضخامت کم-حفاظــت از صفحه گوشــى در مقابل خط 
و خش و هر نــوع لک-تغییر ندادن رنگ و ســطح کیفى 

تصاویر-شــامل حفره هایى با برش 
دقیق در بخش باالى محافظ-

نصب راحت.

کدام گلس بهتر است؟
در زمان خرید گوشى موبایل امکان دارد این پرسش براى 
شما پیش آید که پس از خرید گوشى جدید، گلس هم باید 
تهیه کرد؟ یا ایــن که چه مدل محافظ صفحه نمایشــى 
بهتر است و عملکرد مناســب ترى دارد؟ در این خصوص 
خریداران با توجه بــه تجربه اى کــه در خصوص خرید 
محافظ صفحه نمایش دارند، همیشه سه خصوصیت مهم 

را که یک محافظ باید دارا باشد را مد نظر مى گیرند.
این خصوصیات عبارتند از:

یک محافظ صفحه نمایش 
گوشــى مناســب باید در 
مقابل ضربه و خط و خش 
اســتقامت باالیى داشته 

باشد.
محافظ گوشــى الزم است 
سبب کاهش ســطح کیفى 

صفحه نمایش نشود.
محافظ صفحه نمایش با کیفیت 
نباید از توان تاچ و کارکرد لمسى 

گوشى بکاهد.

پژوهشگران ادعا کرده اند که روشــى جدید براى غلبه بر 
یک مشکل عمده باترى هاى موبایل ممکن است انرژى 

نسل  بعدى را فراهم کند.
مهندســان امیدوارند در آینده نســل بعدى باترى هاى 
لیتیوم یونى را بسازند که با اســتفاده از کاتد هاى الیه اى 
سرشــار از نیکل، انرژى همه چیز از گوشــى ها گرفته تا 

خودرو ها را تامین مى کند.
 ایــن باترى هــا  مى تواننــد مقدار زیــادى انــرژى را 

بــا هزینــه اى نســبتا کــم تامین و امــکان اســتفاده 
از مجموعــه اى از فناورى هــاى جدیــد را مهیــا 

کنند.
اما هنگامى که این کاتد ها براى مدت طوالنى اســتفاده 
مى شوند، شروع به خراب شــدن  مى کنند و ظرفیت آن ها 

به سرعت کاهش مى یابد. 
این بــه معناى آن اســت که ممکن اســت الزم باشــد 
به ســرعت تعویض شــوند، که ممکن اســت به معناى 

تعمیر کل دســتگاهى باشــد که انرژى آن هــا را تامین
  مى کنند.

دانشــمندان ســعى کرده انــد راه هایــى بیابنــد تــا از 
خراب شــدن کاتد هــا جلوگیــرى کنند و بــه باترى ها 
امکان دهند با گذشــت زمان، به کار خــود ادامه دهند، 
 امــا آن هــا نتوانســته اند راه حــل خوبــى بیابنــد، 
زیرا بســیارى از تعمیرات مشــکالت خــود را به همراه 

دارند.

با این حال، اینک پژوهشــگران  مى گویند راه حلى ساده 
یافته اند که هم آن کاتد ها را پایدار و کارامد مى کند و هم 

سایر مشکالت را حل مى کند.
پژوهشــگران امیدوارند این اســتراتژى را بــه گونه اى 
توســعه دهند که بتوان از آن در تولید انبوه اســتفاده کرد 
و در صورت امکان، باترى ها به شــکلى متحول شــوند 
که انرژى خودرو ها و ســایر دســتگاه هاى آینده را تامین 

کنند.

به میلیون ها دارنده رایانه شخصى و سیستم مک با بیش از 10 پرچم قرمز هشدار داده شده که در در خطر 
بزرگى هستند. بر همین اسالس، همه کاربران رایانه شخصى باید نسبت به عالئم کلیدى جاسوسى و 

احتمال نفوذ بد افزار و هک شدن رایانه هوشیار باشند.
کارشناسان سایبرى 10 «پرچم قرمز» را فاش کرده اند که نشان مى دهد ممکن است رایانه شما هک 

شده باشد.
هکرها در حال  به کار گیرى روش هاى جدید حمله هستند که از نظر کارشناسان به طور فزاینده اى پیچیده 
است. در چنین وضعیتى ما همچنان بیشتر  اطالعات خصوصى و اطالعاتى درباره پول و حساب هاى خود 

را در فضاى آنالین نگه مى داریم. بنابراین یک حمله هکرى در سال 2023 مى تواند واقعا ویرانگر باشد.
اکنون کارشناسان سایبرى در «وى پى ان او ریویو» فهرستى از 10 عالمت هشدار دهنده را منتشر کرده اند 
که نشان مى دهد رایانه یا مک شما ممکن است در معرض خطر قرار گرفته باشد. کارشناسان سایبرى 
هشدار دادند: «طبق داده هاى «استاتیستا» در نیمه اول سال 2022، 2.8 میلیارد حمله بدافزار در سراسر 
جهان رخ داده است. از آنجایى که شناسایى بدافزار به طور فزاینده اى دشوار مى شود، ممکن است تشخیص 

اینکه آیا دستگاه شما در معرض خطر قرار گرفته است یا خیر، تقریبا ناممکن باشد.

در بخش از مطلب به عالئم هشدار دهنده اى اشاره مى شود 
که باید مراقب آن ها باشید:

وب کم شما بدون اجازه شما در حال ضبط است.
کامپیوتر شما کند شده است.

مدیر وظیفه(task manager) شما غیرفعال است.
مرورگر شما اغلب باز هدایت مى شود.

کامپیوتر شما اغلب گرم مى شود.
فعالیت مرورگر عجیب است.

یک پیام حمله باج افزار دریافت مى کنید.
از وب سایت هایى که به طور خودکار وارد آن ها مى شوید، خارج شده اید.

برنامه هاى عجیب و غریبى روى کامپیوتر خود نصب کرده اید.
اغلب پاپ آپ هاى عجیب و غریب بر روى دسکتاپ خود دریافت مى کنید.

الزم به ذکر است که در صورت وجود این عالئم  سیستم شما 100 درصد توسط هکرها در معرض خطر 
قرار گرفته است. اما مشاهده یک یا چند مورد از این «پرچم هاى قرمز» نشانه خوبى است چرا که شما را 

متوجه مى کند که سیستم تان نیاز به بررسى دارد.
با این حال کارشناسان سایبرى هشدار دادنده اند: «تشخیص یک برنامه مانیتورینگ، حتى براى کاربرانى 
که در زمینه فناورى بیشتر آشنایى دارند، آسان نیست. براى این تشخیص فرد نیاز به شناخت عمیق سیستم 
عامل  و نحوه رفتار نرم افزارهاى جاسوسى دارد. بهترین اقدام براى پیشگیرى از یک سرى از حمالت 
هکرى نصب یک ضد ویروس (آنتى ویروس) معتبر مانند«نورتون 360» (Norton360) است. این آنتى 
ویروس مى تواند رایانه شخصى شما را عمیقا اســکن کرده و همچنین مى تواند فایل هاى مشکوك و 

برنامه هاى مخرب را شناسایى کند و یک دیوار آتش را در برابر جاسوس افزارهاى آینده ایجاد کند.
بسیار مهم است که هنگام کلیک کردن روى پیوست هاى ایمیل مشکوك مراقب باشید، زیرا این پیوست ها 
اغلب جاسوس افزارها را منتقل مى کنند.همیشه مراقب ایمیل ها یا لینک هاى ناخواسته باشید آن ها مى 

توانند بسیار خطرناك باشند. در هر صورت اگر احساس کردید هک شده اید، فورا اقدام کنید.

گوگل سه قانون طالیى را در نظر گرفته اســت تا به کاربران کمک کند یک مجرم 
سایبرى را شناسایى کرده و از پول خود محافظت کنند.

 کالهبرداران زیادى در فضاى سایبر وجود دارند که امیدوارند با هویت و پول مردم براى 
خود کالهى بســازند. این موارد از کالهبردارى هاى  جعل «هویت پشــتیبانى فنى» تا 
فیشینگ را شامل مى شود.عالوه بر این، گاهى اوقات بازیگران بد از برندهاى مورد اعتماد 
براى کالهبردارى از دیگران استفاده مى کنند.  از جمله برندهاى که کالهبرداران از آن 
سو استفاده مى کنند، گوگل است. به عنوان مثال، در یک کالهبردارى پشتیبانى فنى، یک 

مجرم سایبرى ممکن است وانمود کند که نماینده گوگل است.

قانون اول: از سرعت بکاهید
با اعالم اینکه کالهبرداران اغلب در قربانیان خود احساس فوریت 
ایجاد مى کنند، افزود: در فضاى ســایبر باید تامل عمل کرد و نباید 

سرعت به خرج داد. این غول فناورى توصیه کرد: 
در مواجه با هر امکان و برنامه و قابلیت جدیدى 
در فضاى سایبر، براى پرسیدن سوال ها و فکر 

کردن درباره آن زمان بگذارید.

قانون دوم: بررسى نقطه اى
گوگل قانــون دوم را به عنوان «بررســى 

نقطه اى» نام گذارى کرد. این کمپانى با ارائه توضیح بیشتر در باره اعالم کرد: تحقیق 
خود را انجام دهید تا جزئیاتى را که به دست مى آورید دوباره بررسى کنید. درباره این فکر 

کنید که آیا آنچه آن ها به شما مى گویند منطقى است؟

قانون سوم: اطالعات شخصى را به اشتراك نگذارید
در آخر، گوگل از مردم خواست که هرگز هیچ گونه ســوابق پرداخت یا اطالعات حساس و 
شخصى را به اشتراك نگذارند. گوگل افزود: تا مطمئن نشدید چیزى ارسال نکنید. هیچ شخص 

یا آژانس معتبرى هرگز پول یا اطالعات شخصى شما را فورا و بى درنگ مطالبه نخواهد کرد.
این ســه قانون قوانین پایه اى و مهمى در آغاز راه محافظت از خود در برابر کالهبرداران 
سایبرى هستند. با این حال، راه هاى دیگرى نیز براى کاهش مخاطرات در فضاى سایبر 
وجود دارد. براى افرادى که تازه وارد فضاى وب شــده اند، توصیه مى شــود هرگز روى 
پیوندهاى عجیب و غریبى که از طریق ایمیل یا متن برایشان ارسال مى شود، کلیک نکنند. 
این یک کالهبردارى است که به عنوان فیشینگ 
شناخته مى شود و براى ســرقت اطالعات شما 

طراحى شده است.
 دوم، هرگز اطالعات حساسى را به صورت آنالین 
یا در رسانه هاو شبکه هاى اجتماعى قرار ندهید، 
زیرا مى تواند شــما را هدف کالهبرداران قرار 

دهد.

مایکروسافت پشــتیبانى خود از ویندوز 7، ویندوز 8 و 8.1 را از امروز سه شنبه 
متوقف کرد.

 کاربران مدل هاى قدیمى سیستم عامل ویندوز از امروز شاهد تغییرات بزرگى 
خواهند بود.

 مایکروسافت اعالم کرده آپدیتاى امنیتى ویندوز 7، ویندوز 8 و 8.1 را از امروز 
سه شنبه، دهم ژانویه متوقف مى کند. این بدین معناست که کاربران این ویندوزها 
باید سیستم خود را به ویندوز 10 یا 11 ارتقا دهند تا بتوانند از کمک هاى فنى و 

آپدیت هاى نرم افزارى برخوردار شوند.
 تخمین زده مى شود ویندوز 7 روى بیش از 11 
درصد از دسکتاپ ها در سراسر دنیا نصب باشد 
و 2 59. درصد از کامپیوترهاى دنیا هم با ویندوز 
8.1 کار مى کنند. اما ویندوز 8 کمتر از 1 درصد 
از دســکتاپ کامپیوترها را به خود اختصاص 

داده است.
 در مقایســه با این مدل هــاى قدیمى تر، 
ویندوز 10 روى 68 درصــد از کامپیوترها 

نصب اســت و حدود 17 درصــد از این 
دستگاه ها با ویندوز 11 کار مى کنند. میزان 

رشد استفاده کاربران از ویندوز 11 بسیار آهسته بوده است.
مایکروسافت قصد دارد کاربران ویندوز 7 را مجبور به استفاده از ویندوز 11 کند. 
در سند پشــتیبانى این شرکت آمده اســت کامپیوترها تغییرات اساسى از زمان 

معرفى ویندوز 7 در 10 سال گذشته داشته اند. 
کامپیوترهاى امروز ســریع تر و قدرت مندتر هســتند و ویندوز 11 از قبل روى 

بسیارى از آن ها نصب شده است.
 مایکروســافت اعالم کرد ویندوز 7 ملزومات ســخت افزارى آپدیت شدن به 
ویندوز 11 را ندارد، امــا مى توان آن  را تا ویندوز 
10 آپدیت کرد. پشــتیبانى از ویندوز 10 هم در 
چهاردهم اکتبر 2025 پایان مى یابد. پس بهتر 
اســت کاربران از همین حاال ویندوز 11 را در 

کامپیوترهاى خود نصب کنند.
 گوگل هم هشدار داد کروم 109 آخرین ورژن 
سیستم عامل آن براى پشتیبانى از ویندوزهاى 

7، 8 و 8.1 است. 
کروم 110 که قرار اســت در هفتم فوریه 
منتشر شود، اولین مدل کروم است که به 

ویندوزهاى 10 یا 11 نیاز دارد.

10 عالمت که نشان مى دهد رایانه 
نکاتى مفید براى خرید گلس محافظ گوشىشما هک شده است

رفع مشکالت باترى هاى موبایل با ابداع روشى جدید

ویندوزهایى که باید از سیستم تان پاك کنید سه قانون طالیى گوگل براى پیشگیرى از کالهبردارى هاى سایبرى

د
در قربانیان خود احساس فوریت 
ــایبر باید تامل عمل کرد و نباید 

ى توصیه کرد: 
لیت جدیدى 
وال ها و فکر 

ىىىىىــى بررس

سایبرى هستند. با این حال، راه هاى دیگرىنیزبراى
وجود دارد. براى افرادى که تازه وارد فضاى وب شــد
پیوندهاى عجیب و غریبى که از طریق ایمیل یا متن برا
این یک کالهب
شناخته مى شو
طراحى شده اس
 دوم، هرگز اطال
یا در رسانه هاو
زیرا مى توان

دهد.

و ى ى ز و ب ر ی
ردار شوند.

77 روى بیش از 11
سر دنیا نصب باشد 
ى دنیا هم با ویندوز 
8 کمتر از 1 درصد 
 به خود اختصاص 

ـاى قدیمى تر،
د از کامپیوترها 

صــد از این 
ى کنند. میزان 

زو وز وی ر م رو ی
1ویندوز 11 را ند
10 آپدیت کرد
چهاردهم اکتب
اســت کاربرا
کامپیوترهاى
 گوگل هم هش
سیستم عامل
8.1 اس 1 و 8 ،8 7
کروم 110
منتشر شو
ویندوزها

 در مقابل خط و خش و ضربه، 
کى مات است. از عمده ترین
وان به ضد اثر انگشت بودن

ست یا مات؟
است  هر کسى پیش بیاید این
ات؟ بهتر است بدانید محافظ 
ت که سطح کیفى، استحکام 
د. این که شــما کدام یک از 
مایش گوشــى را براى تلفن 
د، زیاد مهم نیســت؛ ولى در 
طح کیفى باالیــى دارد و در
ت هم استقامت و دوام خود 

ه اى
این که روشن، براق و صاف 
ه نمایش را به خوبى حفظ مى 
ن نور و تصویر مسئله زیادى 

ند، معموًال نصب راحت ترى 
یاى این نوع محافظ صفحه 
رد که به علت قطور بودن 

 دارند.

ر است یا شیشه اى؟
ت به محافظ صفحه شیشه اى 
ى برخوردار است. بدین علت 
شه اى هر روز نسبت به قبل 
فراد در پى گلس هایى هستند 
تا صفحه گوشى دستخوش 
ود. در این صورت بهتر است 

 سرامیکى تهیه کنید.

و خش و هر نــوع لک-تغییر ندادن رنگ و ســطح کیفى 
برش هایى با تصاویر-شــامل حفره

دقیق در بخش باالى محافظ-
نصب راحت.

خریداران با توجه بــه تجربه اى کــه در خصوص خرید
محافظ صفحه نمایش دارند، همیشه سه خصوصیتمهم

مد نظر مى گیرند. باشد را را که یک محافظ باید دارا
این خصوصیات عبارتند از:

یک محافظ صفحه نمایش
گوشــى مناســب باید در
مقابل ضربه و خط و خش
اســتقامت باالیى داشته

باشد.
محافظ گوشــى الزم است
سبب کاهش ســطح کیفى

صفحه نمایش نشود.
محافظ صفحه نمایش با کیفیت
نباید از توان تاچ و کارکرد لمسى

گوشى بکاهد.

ظاهرا در آیفون 16 پرو و 16 پرو مکس iPhone16Pro Max با 
انتقال فیس آیدى به زیر نمایشگر، اثرى از داینامیک آیلند فعلى 

یا هرگونه برش روى صفحه نمایش، نخواهد بود.
اخیرا شایعه شده بود که اپل در آیفون 16 پرو یا حتى آیفون 15 
پرو با استفاده از یک فناورى جدید، سنسور فیس آیدى را به زیر 

نمایشگر منتقل خواهد کرد.
حاال گزارش The Elec که برگرفته از زنجیره تامین اپل است، 

این ادعا را تایید مى کند.
امکان استفاده از فیس آیدى درون صفحه اى در خانواده آیفون 

15 هم وجود دارد؛ اما کمى مشکل به  نظر مى رسد.
در عوض، آیفون 16 پــرو از این ویژگى بهره مند خواهد شــد. 
متعاقبا، دوربین زیر نمایشگر را هم در گوشى هاى اپل خواهیم 

دید.
البته مشــخص نیســت منظور، وجود دوربین درون صفحه اى 

در همین آیفون 16 پرو است یا نسل بعد از آن، یعنى آیفون 17 
پرو؟ اما به هر حال اصول کار یکسان است؛ سنسور Face ID و 

دوربین باید با شیوه مشابهى در زیر صفحه نمایش تعبیه شوند.
سال گذشته، تحلیلگر سرشــناس «مینگ چى کو» هم وجود 
فیس آیدى و دوربین درون صفحه اى در مدل هاى 2024 آیفون 
را پیش بینى کرده بود. حاال این ادعا به واقعیت نزدیک تر شــده 

است.

سورپرایز جدید اپل براى گوشى هاى آیفون
1

 و 

د
ن

ه 
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 پوکى استخوان یک بیمارى نامرئى است و تا زمانى 
که یک اســتخوان نشــکند، عالمتى از خود بروز 
نمى دهد. در فرد مبتال به این بیمارى، یک ســقوط 
ساده از ارتفاع کم، یک چرخش ناگهانى، خم و راست 
شدن ســریع یا حتى افتادن در یک چاله کوچک 
مى تواند باعث شکستگى استخوان شود. باید توجه 
کرد که بیشترین شکستگى هاى مربوط به پوکى 
اســتخوان، در ناحیه لگن، ســتون مهره ها، مچ یا 
قسمت باالى بازو رخ مى دهد. در دنیا در افراد باالى 
50 سال، از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک 

نفر به این بیمارى مبتال هستند.
با وجود خطــر بیمارى پوکــى اســتخوان، اما 
راهکارهایى براى داشتن اســتخوان هایى سالم 
در طول زندگى وجود دارد کــه در ادامه به آن ها 

مى پردازیم:
کلسیم

کلسیم براى عملکرد مناســب قلب، عضالت، 
اعصاب و انعقاد خون الزم اســت. مقدار ناکافى 
کلسیم سبب پوکى استخوان مى شود. بررسى ها 
نشان مى دهد اغلب زنان و دختران جوان، روزانه 
کمتر از نیمى از مقدار توصیه شده کلسیم را مصرف 

مى کنند.
بالغین زیر 50 سال به روزانه 1000 میلى گرم و 
افراد باالى 50 سال به 1200 میلى گرم کلسیم 
نیاز دارند. اگر نمى توانید با رعایت رژیم صحیح 
غذایى میزان کافى کلسیم به بدن خود برسانید، 

حتماً از مکمل هاى کلسیم استفاده کنید.
ویتامین دى

ویتامین دى براى جذب کلسیم در بدن ضرورى 
است. در غیاب مقادیر کافى ویتامین دى، بدن 
قادر به جذب کلســیم از مــواد غذایى نبوده و 
کلسیم موردنیاز خود را از استخوان ها برداشت 

خواهد کرد. ویتامین دى از دو منبع تأمین مى شود؛ 
یکى تابش نور مســتقیم آفتاب به پوست و دیگرى 

رژیم غذایى.
بالغین زیر 50 سال روزانه به 800-400 واحد (شکل 
قابل جذب ویتامین دى) و باالى 50 سال به 1000-

800 واحد ویتامین دى نیاز دارند. ویتامین دى در شیر 
غنى شده، زرده تخم مرغ، ماهى هاى آب شور و جگر 

نیز وجود دارد.
ورزش

ورزش نیز براى سالمت استخوان مهم است. ورزش 
منظم در دوران کودکى و نوجوانى به حفظ سالمت 
اســتخوان ها کمک مى کند. بهترین ورزش براى 
استخوان ها ورزش هاى تحمل وزن مانند پیاده روى، 
دویدن آهسته و باال رفتن از پله است. اگر در دوران 
بزرگسالى خود غالباً بى تحرك بوده اید، قبل از شروع 

ورزش با پزشک خود مشورت کنید.
(BMD) آزمون سنجش تراکم استخوان

تنها راه تشــخیص پوکى اســتخوان و تعیین خطر 
احتمالى بروز شکستگى، انجام تست سنجش تراکم 
استخوان اســت. به کمک این روش نیاز به درمان 
به منظور حفظ سالمت استخوان مشخص خواهد شد.

شلغم با خاصیت گرم خود مى تواند شما را از ابتال به بیمارى سرماخوردگى در امان نگه دارد.
 خواص شلغم به دلیل وجود ویتامین هاى B۲ ،B۶ ،B۵ ،B۳ ،K، A، C، E، B۱ و مواد معدنى مانند 
منگنز، فیبر، پتاسیم، منیزیم، آهن، کلسیم و مس بر کسى پوشیده نیست. این ماده ى خوراکى از 
اواسط فصل پاییز وارد بازار مى شود. درست زمانى که سرما به اوج خود مى رسد، شلغم با آن خاصیت 
گرم خود مى تواند شما را از ابتال به بیمارى سرماخوردگى در امان نگه دارد. البته این تنها یکى از 

خاصیت هاى درمانى شلغم به شمار مى رود.
این ماده غذایى خواص دیگرى نیز دارد که عبارتند از:

-پیشگیرى از ابتال به سرطان
-سالمت قلب و عروق

-خاصیت شلغم براى سالمت استخوان ها
-خواص شلغم براى بیماران مبتال به آسم

-تقویت دستگاه گوارش
-تاثیر شلغم در کاهش وزن

-سالمت چشم
-پیشــگیرى از ابتــال به 

سرماخوردگى
-روشن کردن پوست

خار پاشنه یکى از رایج ترین علل درد پاشنه پا است که به علت التهاب رباط 
کف پا بوجود مى آید. این رباط، نوار بافتى  ضخیمى در کف پا اســت که از ابتدا تا 
انتهاى کف پا کشیده شده و استخوان پاشنه را به پنجه و انگشتان وصل مى کند.

باید توجه کرد که بر اثر التهاب فاســیاى کف پا (الیه پرده مانندى از جنس بافت 
پیوندى است که ماهیچه ها را از هم جدا کرده یا گروه هاى ماهیچه اى را در جاى 
خود ثابت نگه مى دارد) و طوالنى شدن التهاب، سلول هاى استخوان ساز به این 
ناحیه فرستاده مى شوند. این سلول ها تشکیل استخوان مى دهند و نتیجه نهایى 
آن، به وجود آمدن استخوان درون رباط یا چسبیده به استخوان پاشنه است که به 

آن «خار پاشنه» مى گویند.
بیماران داراى خار پاشــنه عموما از دردى خنجرى و تیز رنج مى برند که معموال 
صبح ها هنگام برداشتن نخستین گام ها و شروع راه رفتن، بروز مى کند. درد «خار 
پاشنه» با گرم شدن پا کاهش مى یابد، اما پس از ایستادن طوالنى مدت یا تغییر 
حالت از وضعیت نشسته به ایستاده مجددا عود مى کند.خار پاشنه در میان دوندگان 
و اشخاص داراى اضافه وزن، شیوع بیشــترى دارد. باید توجه کرد که پوشیدن 
کفش هایى که پا را به اندازه کافى حمایت نمى کنند یا پوشیدن کفش پاشنه بلند 

نیز خطر ابتال به خار پاشنه پا را افزایش مى دهد.
علل خار پاشــنه عبارتند از وزن باال، دویدن هاى طوالنى، کفش ناراحت و کفى 
کفش سفت، بى حرکت ایستادن هاى مکرر و طوالنى، صافى کف پا یا کم عمق 
بودن پا یا وجود ناهنجارى هاى دیگر در پا، نرم نبودن بافت زیر پاشــنه به اندازه 
کافى، مخصوصا در افراد سالمند به علت از بین رفتن چربى پا، فشارهاى مکرر بر 

پا، آسیب دیدگى پا و دیابت.

عالئم و نشانه هاى خار پاشنه پا
درد خار پاشنه، از ناحیه پاشنه شروع مى شود و به سمت ناحیه کمان پا منتقل مى شود؛ 
اگرچه ممکن است فقط در ناحیه کمانى پا احساس شود. همچنین  درد کف پا هنگام 
اولین ایستادن بعد از یک دوره استراحت (مثال خواب شبانه) شدیدتر مى شود. اکثر 
افرادى که دچار مشکل خار پاشنه هســتند، در اول صبح بعد از خواب با اولین قدم 
روى زمین، در ناحیه کف پا احساس درد مى کنند، بعد از چند دقیقه پیاده روى درد 
این ناحیه کمتر مى شود و به صورت کامل ازبین مى رود، اما امکان بازگشت درد با 

پیاده روى و ایستادن هاى طوالنى مدت  وجود دارد.
بنابر اعالم  واحد آموزش و ارتقاى سالمت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکى 
تهران، در مراحل اولیه خار پاشنه کف پا، درد معموال به وسیله استراحت و بى حرکتى 
پا به سرعت کاهش مى یابد، اما هنگامى که این عارضه پیشرفت کرد، زمان بیشترى 
نیاز است تا درد کاهش یابد. براى بهبودى این بیمارى باید به پزشک مراجعه کنید.

براى افراد مبتال به بیمارى قلبى، تحقیقات جدید نشان مى دهد 
که تنهایى، انزواى اجتماعى و تنها زندگى کردن مى تواند از 

طول عمر بکاهد.
بر اساس این مطالعه، این سه عامل افراد مبتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى را در معرض خطر بیشــتر مــرگ زودرس قرار 
مى دهد. بیمارى قلبى عروقى به بیمارى قلبى و سکته اشاره 

دارد.

«رویزین النگ»، نویسنده اصلى از دانشگاه لیمریک ایرلند، 
مى گوید: «فاکتور هاى ســالمت اجتماعــى مانند تنهایى و 
انزواى اجتماعى اخیراً توجه زیادى را به خود جلب کرده اند و 
بسیار مهم است که در زمینه سالمت قلب و عروق به بررسى 

آن ها پرداخته شود.»
النگ در ادامه افزود: «آنچه که مشــخص نبود این است که 
آن ها تا چه حد بر مدت زمان زندگى افراد در هنگام تشخیص 

بیمارى قلبى عروقى تأثیر دارند.»
وى مى گوید: «بررسى ما نشان داد که هر یک از این فاکتور ها 
در درمان بیمارى هاى قلبى عروقى بسیار مهم هستند، زیرا به 
نظر مى رسد افزایش ســطح تنهایى، انزواى اجتماعى و تنها 

زندگى کردن منجر به مرگ زودرس مى شود.»
النگ اضافه کرد که احتماًال دالیل مختلفى براى این موضوع 
وجود دارد، که از حمایت شخص دیگر گرفته تا نحوه واکنش 

بیولوژیکى یک فرد به استرس را شامل مى شود.
براى این گزارش، محققان 35 مطالعه انجام شــده در اروپا، 

آمریکاى شمالى و آسیا را طى چندین دهه بررسى کردند.
اثرات تنهایى زندگى کردن در کشور هاى اروپایى قوى تر ظاهر 
شد. بر اســاس این مطالعه، این ممکن است بازتابى از تعداد 
زیادى از افرادى باشــد که در بخش هایى از اروپا به تنهایى 

زندگى مى کنند.

پژوهش ها نشــان داده خوابیدن روى زمین فوایدى 
براى ســالمت بدن دارد به گونه اى که باعث کاهش 
تسکین کمر درد، درمان سیاتیک، قرار دادن وضعیت 
بدن در بهترین حالت، بهبود گــردش خون در بدن، 
سرحال بیدار شدن خواهد شــد که در این گزارش به 

طور مختصر آمده است.
قتى روى زمین مى خوابید، وزن بدن به طور مساوى 
پخش و فشار کمترى به لگن، مهره هاى کمر و شانه ها 
وارد مى شــود. این امر باعث مى شــود خون در طول 
شب آزادانه در سرتاســر بدن گردش کند، امرى که 
کمک مى کند اندام هاى بدن بتوانند بهترین عملکرد 

را داشته باشند.
گردش مناسب خون مى تواند به توزیع اکسیژن و خون 
سالم در سرتاســر بدن کمک مى کند و به این ترتیب، 
قلب، ریه هــا و عضالت مى توانند عملکرد مناســبى 
داشته باشد. به عالوه، این امر به گلبول هاى سفید خون 
اجازه مى دهد تا در صورت لزوم در بدن جا به جا شوند، 
امرى که کمک مى کند دستگاه ایمنى بدن راحت تر با 

بیمارى ها مبارزه کند.
خوابیدن روى زمین باعث التیام گردش خون در بدن 
مى شــود، چون وزن بدن بطور مساوى پخش و فشار 
کمترى بـــه بخش هاى مختلف بدن وارد مى شود. 
خوابیدن دریک وضعیت طبیعى جلــوى بى حس و 
سوزن سوزن شدن دست ها و پا ها بر اثر نامناسب بودن 

گردش خون در بدن را مى گیرد.
اگر در حالى کـه بـــه پهلو دراز کشیده اید بدن را جمع 
کرده، خون در بدن گردش پیدا مى کند و بعد بـه قلب باز 
مى گردد امرى کـه باعث بروز مشکالت مختلف قلبى 

مثل لخته شدن خون و واریس مى شود.

صاف نگه داشتن ستون فقرات در طى 
روز را راحت تر مى کند

ما اغلب به این دلیل قوز مى کنیم که صاف نگه داشتن 
ســتون فقرات در طول روز براى بعضى از ما سخت و 
دردآور اســت. خوابیدن روى زمین به تنظیم و صاف 
شدن ستون فقرات و گردن کمک مى کند، امرى که 
مى تواند باعث بهبود پوسچر یا همان حالت قرارگیرى 

بدن شود.
بهبود پوسچر نه تنها فشــار وارده بر گردن و شانه ها 
را کاهش مى دهــد، بلکه احتمال میگرن و ســردرد، 
انحراف ستون فقرات (اسکولیوز) و درد مفاصل را هم 

کم مى کند. 
کسانى که پوســچر صحیح و مناسبى دارند، از انرژى 
بیشــتر، ظرفیت ریوى باالتر و روحیه ى بهترى هم 

برخوردار هستند.

کمردرد کسانى که به شــکم و پشت 
مى خوابند را برطرف مى سازد

کنار گذاشــتن تختخواب نرم خــود و خوابیدن روى 
زمیــن، در برخى موارد باعث رفــع درد هاى طوالنى 

مدت مى شود.
 خوابیدن روى یک ســطح ســفت باعث مى شود به 
شکلى پیچ خورده و غیر عادى نخوابید و در عین حال 
این امکان را مى دهد که ســتون فقــرات تنظیم نگه 

داشته شود.
کسانى که به شکم و پشــت مى خوابند بیشترین نفع 
را از خوابیدن روى زمین مى برند و کسانى که به پهلو 
مى خوابند باید زیر لگن و شانه هاى خود بالش بگذارند 

تا راحتى بیشترى داشته باشند..

کارشناسان توصیه مى کنند:
اگر تشک بیش از حد نرم اســـت زیر آن تخته چندال 

بگذارید.
با خوابیدن روى زمین، ستون فقرات تراز میماند و بدن 

در وضعیتى غیر طبیعى قرار نمى گیرد.

درد سیاتیک را برطرف مى کند
در بحث درد عصب سیاتیک، خواب نقش بزرگى دارد، 
چون کسانى که از این مشــکل رنج مى برند، صبح ها 
با درد و ناراحتى بیشــترى از خواب برمى خیزند. این 
مســأله به این دلیل رخ مى دهد که حالتى که در آن 
مى خوابید ممکن اســت فشــار روى این قسمت را 
بیشتر سازد یا باعث وارد شــدن فشرده شدن عصب

 سیاتیک شود.
خوابیــدن روى زمیــن مى تواند کمک کند ســتون 
فقرات تنظیم درســتى یابد، امرى که به تسکین درد 
ســیاتیک کمک مى کند و حتى جلوى وقــوع آن را 

مى گیرد.
نرمى تخت، صبح ها شما را وسوسه مى کند که زنگ 
ساعت موبایل تان را موقتاً قطع کرده و خواب بیشترى 

داشته باشد.
 این کار شاید عادت بى ضررى به نظر برسد، اما خواب 
دوباره در هنگام صبح مى تواند چرخه ى خواب شما را 
بر هم بزند، امرى که به تضعیف دستگاه ایمنى بدن و 

بروز دیگر مشکالت پزشکى مى انجامد.
خوابیــدن روى زمیــن صبح هــا آنقدر ها وسوســه 
کننده نیســت، اما در عوض باعث مى شود از خواب 
مناســبى برخوردار شــده و در طول روز سر حال تر 

باشید.

خوابیدن روى زمیــن فواید زیادى دارد، اما 
بـه برخى افراد توصیه نمى شود:

افراد مبتال بـه آلرژى:
اگر به آلرژى یا مشکالت تنفسى مبتال هستید، بهتر 
اســت روى تخت بخوابید. روى زمین بیشتر از نقاط 
دیگر، گرد و غبار و سلول پوستى جمع مى شود، امرى 
که مى تواند باعث عطسه، گرفتگى یا آبریزش بینى و 
قرمز شدن، آبریزش یا خارش چشم شود. خوابیدن روى 
زمین مى تواند باعث دشوارى در تنفس، سرفه، خس 

خس سینه و حتى بروز ضایعات پوستى شود.

افراد مبتال بـه بیمارى هاى استخوانى:
اگر دچار یک اختالل اســتخوانى جدى هستید، ضرر 
خوابیدن روى زمین بیشتر از فایده اش خواهد بود، چون 

ممکن اسـت فشار بیشترى بـه مفصل ها وارد شود.

افراد مسن:
از آنجایى کـــه با باال رفتن ســن توان حرکتى افراد 
تحلیل مى رود، بلند شدن از روى زمین ممکن اسـت 

براى افراد مسن دشوار باشد.

سرمایى ها:
اگر شب ها از سرما از خواب مى پرید، بهتر اسـت از خوابیدن 
روى زمین خوددارى کرده، چون بیشــتر سردتان خواهد 
شد.براى خوابیدن روى زمین فقط از یک بالش استفاده 
کنید براى آن کـــه سر در وضعیت آسانى قرار بگیرد در 
شروع مى توان از یک بالش استفاده کرد، اما با گذر زمان 
سعى کرده هیچ بالش یا کوســنى زیر سرخود نگذارید تا 

بهتر بتوانید از مزایاى این حالت خوابیدن بهره مند شوید.

افراد داراى گروه هاى نوع خونى «A» در مقایسه با سایر گروه هاى خونى به نظر مى رسد 
احتمال بیشترى دارد که پیش از سن 60 سالگى سکته را تجربه کنند.

تحقیقات نشان داده که سکته رابطه خاصى با نوع گروه هاى خونى افراد دارد و نوع خون 
افراد مى تواند احتمال سکته را افزایش یا کاهش دهد. افراد داراى گروه هاى نوع خونى 
«A» در مقایسه با سایر گروه هاى خونى به نظر مى رسد احتمال بیشترى دارد که پیش 
از سن 60 سالگى سکته را تجربه کنند، البته این تفاوت زیاد نیست و نیازى به مراقبت 

بیشتر یا غربالگرى وجود ندارد.
گروه هاى خونى توصیف کننده تنوع گسترده مواد شیمیایى روى سطح گلبول هاى قرمز 
خون است. از جمله شناخته شده ترین آن ها به نام «A» و «B» نامگذارى شده اند. حتى 
در این گروهاى اصلى خونى، تفاوت هاى ظریفى وجود دارد که ناشى از جهش در ژن ها 
است. اکنون تحقیقات ژنومیک یک رابطه روشن بین ژن گروه فرعى آ-1 (A 1) و سکته 
زودهنگام را مشخص کرده است. محققان داده هایى از 48 مطالعه ژنتیکى را بررسى 
کردند که شامل حدود 17 هزار نفر با سابقه سکته و نزدیک به 600 هزار نفر بدون سابقه 

سکته بوده است. همه مشارکت کنندگان بین 18 سال و 59 سال سن داشتند.
یک جستجو در سطح گستره ژنوم مشــخص کرد که دو موقعیت تا حد زیادى با خطر 
سکته زودهنگام مرتبط هستند. یکى از این موقعیت ها با نقطه مربوط ژن هاى نوع گروه 
خونى مطابقت دارد. یک تحلیل دوم درباره نوع مشخص ژن هاى گروه خونى نشان داد 
افرادى که ژنوم آن ها براى نوعى از گروه خونى نوع آ کدگذارى شده است، 16 درصد 
شانس بیشترى براى سکته قبل از 60 سال دارند. در افراد با گروه خونى O 1 این خطر 

به میزان 12 درصد کمتر است.
محققان در عین حال گفتند که خطر اضافى براى سکته در افراد با گروه خونى A کم است 

و بنابراین نیازى به مراقبت هاى بیشتر یا نظارت و غربالگرى این افراد 
نیست. در آمریکا هر سال حدود 800 هزار نفر سکته را تجربه مى کنند که حدود سه 

چهارم آن ها در افراد با سن 65 سال و بیشتر روى مى دهد. خطر سکته پس از سن 55 
سالگى، با گذشت هر 10 سال دو برابر مى شود.

یکى از یافته هاى مهم این مطالعه از مقایسه سکته در سن پایین 60 سال با باالى 60 
سال حاصل شده است. به این منظور محققان از داده هاى مربوط به حدود 9 هزار و 300 
نفر نفر تجربه کننده سکته در سن باالى 60 سال و همچنین حدود 25 هزار نفر باالى 

60 سال که سکته نکرده بودند، استفاده کردند.
آن ها دریافتند که سکته هایى که در اوایل زندگى روى مى دهد ممکن است در مقایسه 
با مواردى که در سنین باال روى مى دهند مکانیسم متفاوتى داشته باشند. سکته در افراد 
جوان تر کمتر احتمال دارد با تجمع چربى در شــریان هاى خونى مرتبط باشد، بلکه به 

احتمال بیشتر با ایجاد لخته خون مرتبط است.

A همه چیز درباره عالئم و بیمارى «خار پاشنه»      خطر سکته در کمین افراد داراى گروه خونى

تنهایى خطر بیمارى قلبى عروقى را افزایش مى دهد

خوابیدن روى زمینخوابیدن روى زمین
 براى چه افرادى سم است؟ براى چه افرادى سم است؟

شلغم
 سرماخوردگى را ضربه فنى مى کند!

بهترین ویتامین براى پیشگیرى از پوکى استخوان

اطمینــان حاصل کرده که محــل خواب بر 
روى زمین تمیز و عارى از لوازمى است که 

مى تواند باعث آسیب دیدگى شود.
خوابیدن به الیه هایى مانند پتو، بالش، کوسن 

یا تشک هاى نازك را آزمایش کرده.
موقعیت هاى مختلفى را امتحــان کرده تا 
موقعیت مناسب خود را بیابید. ممکن است 
بعضى از افراد به حمایت اضافى مانند ملحفه 
بیشتر یا بالش نیاز داشته باشند. براى نمونه، 
ممکن است افراد باردار در هنگام خوابیدن 
به پهلو نیاز به حمایت از نواحى برجسته خود 

داشته باشند.
این کار را با خوابیدن هاى کوتاه مدت مانند 
چرت زدن یا خوابیدن بخشى از شب شروع 
کنید و به تدریج با عادت بدن به سطح سفت، 

مدت زمان را افزایش دهید.
قرار دادن یک تخته سه الیه زیر تشک براى 
افزایش اســتحکام نیز کمک کننده است. 

با این کار به این روش عادت خواهید کرد.
تشــک ها و ملحفه هایى که زمین را لمس 
مى کنند را در معرض هوا قرار دهید. این امر 

از ایجاد کپک جلوگیرى مى کند.

بهترین روش خوابیدن 
روى زمین چیست؟
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006009596- تاریخ ارسال نامه: 1401/09/23- زهرا على ترکان به استناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است ششدانگ پالك شماره 297 فرعى از 173 
اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 224ص 539 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر 
جابجایى مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/24- م الف: 1439292- سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى از طرف زهره عموشاهى خوزانى/10/181

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0125 مورخ 1401/09/19 به شماره کالسه 0951 مالکیت آقاى/ خانم مطهره قاسم پور فروشانى 
به شناسنامه شماره 1130349802 کدملى 1130349802 صادره فرزند محسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140,53 مترمربع پالك شماره 159 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 19073 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0125 مورخ 1401/09/19 به شماره کالسه 0951 مالکیت آقاى/ خانم الیاس زمانى فروشانى به 
شناسنامه شماره 1130179249 کدملى 1130179249 صادره فرزند عبدالرسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 140,53 مترمربع پالك شماره 159 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 19073 مورخ 1401/6/1 دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09- م الف: 1439270 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/182

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

راى شماره 140160302026012371 مورخ 08/07/ 1401 و راى اصالحى شماره 140160302026013559 
مورخ 1401/08/21 آقاى حشمت اله على پور به شناسنامه شماره 60 کدملى 5129863267 صادره سمیرم فرزند 
عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت199,57 متر مربع پالك شماره 15182 اصلى واقع در بخش 
5 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسن امین الرعایا موضوع سند انتقال 

7839ـ  1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهــان واقع در اصفهان میدان الله ابتــداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/07 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1401/10/24 - م الــف: 1431937 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان

 – موسوى/10/127
توضیح: به دنبال اعالم کمیته مدیریت بحران استان اصفهان مبنى بر تعطیلى ادارات استان اصفهان در تاریخ هاى 
چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 21 و 22 دى ماه 1401 تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى مزبور از تاریخ 22 دى ماه 1401 

به تاریخ 24 دى ماه 1401 موکول شده است.

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفت: تولید انواع ماهى زینتــى و آکواریومى در این 
استان به 70 میلیون قطعه در سال جارى افزایش یافته 
که یک میلیون قطعه از آن به کشورهاى دیگر صادر 

شده است.
محمدرضا عباسى افزود: پیشتر این عدد در کل استان 
بالغ بر 67 میلیون قطعه در یک ســال بود که شاهد 

افزایش و توسعه این صنعت طى امسال بوده ایم.
وى درباره دلیل رشد تولید ماهى زینتى و آکواریومى 
در استان اصفهان اظهار داشت: بهبود وضعیت بازار، 
خرید بیشتر مشتریان و فعالیت فزاینده شهرستان هایى 

که در این زمینه فعالیت داشتند زمینه ارتقا ى تولید در 
استان را رقم زد.

مدیر شیالت و آبزیان استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
از لحاظ تولید ماهیان زینتى در کشور رتبه نخست را در 

اختیار داریم و از برنامه نیز جلو هستیم.
عباســى اضافه کرد: تنوع ماهیان آکواریومى و زینتى 
تولیدى در استان باال و از 150 گونه فراتر است و انواع 
گلدفیش، ماهــى هاى زنده زا و تخمگــذار در ابعاد و 

اشکال و رنگ هاى مختلف را شامل مى شود.
وى ادامــه داد: 800 واحد تولیدى ماهــى تزیینى و 

آکواریومى در استان اصفهان فعالیت دارد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اصفهان گفت: 
استفاده از نیوجرسى در آزادراه هاى استان اصفهان امرى 
ضرورى است و باید استفاده از نیوجرسى در محور آزادراه 
اصفهان – کاشان تسریع شــود. مهران زینلیان اظهار 
داشت: نصب نیوجرسى به جاى گاردریل در نقاط حادثه 
خیز استان نقش به ســزایى در راستاى افزایش ضریب 
ایمنى و کاهش حوادث جاده اى دارد. وى ادامه داد: آزاد 
راه اصفهان – نطنز - کاشان موسوم به «سان آرا» یکى 
از مهمترین آزادراه هاى کشــور است که حجم بسیارى 
از مواصالت حمل و نقل ترافیکى کشــور از این مسیر 
عبور مى کند. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 

اصفهان عنوان کرد: این پــروژه داراى اهمیت ویژه اى 
از لحاظ مسائل ایمنى و جاده اى است که بایستى مورد 
توجه قرار بگیرد. وى خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
دستورالعمل هاى جدید استفاده از «گاردریل» را محدود 
کرده و «نیوجرســى» را به عنوان جدا کننده ایمن مورد 
توجه قرار داده اســت؛ تصمیم گرفتیم مسیر حدود 165 
کیلومترى این پروژه را بر همین مبنا تجهیز کنیم. زینلیان 
اظهار کرد: حجم بسیارى از نیوجرسى هاى تعیین شده 
براى این پروژه آماده حمل است که خبر مسّرت بخشى 
اســت. وى بر لزوم برطرف کردن نقــاط حادثه خیز در 

راه هاى مواصالتى استان تاکید کرد.

تولید ماهى  زینتى در اصفهان 
به 70 میلیون قطعه رسید

استفاده از نیوجرسى در محور  
اصفهان–کاشان تسریع شود

بناهاى تاریخى اصفهان 
آسیب ندید

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
اسـتان اصفهان از پایش بناهاى تاریخى اصفهان پس 
از بارش سنگین برف در مناطق مختلف استان خبر داد. 
علیرضا ایزدى گفت: پس از آغاز بارش ها که بیشـتر از 
نیمه شب دوشنبه هفته گذشته در مناطق مختلف استان 
آغاز شد، پایش تمامى بناهاى تاریخى سراسر استان از 
جمله شـهر تاریخى اصفهان که پس از پنج سال براى 
اولین بار شاهد بارش بیش از 18 سانتیمتر برف بود، آغاز 
و خوشبختانه هیچ یک از بناهاى تاریخى اصفهان دچار 

آسیب نشده است.

مرمت گنبد مسجد جامع عتیق
مرمت و بازسازى گنبد تاج الملک معروف به گنبد خاکى 
مسـجد جامع عتیق اصفهان در حال اتمام است. مدیر 
مجموعه فرهنگى تاریخى مسجد جامع عتیق اصفهان 
با بیـان اینکه این مسـجد تاریخى دو گنبـد دارد گفت: 
بازسازى گنبد تاج الملک از سال 1399 با مرمت پوسته 
خارجى این بنا آغاز شد. کارگر با اشـاره به کاربرد گچ و 
آجر براى مرمت این گنبد افزود: پس از پایان بازسـازى 
پوسته خارجى، مرمت پوسته داخلى گنبد تاج الملک آغاز 

شد که تا پایان سال به پایان مى رسد. 

کشف حشیش
در مورچه خورت

فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: 
مامـوران انتظامى ایـن شهرسـتان در بازرسـى از یک 
دستگاه خودروى سوارى پژو پارس 53 کیلوگرم حشیش 
کشف کردند. سرهنگ بهزاد ثابت راسخ گفت: مأموران 
در محور مواصالتى مورچه خورت به میمه در عملیاتى 
ضربتى یک دسـتگاه خـودروى پژو پارس کـه در حال 
انتقال محموله مواد مخدر به سمت تهران بود را متوقف 
و  در بازرسى از این خودرو مقدار 53 کیلوگرم حشیش که 
به طرزى ماهرانه در قسمت موتورى آن جاسازى شده 

بود کشف کردند.

گرامیداشت یاد شهداى 
چهارسوق 

در سى و ششـمین سـالروز حمله هوایى رژیم بعثى به 
فلکه چهارسوق اصفهان، مراسم بزرگداشتى در مسجد 
صاحب روضات برگزار شد. بیستم دى ماه سال 1365 بر 
اثر حمله هوایى به فلکه چهارسوق اصفهان 100 شهید 
و مجروح از نـوزاد، کودك، جـوان گرفته تا بزرگسـال 
برجاى گذاشت. در این مراسم که با حضور اهالى منطقه، 
بازماندگان این جنایت دلخراش و مسئوالن برگزار شد 
تعدادى از جانبازان خاطرات تلخ آن روز را بازگو کردند. 

خبر

مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانــى اصفهان، قطع 
سهمیه آرد برخى نانوایى ها را شایعه خواند و گفت: 
تاکنون تخلف بین نانوایى هاى اصفهان مشــاهده 

نشده که به قطع سهمیه آرد منجر شود.
محســن ضیایــى ضمــن تکذیب قطع ســهمیه 
نانوایى هــاى اصفهــان طى روزهــاى اخیر، این 

موضوع را شایعه دانســت و اظهار داشت: تاکنون 
سهمیه آرد یک نانوایى هم در اصفهان قطع نشده 

است.
وى افزود: تابه حال تخلف محرزى بین نانوایى هاى 
استان اصفهان مشاهده نشــده هر چند که در هر 
صنفى ممکن اســت تخلفات موردى وجود داشته 

باشد اما اینکه تعداد زیادى تخلف کنند که سهمیه 
آرد آنان قطع شود، تاکنون در استان نداشتیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان با اشــاره 
به اینکه توزیع آرد براى نانوایى هاى استان روزانه 
و ماهانه بازنگرى مى شود، خاطرنشان کرد: هر ماه 
کارگروه هاى شهرســتانى و استانى تشکیل جلسه 
مى دهند زیرا ممکن است منطقه اى به آرد بیشتر و 
منطقه دیگر به آرد کمتر نیاز داشته باشد و از این رو 

توزیع آرد مورد بازنگرى قرار مى گیرد.
ضیایى با بیان اینکه ماهانه 34 هــزار تن آرد بین 
نانوایان یارانه پز در استان اصفهان توزیع مى شود، 
ادامه داد: مرحله دوم مدیریت هوشــمند نان در دو 
استان کشــور بصورت آزمایشى در حال اجرا است 
و اما در استان اصفهان مشــخص نیست و وزارت 

کشور در این باره تصمیم گیرى مى کند.
به گزارش مهر، در اســتان اصفهــان چهار هزار و 
484 نانوایى وجود دارد کــه بیش از 90 درصد آنها 
در مرحله اول هوشمند ســازى یارانه آرد و نان به 

دستگاه هاى کارت خوان مجهز شدند.
پیش تر مشــاور وزیر اقتصــاد درخصوص اجراى 
مرحله دوم هوشمند سازى یارانه آرد و نان گفته بود 
که در فاز دوم هوشمند سازى، اگر عرضه آرد خارج 
از شبکه صورت گیرد با متخلف برخورد مى شود و 
دیگر هیچ امکانى براى تأمین آرد توسط نانوا وجود 

نخواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى:   

قطع سهمیه آرد نانوایى هاى اصفهان 
شایعه است

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: 3 حادثه 
گازگرفتگى 12 ساعت منتهى به روز پنجشنبه در استان 

اصفهان 9 مسموم شده و یک فوتى داشت.
عباس عابدى اظهار داشت: نخستین حادثه ساعت 20 
و 16 دقیقه روز چهارشنبه به مرکز فرماندهى عملیات 
اورژانس استان اصفهان گزارش شده است. این حادثه 
به علت اختالل در آبگرمکن رخ داده، ابراز داشت: محل 
این حادثه خمینى شهر خیابان امیرکبیر گزارش شده 
اســت. وى اضافه کرد: چهار نفر شامل 2 خانم و یک 
مرد و یک کودك پسر در این حادثه مسموم شدند که 
براى درمان به بیمارستان 9 دى منظریه خمینى شهر 

منتقل شدند.
وى همچنین به حادثه دیگر گازگرفتگى در شــهرضا 
منطقه اسالم آباد اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ساعت 
19 و 35 دقیقه چهارشنبه به مرکز فرماندهى عملیات 

اورژانس استان اصفهان گزارش شده است. عابدى علت 
این حادثه را اســتفاده از ذغال و کاغذ براى گرم کردن 
سوله اعالم کرد و افزود: یک واحد امدادى 115 براى 
این حادثه اعزام شد. وى تصریح کرد: متأسفانه یک نفر 

آقا در این حادثه جان خود را از دست داد.
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان سومین حادثه 
گازگرفتگى را در شهرستان لنجان منطقه قلعه قاسم 
اعالم کرد و ادامه داد: ایــن حادثه نیز 10 دقیقه بامداد 
پنج شنبه به مرکز فرماندهى عملیات اورژانس استان 

اصفهان گزارش شده است.
وى با اشاره به اینکه علت این حادثه نیز استفاده از ذغال 
براى گرم کردن اتاق باغ بوده اســت، ادامه داد: در این 
حادثه نیز پنج نفر شــامل 3 خانم و 2 کودك مصدوم 
شدند که این افراد مراقبت هاى سرپایى را دریافت و به 

اعزام براى مراکز درمانى رضایت ندادند.

3 حادثه گازگرفتگى در اصفهان طى 12 ساعت 

ســارقى که قصد زورگیرى اموال سرنشــینان 
خودرو هاى عبورى را داشــت در دام پلیس افتاد. 
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه 
گفت: نیمه شــب 20 دى ماه مأموران گشــت 
انتظامى این فرماندهى حین گشت زنى در یکى 
از محور هاى مواصالتى به یک دستگاه خودروى 
زانیتا بــا پالك مخدوش که کنــار جاده متوقف 
و راننــده آن قصد متوقف ســاختن خودرو هاى 
عبورى را داشت مشکوك و براى بررسى موضوع 

وارد عمل شدند.
سرهنگ بهزاد ثابت راســخ افزود: فرد مذکور به 
محض مشاهده خودروى پلیس قصد فرار از محل 

را داشت که در یک عکس العمل سریع دستگیر و 
در بازرسى از این خودرو یک قبضه سالح شکارى 
غیر مجاز به همراه فشــنگ هاى مربوطه، چند 
قبضه سالح سرد و مقدارى مواد مخدر کشف شد.
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه 
تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از انتقال به 
کالنترى قصد خود مبنى بر ســرقت و زورگیرى 

اموال رانندگان خودرو هاى عبورى اعتراف کرد.
سرهنگ ثابت راســخ گفت: متهم داراى سوابق 
متعدد در زمینه سرقت بود که تحقیقات تخصصى 
پلیس براى کشــف ســرقت هاى احتمالى وى 

همچنان ادامه دارد.

با تالش تیم عملیاتى جمعیت هالل احمر بادرود ، چوپان 
15 ساله گمشــده در محدوده روســتاى هنجن به چیمه 
شهرستان نطنز پیدا شد. رییس جمعیت هالل احمر بادرود 
گفت: در پى اعالم گزارش محلــى در خصوص مفقودى 
چندین ساعته و پاسخ ندادن تلفن همراه چوپان 15 ساله در 
شامگاه چهارشنبه، سه تیم امداد و نجات شامل 10 نجاتگر 
و سه دســتگاه خودرو امدادى و ســوارى و با هماهنگى 

پاسگاه انتظامى روستاى هنجن به این منطقه کوهستانى
 اعزام شدند. على کفاشى افزود: عملیات جستجو از ساعت 
22 آغاز و بعد از 4 ساعت، چوپان که در سرماى یخبندان و 
برف گیر کرده بود و از شدت ســرما به خواب رفته بود، پیدا 
شد. وى گفت: پس از اقدامات اولیه درمانى و امدادى، این 
چوپان به منطقه امن و ســپس به محل اسکان انتقال داده 

شد و حال وى مساعد است.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص رایان طب فرابر درتاریخ 1401/09/10 به شماره ثبت 72771 به شناسه ملى 14011709976 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ایجاد و راه اندازى، تجهیز و تاسیس و 
راه اندازى مراکز دندانپزشکى ، تصویر بردارى پزشکى و دندانپزشکى و ارائه کلیه خدمات دارویى و دندانپزشکى، رادیو لوژى مداخله اى، 
رادیولوژى دهان و دندان –تهیه و تولید و خرید وفروش وصادرات و واردات کلیه تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى - انجام کلیه فعالیتهاى 
مجازدرحیطه دندانپزشکى و پزشکى - تهیه، تولید، ساخت، بسته بندى، توزیع و پخش، خرید و فروش، خدمات پس از فروش، واردات 
و صادرات کلیه تجهیزات و و محصوالت و ابزار و قطعات پزشکى در زمینه ارتوپدى، ستون فقرات، فک و صورت، جراحى اعصاب، قلب و 
عروق، بیمارستانى، دستگاه هاى تجهیزات پزشکى، لوازم آزمایشگاهى، دندانپزشکى، چشم پزشکى، آرایشى و بهداشتى و مواد اولیه دارویى 
شامل کلیه داروهاى مجاز شیمیایى و بیولوژیک طبیعى و مکمل هاى دارویى و غذایى و رژیمى - مشارکت وانعقاد قرارداد با اشخاص حقوقى 
وحقیقى در داخل کشور و سازمانهاو موسســات دولتى و عمومى - اخذ واعطاى نمایندگى و ایجاد شعبه - شرکت در مناقصات و مزایدات 
و نمایشگاههاى داخلى و خارجى - تحصیل اعتبار و اخذ وام ریالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، الهیه، کوچه آریا 11، کوچه بوستان پرواز، پالك 10، طبقه 1 کدپستى 8193983381 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 1000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91868 مورخ 1401/09/01 نزد بانک ملت شعبه وفایى اصفهان 
با کد 9186/8 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم الهام ادهمى ماربینى به شماره ملى 
1282455621 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا احمدى دستگردى به شماره ملى 1286134935 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فریبا امیر ماهانى به شماره ملى 2992444936 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى سیدآرین مصطفوى قهفرخى به شماره ملى 4610012456 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم هنگامه معینى فر به شماره ملى 1270504371 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فائزه على مردانى به شماره 
ملى 4610495724 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1438279)

پیدا شدن
چوپان 15 ساله
در برف و سرما 

ناکامى سارق جاده اى با اقدام به موقع پلیس  

پیرزن 81 ســاله اى که مدت ها مزاحم تلفنى اورژانس اصفهان بود، 
پس از پیگیرى هاى قضایى به مرکز نگهدارى از ســالمندان منتقل 
شد.  فرهاد حیدرى رئیس اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
در مورد پیگیرى یک مورد از مزاحمت هاى تلفنى اورژانس توسط واحد 
امورحقوقى مرکز اورژانس استان اینطور خبر داد و  گفت: خانم سالمندى 
که بیش از یک سال، با تماس هاى مکرر با 115، ایجاد مزاحمت مى کرد 
پس از طرح شکایت از سوى مرکز اورژانس استان و با پیگیرى معاونت 
دادستانى استان اصفهان به معاونت امور اجتماعى سازمان بهزیستى 
معرفى شد و به مرکز نگهدارى از سالمندان منتقل شد. حیدرى ضمن 
قدردانى از همکارى سازمان هاى مرتبط براى پیگیرى مزاحمت هاى 

تلفنى اورژانس، تصریح کرد: در تماس هاى زیادى که این خانِم سالمند 
با 115 برقرار مى کرد، طى عناوین مختلف اعم از اســتفاده از عبارات 
نامفهوم، ناسزاگویى به کارشناسان 115، درخواست امدادخواهى کاذب 
و دادن آدرس نامشخص از شیوه هاى مزاحمت او بود. رئیس اورژانس 
پیش بیمارستانى استان اصفهان ادامه داد: در مواردى پس از دادن شرح 
حال کاذب از سوى این خانِم سالمنِد تنها، هنگامى که تماس پیگیرِى 
مرکز فرماندهى عملیات اورژانس استان براى گرفتن آدرس دقیق و 
صحیح با وى برقرار مى شد، وى اظهار بى اطالعى مى کرد.حیدرى 
افزود:  مزاحمت هاى تلفنى اورژانس 5 درصد از تماس هاى 115 استان 

اصفهان را به خود اختصاص داده است. 

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى از وجود 20 
مدرسه تخریبى و 70 مدرسه نیازمند بهسازى در خمینى شهر خبر 
داد. حجت االسالم نقدعلى صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر آموزش 
و پرورش در حاشیه سفر به خمینى شهر اظهار داشت: شهرستان 
خمینى شهر یکى از شهرستان هایى است که بیشترین خیر را دارد.

وى کمبود معلم را نیز از دیگر چالش هاى حوزه آموزش و پرورش 
در شهرستان خمینى شهر اعالم کرد و ادامه داد: این در حالى است 
که در برخى از محالت شهرستان با تراکم باالى دانش آموزان رو 
به رو هستیم. حجت االسالم نقدعلى تصریح کرد: بحران کمبود 

نیروى آموزشى در خمینى شهر باید برطرف شود.
همچنین محمدرضا ابراهیمى، مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان نیز در این جلســه با بیان اینکه خمینى شــهر باالترین 
تراکم دانش آموزى را دارد و بیشــترین مــدارس 2نوبته در این 
شهرستان وجود دارد و بیشترین کسرى نیرو را در این شهرستان 
شاهد هستیم.  وى تصریح کرد: پتانسیل هاى خیلى خوبى در این 
شهرستان وجود دارد، خمینى شهر حســینیه ایران است و داراى 
کارخانجات متعدد است که انتظار داریم هنرستان هاى جوار صنعت 

در این شهرستان رخ دهد.

پیرزن 81 ساله اصفهانى، مزاحم تلفنى یکساله اورژانس! 20 مدرسه تخریبى در خمینى شهر وجود دارد
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اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال با برگزارى نظرســنجى 
بهترین بازیکن ماه هاى نوامبر و دسامبر 2022 را معرفى 
کرد. این اتحادیه به دلیل برگزارى مسابقات جام جهانى در 
ماه گذشــته تصمیم گرفت دو ماه آخر 2022 را به صورت 
یکجا درنظر بگیرد و بهترین بازیکن را معرفى کند. مهدى 
طارمى ستاره تیم ملى کشــورمان و عضو باشگاه پورتو با 
کســب 16/78 درصد آرا  به عنوان بهترین بازیکن دو ماه 
گذشته پرتغال انتخاب شد. هورتا از تیم براگا با 12/98درصد 
و پدرو از تیم اســپورتینگ با 12/55 
درصد در رده هاى بعــدى قرار 
گرفتند. طارمى در دو ماه گذشته 
براى پورتــو یک پاس گل 
داده و 4 گل بــه ثمــر 

رسانده است.

افتخارآفرینى مجدد طارمى

02

علیرضا بیرانوند که با ورود به ترکیب پرسپولیس مقابل ون 
پارس تعداد بازى هاى خــود را به تعداد بازى هاى دو تن از 
قدیمى هاى تیم  رساند یک بازى نیاز دارد تا به تنهایى در 
جمع 40 بازیکن برتر تاریخ پرسپولیس از جهت تعداد بازى 
قرار بگیرد. دروازه بان شــماره یک تیم ملى کشورمان با 
بازى هاى این فصل خود براى پرسپولیس، از جهت تعداد 
بازى از نفراتى چون؛ ادموند بزیک، رضا شاهرودى، محمد 
انصارى، بیوك وطنخواه، دکتر محمد زادمهر، پژمان نورى، 
محمدحسن انصارى فرد و فریدون معینى گذر کرد و حاال 
در کنار نفراتى چون رضا وطنخواه و سپهر حیدرى قرار دارد. 
او با یک بازى رسمى دیگر نام خود را به تنهایى در جمع 40 
نفر برتر این فهرســت خواهد دید، هرچند همین حاال این 

جایگاه را با دو تن از پیشکسوتان در اختیار دارد.

بیرانوند 
در جمع 40 تایى ها

سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید براى رشد 
جوانان تیم باید تاوان داد و تمام مسئولیت باخت بر 

عهده من است.
مهدى تارتار پس از شکســت تیمش مقابل مس 
رفســنجان و حذف از جام حذفى با بیان اینکه در 
این بازى از تیم جوانان و امیدمان در ترکیب اصلى 
استفاده کردیم گفت: براى رشد جوانان تیم باید تاوان 
بدهیم. زمانى که بازیکن جوانى رشد پیدا کند، بسیار 
لذت بخش است. من تمام مسئولیت را باخت قبول 
مى کنم، اینکه به یک بازیکن جوان فرصت بازى در 
لیگ و حذفى داده مى شود بسیارلذت بخش است و 

باید بتوانیم با تمرین این مشکالتمان را حل کنیم.
وى در مورد این دیدار گفت: بازى بســیار نزدیکى 
بود، دو تیم آنالیز خوبى از یکدیگر داشتند. شرایط 

آب و هوایى روى کیفیت زمین تاثیر گذاشــته بود. 
زمانى که خیلى خوب بازى مى کردیم، گل خوردیم. 
در آنالیز به بازیکنانمان گفته بودیم که شیمبا چگونه 
خود را بین مدافع و توپ قرار مى دهد و ضربات خوبى 
مى زند. بازى خوبى را به نمایش گذاشتیم و متاسفانه 
جام حذفى براى ما تمام شــد و باید روى مسابقات 
لیگ تمرکز کنیم تا شرایط بهترى را در جدول رده 

بندى به دست آوریم.
سرمربى ذوب آهن همچنین در ارتباط با وضعیت 
ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت نیم فصل اضافه 
کرد: ما نیز باید همانند ســایر تیم ها اقدام به رفع و 
تقویت نقاط ضعفمان بپردازیم، نیاز به سه بازیکن 
داریم تا بتوانیم از جایگاه فصل گذشــته مان دفاع 

کنیم.

تارتار: براى رشد جوانان تیم باید تاوان داد

هافبک گرگانى ســپاهان در آستانه بازى این تیم با 
استقالل در لیگ برتر به عنوان کاپیتان طالیى پوشان 

مقابل سایپا به میدان رفت.
تردیدى وجود ندارد که یکى از مستعدترین بازیکنان 
نســل جدید فوتبال ایران، یاسین ســلمانى است. 
ستاره اى که بعد از درخشش در ترکیب سپاهان زیر 
نظر محرم نویدکیا، به تیم ملــى فوتبال ایران هم 
دعوت شد و در ادامه با یک مصدومیت تلخ از ناحیه 

زانو، وقفه اى در روند صعودى اش به وجود آمد.
با این حال یاسین با پشت سر گذاشتن دوران نقاهت 
در اواخر فصل گذشته به ترکیب سپاهان برگشت تا 
اینکه در شروع فصل یار ثابت این تیم با مورایس بود.
یاسین که با گلزنى مقابل استقالل در ورزشگاه آزادى 
و در ادامه درخشش برابر نساجى با بازوبند کاپیتانى، 
موجى از امیدوارى در بین هواداران ســپاهان ایجاد 

کرده بود، به خاطر مصدومیت مجدداً از شرایط بازى 
دور شد تا اینکه بعد از تعطیالت جام جهانى، دوباره 
شرایط آرمانى را پیدا کرد و به مرور به ترکیب سپاهان 

اضافه شد.
سلمانى که بعد از جام جهانى در دو مسابقه سپاهان 
برابر پیکان و مس کرمان هم به عنوان یار تعویضى 
به میدان آمده بود، در آستانه دیدار هفته بعدى مقابل 
اســتقالل، بار دیگر در ترکیب اصلى سپاهان قرار 
گرفت و این بار جلوتر از سایرین، به عنوان کاپیتان 
طالیى پوشان پا به زمین چمن نقش جهان گذاشت.

سلمانى که در مقابل ســایپا عملکرد قابل قبولى به 
نمایش گذاشته، امیدوار است تا در صورت صالحدید 
ژوزه مورایس، هفته بعدى و برابر استقالل هم این 
فرصت را پیدا کند تا درخشش دور رفت مقابل این 

تیم را تکرار کند.

بازگشت ستاره جوان سپاهان
 با بازوبند کاپیتانى!
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رســانه هاى ترکیه اى خبر مهمى را در خصوص علیرضا 
جهانبخش کاپیتان تیم ملى مخابره کردند. رســانه هاى 
ترکیه اى اعالم کردند: از هلند خبر مى رسد باشگاه  فاینورد 
با انتقال علیرضا جهابنخش به بشــیکتاش موافقت اولیه 
خود را اعالم کرده اســت. درصورتى که باشگاه ترکیه اى 
مبلغ مدنظر باشگاه فاینورد را پرداخت کند این انتقال طى 

روزهاى آینده انجام خواهد شد.

کاپیتان ایران
 به ترکیه مى رود؟

03

گئورگى گولسیانى، مدافع سابق سپاهان که پنجاه و هفتمین 
بازیکن خارجى تاریخ پرسپولیس محسوب مى شود، پس 
از دو گل مقابل اســتقالل و یک گل از روى نقطه پنالتى 
برابر نساجى، موفق شــد دروازه ون پارس را هم باز کند تا 
در مجموع 4 گله شود. او حاال در کنار تیاگو فراگا هافبک 
دفاعى برزیلى و سابق قرمزها، دهمین گلزن خارجى تاریخ 
پرسپولیس اســت. وى همچنین گلزنترین مدافع خارجى 
این باشگاه نیز محسوب مى شــود. برترین گلزن خارجى 
تاریخ پرسپولیس همچنان آلن ویتل انگلیسى است که با 
16 گل در صدر جدول حضــور دارد. نکته جالب اینکه اگر 
ولسیانى یک گل دیگر هم بزند، در کنار بشار رسن عراقى 

قرار خواهد گرفت.

ولسیانى، دهمین گلزن
 خارجى پرسپولیس

دروازه بان تیم فوتبال ون پارس گفت: من 28 ســاله 
هستم و نباید االن در این سن دیده شوم آن هم در بازى 

مقابل پرسپولیس.
احمد مهرابى گفت: قلعه نویى حرف قشــنگى مى زند 
عدالت در فوتبال ما مرده است. او راست مى گوید. خیلى 
باید سختى بکشیم. من 28 ساله هستم و نباید االن در 
این سن دیده شوم آن هم در بازى مقابل پرسپولیس، 

اما خوب امیدوارم اتفاق خوبى رخ دهد.
مهرابى در مورد مصدومیتى که براى او در دیدار مقابل 
پرسپولیس رخ داد، اظهار داشت: پس از آسیبى که به 
بینى من وارد شد، على بیرانوند مى گفت تازه مثل خودم 
شده اى(باخنده)در طول بازى یک برخورد تک به تک 

با عبدى داشتم و او مى خواست بلند شود که با آرنج به 
صورتم زد. البته یحیى گل محمدى خیلى از من دلجویى 

کرد. بینى ام شکسته است باید بروم براى جراحى.
مهرابى در پاســخ به اینکه عملکرد شما درون دروازه 
خوب بود آیا خودتان هم راضى هستید یا خیر، گفت: این 
لطف خدا بود. این عملکرد فقط براى امروز نبود. همیشه 
همین طور بوده است. وقتى در 12 بازى که در لیگ یک 
کردم لطف خدا بود. خدا قرعه را به پرسپولیس گرفت 
تا عملکرد من دیده شود. چون من چند سال است در 
لیگ یک واقعًا علمکرد خوبى داشته ام شما در لیگ دو 
ببینید عملکرد من بهتر از این بوده است. در هر صورت 

امیدوارم که اتفاقات خوبى رخ دهد.

دروازه بان تیم ون پارس در پاســخ به این ســؤال که 
پنالتى اول را نزدیک بود بگیرید چه اتفاقى افتاد، گفت: 
آقاى مجتبى توتونى با گئورگى ولسیانى در سپاهان کار 
کرده است و از دور به من گفت که توپ را به کدام طرف 
مى زند. مى دانســتم که کدام طرف مى زند، اما سعى 
کردم نرود تا تصمیمش عوض نشود؛ خیلى خوب زد اگر 

گوشه نبود مى گرفتم.

دروازه بان ون پارس:  در 28 سالگى دیده شدم

مهاجم بلندقامت سپاهان با به ثمر رساندن سه گل در 
مقابل سایپا نشان داد حمایت سرمربى طالیى پوشان 

در طول فصل از این بازیکن بى دلیل نبوده است.
شــهریار مغانلو که این روزها روى دور گلزنى افتاده و 
پس از گلزنى برابر نفت مسجدســلیمان و گل و پاس 
گل مقابل مس کرمان، درست در پنجره زمستانى نقل 
و انتقاالت و در اوج پیشنهادات و شایعات، با ثبت این 
هت تریک، بار دیگر ارزش هاى خود را به اثبات رساند 
و نشان داد حمایت ژوزه مورایس در طول فصل از این 

بازیکن بى دلیل نبوده است.
شهریار ابتدا در هفتمین دقیقه مسابقه با یک جایگیرى 
مناسب روى پاس عرضى الویس کامسوبا، دروازه سایپا 
را با قطع توپ از درون محوطه شش قدم باز کرد تا خیلى 
زود فشار از روى دوش بازیکنان سپاهان برداشته شود.

مغانلو در نیمه دوم این مســابقه هم خیلى زود پایش 

به گلزنى باز شد و توانســت روى ارسال خوب رامین 
رضاییان، ضربه سر محمد قربانى را در دهانه دروازه به 

گل دوم خودش و سپاهان تبدیل کند.
این گلزنى ها اما به همین جا ختم نشد و شهریار که دو 
گل از داخل شش قدم زده بود تا مهاجم باکس بودنش را 
ثابت کند، این بار روى یک شوت سهمگین با پاى غیر 
تخصصى، دروازه سایپا را از پشت محوطه جریمه باز 
کرد تایکى از زیباترین گل هاى جام حذفى به نام این 

بازیکن ثبت شود.
درخشش مغانلو زمانى بیشتر جلب توجه مى کند که در 
فصل نقل و انتقاالت زمستانى لیگ برتر، توجه همگان 
معطوف به سرنوشت این بازیکن است که پیشنهادات 
زیادى از داخل و خارج از کشــور دارد اما بعید اســت 
سپاهان این بازیکن اســتثنایى خود را به تیمى دیگر 

واگذار کند.

هت تریک مغانلو
پاسخ به حمایت سرمربى پرتغالى

در حالى که مهاجم تیم ملى ایران تاکید کرده است 
در تیم بایرلورکوزن مى ماند، یکى از رســانه هاى 
روسى مدعى شد این بازیکن بوندسلیگا را به مقصد 

اللیگا ترك مى کند.
ســردار آزمون در نقل و انتقاالت زمستانى فصل 
گذشته تیم زنیت ســنت پترزبورگ روسیه را به 
مقصد بایر لورکوزن ترك کرد. آزمون هرچند در بایر 
به دلیل مصدومیت هاى مختلف نتوانست درخشش 
دوران زنیت را تکرار کند اما در مصاحبه هاى اخیر 
خود تاکید کرده است که در لورکوزن مى ماند و به 

کارش در این تیم ادامه خواهد داد.
این در حالى است که ســایت «اسپورت» روسیه 
در گزارش نقل و انتقاالت زمستانى خود از سردار 
آزمون به عنوان بازیکنى نام برد که بایر را به مقصد 

باشگاه سویا اسپانیا ترك مى کند.
این سایت مدعى شد با حضور «پاتریک شیک» 
در بایــر و همچنین انتخاب «ژابى آلونســو» به 
عنوان سرمربى این تیم، آزمون همچنان شانس 
زیادى براى بازى در تیم آلمانى نخواهد داشت. به 
نوشته اسپورت، سویا اسپانیا براى تقویت خط حمله 
خود نیاز به مهاجم جدید دارد و ســردار آزمون که 
گزینه اى مطلوب و قابل اعتماد محسوب مى شود، 

مدنظر این تیم اللیگایى است.
در واکنش به این خبر، «آرماند دورن» مدیر برنامه 
فوتبالى هم بــر ادامه حضور آزمــون در تیم بایر 
تاکید کرد. دورن به سایت «ترکمن پرتال» گفت: 
پیشنهاد خاصى وجود نداشت. بعضى از باشگاه ها 
به سردار عالقه نشان دادند اما او در لورکوزن باقى 

خواهد ماند.»

انتقال سردار آزمون از 
بوندسلیگا به اللیگا؟

مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى در حالى به پایان 
رسید که از بین 3 تیم اصفهانى حاضر در این رقابت ها 
تنها طالیى پوشان این دیار با پشت سرگذاشتن خوان 

اول جواز صعود به مرحله بعد را کسب کردند.
1- بیرانوند، مانع شــگفتى ساز شدن ون 

پارس 
ســرزمین فوتبال خیز اصفهان در یکى از ســردترین 
روزهاى نخســتین ماه سرد ســال و درحالى که اکثر 
نقاط ایران زمین با بارش شدید برف سپیدپوش شده 
بود با شروع پرهیجان اولین نماینده اش در جام حذفى 
گرماى خاصى به این رقابت ها بخشید. ون پارس فقط 
یک قدم تا ثبت اولین شگفتى این دوره از مسابقات جام 
حذفى فاصله داشت که به دلیل برخورد با سدى به نام 
علیرضا بیرانوند از تحقق آن بازماند. این تیم دسته یکى 
اصفهان بازى زیبا و دور از انتظارى در برابر پرسپولیس 
مدعى به نمایش گذاشت. شاگردان کم تجربه مجتبى 
توتونى نه تنها دو بار از حریــف پرآوازه تهرانى خود در 
این دیدار پیش افتادند بلکه در نهایت موفق شدند در 
جریان بازى، میزبان خود را در ورزشگاه آزادى با نتیجه 

2 بر 2 متوقف کنند. 
اگرچه نمى توان از بــازى زیباى تک تک مهره هاى 
توتونى در برابر ســتاره هاى تیــم پرطمطراق یحیى 
گذشت اما این سنگربان 28 ســاله ون پارس بود که 
با عکس العمل هاى به موقــع و صحیح خود دروازه 
تیمش را در برابر حمــالت مهاجمان فرصت طلب و 
زهردار سرخپوشان بیمه کرد. هرچند احمد مهرابى با 
وجود عملکرد درخشانش دوبار در جریان بازى و چهار 
بار هم در ضربات پنالتى تسلیم حریف قدر خود شد اما 
این باعث نشد که همه حتى سکاندار پرسپولیس و گلر 
اصلى تیم ملى ایران در پایان بازى دست از تمجید و 

تحسین از این گلر جوان بردارند.
در کل شاگردان توتونى با بازى حساب شده و انسجام 
دیدنى در دفاع و برنامه دقیــق در ضد حمالت و بهره 
گیرى مناسب از موقعیت هاى به دست آمده، توانستند 
صدرنشــین لیگ 22 را با لشــکرى از بازیکنان نامى 

در جریان بــازى در خانه آنها زمینگیر کنند. چه بســا 
اگر گل محمدى از وجود مهــره اى چون على بیرو در 
چهارچوب دروازه تیمش سود نمى برد حتى ون پارس 
قادر بود خاطره تلخ قشقایى را در ضیافت پنالتى ها براى 
سرخپوشــان پایتخت زنده کند. این تیم اصفهانى روز 
سه شنبه در مصاف با شاگردان یحیى ثابت کرد براى 
عبور از سد پرســپولیس چیزى کم از نماینده شیراز در 

سال 95 نداشت.
2- گاندوها در باتالق خودساخته غرق شدند

دومین نماینده دیار زاینده رود در جام حذفى در دومین 
روز از این رقابت ها به عنــوان دومین تیم اصفهانى و 
اولین تیم لیگ برترى از صعود به مرحله یک هشــتم 
نهایى باز ماند. ذوب آهن در حالى در رفســنجان و در 
برابر نارنجى پوشان این شهر با یک گل مغلوب شد که با 

ارائه یک بازى نه چندان دلگرم کننده در مستطیل سبز 
سرماى بیست و یکمین روز دى ماه را براى هواداران 

این تیم دوچندان کرد.
ســربازان تارتار در حالى که انتظار مى رفت براى گذر 
از سد دفاع مستحکم مس رفسنجان و نفوذ به سنگر 
این تیم به آب و آتــش بزنند همچون بازى هاى لیگ 
در الك دفاعى فرورفته بودند. گاندوها به ضدحمالت 
دل بسته بودند اما باز هم بى دقتى مهاجمان سبزپوش 
باعث شد این استراتژى تارتار در رسیدن به گل و کسب 
نتیجه ثمرى براى ذوبى ها نداشــته باشــد. در سوى 
مقابل مدافعان ذوب آهن هم نه از اســتحکامى که در
 رقابت هاى لیگ به خصوص بازى هاى ابتدایى از خود 
نشــان مى دادند برخوردار بودند نه تمرکز الزم براى 
حفاظت از سنگر خودى را داشــتند. در نهایت ضعف 

جانشــین جوان حبیب فرعباسى در چهارچوب دروازه 
گاندوها در این دیدار هم مزید برعلت شد تا مهاجمان پا 
به سن گذاشته تیم ربیعى که با توجه به 9 گل زده در نیم 
فصل نخست لیگ پیش از بازى تصور مى شد مهارشان 
براى خط دفاعى منسجم گاندوها کار چندان سختى 
نباشد مهمان خود را با یک شوت سرکش غافلگیر کنند. 
شلیک پریرا نه تنها سنگر پارسا جعفرى را در یک آن 
فرو ریخت بلکه در نهایت همان یک گل ُمهر تأییدى 
شد بر حذف زودهنگام یکى از پرافتخارترین تیم هاى 

اصفهانى و ایرانى در جام حذفى از این رقابت ها.
3- صعود طالیِى طالیى پوشان

 هرچه ذوبى ها با بازى ســرد و کســل کننده خود بر 
ســرماى 21 دى 1401 افزودند، همشهرى طالیى 
پوش آنها با ارائه یک نمایش دلچسب در نقش جهان 

کمى از یخ این روز را آب کردند. شاگردان ژوزه مورایس 
با هت تریک شهریار مغانلو در برابر خودروسازان اولین 
گام در جام حذفى را محکم برداشتند. آنها با انجام یک 
بازى سراسر هجومى در برابر سایپا زهرچشمى هم به 
رقیبان خود در باالترین سطح فوتبال حرفه اى کشور 

نشان دادند. 
هرچند نارنجى پوشــان دســته یکى تهــران هیچ
 انگیزه اى براى شرکت در جام حذفى و تقابل با نماینده 
پرافتخار اصفهانى نداشتند اما علم به این موضوع هم 
باعث نشد که سرمربى پرتغالى سپاهان ذره اى حریف 
خود را دستکم بگیرد. این سکاندار با تجربه ترکیبى از 
بازیکنان کلیدى و مهره هاى کمتر به بازى گرفته خود 

را به براى مصاف با سایپا به میدان فرستاد. 
ســپاهانى ها هم در نبرد با جوانان بى تجربه محمود 
فکرى ثابت کردند که به مرز آمادگى الزم براى تصاحب 
دو جام فوتبالى معتبر کشــورمان رسیده اند. عملکرد 
ســتاره هاى جوان مورایس هم در نبرد با ســایپا این 
امیــدوارى را در دل هواداران ایــن تیم طالیى پوش 
اصفهانى بیش از پیش زنده کــرد که در فصل جارى 
مى توانند پس از سال ها تیم محبوبشان را دو بار روى 
سکوى قهرمانى ببینند. از همه اینها مهمتر آنکه شهریار 
با هت تریک در این بازى و گل هایى که در لیگ براى 
تیم خود به ثمر رسانده نشان داده که عزمش را براى 
به دست آوردن کفش طال پس از سال ها انتظار جزم 

کرده است. 
سوت پایان مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى در 
حالى روز پنج شنبه به صدا در آمد که از بین 3 نماینده 
اصفهان در این رقابت ها این تنها سپاهانى ها بودند که 
موفق شدند با اقتدار از خوان اول عبور کنند. آن هم در 
حالى که ون پارس با نمایش فــوق العاده اش در برابر 
پرسپولیس صدرنشین ثابت کرد که اگرچه با بدشانسى 
از صعود به مرحله بعدى بازماند امــا مى توان به این 
دل بســت که با درپیش گرفتن همین فرمان از سوى 
شاگردان توتونى در بازى هاى لیگ آزادگان در آینده 
نه چندان دور نه تنها در جام حذفى که در لیگ برتر هم 

شاهد رقابت هاى جذاب 3 تیم از نصف جهان باشیم. 

یک جام، یک شهر، 3 تیم

سهم اصفهان، تنها یک صعود کننده 
مرضیه غفاریان

و م ج ی ى

8گذشته پرتغال انتخاب شد. هورتا از تیم براگا با 12/98درص
5و پدرو از تیم اســپورتینگ با 55/
درصد در رده هاى بعــدى قر
گرفتند. طارمى در دو ماه گذش
براى پورتــو یک پاسگ
4داده و 4 گل بــه ثمـ

رسانده است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان گفت: عملیات 
گازکشى مجتمع گردشگرى صفه پس از دو دهه توسط 
متخصصان واحد عمران شرکت توسعه سیاحتى سپاهان 
و پیمانکاران ناظر صورت پذیرفت که از این پس ارائه 
خدمات موثر و آسان به ذى نفعان این ظرفیت تفریحى و 

گردشگرى را فراهم خواهد کرد.  
به گزارش روابط عمومى شــرکت توسعه مجتمع هاى 
سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان، 
سعید ساکت، با اشاره به انجام کامل پروژه گازکشى در 
مجتمع گردشگرى صفه افزود: این مجموعه به عنوان 
یکى از مراکز قابل توجه گردشگران، به واسطه نبود گاز 
با مشکالت مختلفى پیرامون جذب سرمایه گذار و ارائه 
خدمات آسان به مشتریان مواجه بوده، به همین منظور 
احداث خط لوله گاز به براى مصرف ســرمایه گذاران و 
مجتمع ادارى این مجموعه از اهمیت ویژه اى برخوردار 

است.  
مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان پیرامون 

جزئیات این پروژه، بیان کرد: این پروژه از 15 آبان آغاز 
و به مدت 45 روز تداوم داشته که در این مدت بیش از 
2880 نفر ساعت اقدام عمرانى، فنى، برقى و تخصصى 

صورت پذیرفته است.  
وى با بیان آنکه پروژه گازکشــى مجتمع گردشگرى 
صفــه بــه 2 بخــش عمرانــى و مکانیکى تقســیم 

مى شود، خاطرنشــان کرد: در این پروژه پس از تعیین 
مسیرگازکشى توسط متخصصان واحد عمران شرکت 
توسعه سیاحتى ســپاهان، پیمانکار و کارشناس ناظر، 
حفارى به طول 500 متر مربــع انجام پذیرفت که پیرو 
آن بیش از 600 متر مربع لوله کشى صورت گرفته است.  
ساکت با اشاره به شــرایط سخت حفارى در دامنه کوه، 
زمان بر شدن پروژه را ناشــى از این موضوع دانست و 
تصریح کرد: به منظور کســب اطمینان بیش از پیش 
نسبت به اقدامات فنى و تخصصى انجام شده و اطمینان 
بیشتر از سالمت پروژه گازکشى، عملیات رادیو گرافى 
به صورت رنــدوم از 7 نقطه جوش خــط لوله گاز این 

مجموعه انجام شد. 
وى با اشــاره به همکارى ارزنده شــهردارى منطقه 5 
اصفهان در انجام سریع و تخصصى این عملیات، گفت: 
از جمله مزایا و اثرات گازکشــى در مجتمع گردشگرى 
صفــه مى توان به تســهیل جــذب ســرمایه گذاران 
مســتعد، صرفه جویى و کاهش مصــرف انرژى برق و 
ارائه خدمات موثر به پرســنل فعــال در این مجموعه

 اشاره کرد.  

گازکشى در مجتمع گردشگرى صفه پس از دو دهه  

معاون علمى دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان گفت: رشته هاى 
دانشگاه علمى کاربردى عمدتاً براساس شغل طراحى شده و اگر دانشجویان 
در طول زمان تحصیل بتوانند مهارت هاى آموزش داده شــده را به خوبى 

فراگیرند، براى ورود به بازار کار مشکلى نخواهند داشت.
غالمرضا مالکى اظهار کرد: درحال حاضر متقاضیان رشته هاى مختلف، 
عالقه اى به دوره هاى بلندمدت دو تا هشــت ســاله ندارند و بسیارى از 
دانشگاه ها، دوره هاى کوتاه مدت برگزار مى کنند. دانشگاه علمى کاربردى 
در کشور به عنوان یکى از پیشگامان دوره هاى کوتاه مدت شناخته مى شود.

وى ادامه داد: قبل تر دوره هاى دانشــگاه علمى کاربــردى تحت عنوان 
«پودمانى» برگزار مى شد، اما اکنون در سه حالت تک پودمان، تک درس 
و دوره هاى آزاد برگزار مى شود؛ دانشــجویان براساس عالقه و نیاز خود 

مى توانند در دوره هاى کوتاه مدت شرکت کنند.

معاون علمى دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان تصریح کرد: 
این دوره ها از چهار ساعت شروع و تا 476 ساعت هم به طول مى انجامد 
که دانشجویان مى توانند در این دوره ها ثبت نام کنند و یک مهارت خاص 

را آموزش ببینند.
وى اضافه کرد: ازجمله مزیت هاى دوره هاى کوتاه مدت مى توان به این 
موضوع اشاره کرد که دانشــجویان مى توانند در هر زمان بنا به تمایل در 

دوره هاى کوتاه مدت شرکت کنند.
مالکى خاطرنشان کرد: دوره ها با توجه به نیاز اشتغال جامعه برگزار مى شود 
و دانشجویان مى توانند در راه توسعه کسب وکار خود مهارت هاى بیشترى 

فراگیرند یا زمینه ساز اشتغال باشند.
معاون علمى دانشــگاه جامــع علمى کاربردى اســتان اصفهان گفت: 
درحال حاضــر حدود 11 هزار نفر در دانشــگاه علمى کاربردى مشــغول 

تحصیل هستند که این افراد از 20 تا 65 سال سن دارند؛ افرادى که بیشتر 
از 30 سال سن دارند عمدتًا شــاغل بوده و فقط در راستاى ارتقاى مهارت 

اقدام به تحصیل مى کنند.
وى افزود: حدوداً 60 درصد از متقاضیان دوره هاى دانشگاه علمى کاربردى، 
قبًال مشغول به فعالیت بوده اند و صرفًا جهت توانمندسازى و ارتقاى شغل 
وارد دانشگاه مى شــوند. دوره هایى که در دانشگاه علمى کاربردى برگزار 
مى شود مرتبط با رشته هاى مورد نیاز جامعه و زمینه ساز اشتغال افراد است. 

معاون علمى دانشگاه جامع علمى کاربردى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
رشته هاى دانشــگاه علمى کاربردى عمدتًا براســاس شغل طراحى شده 
و اگر دانشــجویان در طول زمان تحصیل بتواننــد مهارت هاى آموزش 
داده شــده را به خوبى فراگیرند براى ورود به بازار کار مشــکلى نخواهند

 داشت.

فارغ التحصیالن علمى کاربردى مشکلى در زمینه اشتغال ندارند

پیشتازى مجتمع سنگ آهک پیربکران
 از برنامه تولید 

رویکرد ذوب آهن 
تأمین پایدار مواد اولیه را به دنبال دارد

مدیر مجتمع ســنگ آهک پیربکران گفت: تولید 
در مجتمع ســنگ آهک پیربکران تا پایان آذر ماه 
به 700 هزار تن رســیده که نشــانه پیشتازى 86 

درصدى نسبت به برنامه تولید این مجتمع است.
به گزارش روابط عمومى ایمپاسکو، حمید منتظرى 
توضیح داد: برنامــه تولید مجتمع ســنگ آهک 
پیربکران براى 9 ماهه ســال 1401، شامل 375 
هزار تن سنگ آهک بوده که این مجتمع در طول 
این مدت موفق به تولید 700 هزار تنى شده است.

وى افزود: در 9 ماهه سال جارى ما همچنین موفق 
به ثبت افزایش تولید سنگ آهک نسبت به 9 ماهه 

سال 1400 شدیم.
مدیر مجتمع پیربکران ادامه داد: بر این مبنا تولید 
ســنگ آهک مجتمع پیربکران با افزایش 13.5 
درصدى نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 700 

هزار و 545 تن رسید.
وى تصریح کرد: همچنین طى 9 ماهه سال جارى 
از ابتداى فروردین تا پایان آذر ماه، فروش حجمى 
این مجتمع به 632 هزار و 945 تن رسید که نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشته افزایش 12 درصدى 

نشان مى دهد.
منتظــرى همچنیــن در ادامــه تاکیــد کــرد: 
اســتخراج مــاده معدنــى در مجتمــع هــم در 
9 ماهه ســال جــارى نســبت به مدت مشــابه 
ســال 1400 افزایــش 26 درصــدى داشــته

 است.
وى خاطرنشــان کرد: اســتخراج ماده معدنى در 
حالى در 9 ماهه سال جارى به 700 هزار و 545 تن 
رسید که در مدت مشابه سال گذشته 554 هزار و 

683 تن بود.

وجیه اله جعفرى معاون وزیر صمت و رییس هیات 
عامل ایمیــدرو در بازدید از دســتاوردهاى ذوب 
آهن اصفهان در چهارمین جشــنواره و نمایشگاه 
ملى فوالد ایران گفــت: در جریان فعالیت معدنى 
این مجتمع عظیم صنعتى هســتم،رویکردهاى 
بسیار خوبى در بخش معدن در ذوب آهن اصفهان 
پیگیرى مى شود که به تامین پایدار مواد اولیه این 

شرکت در بلند مدت منجر مى گردد.
وى افزود: وزارت صمت نیز آماده هر گونه همکارى 
با ذوب آهن اســت تا مواد اولیه معدنــى در این 
کارخانه به محصول نهایــى مورد نیاز بخش هاى 

مختلف کشور تبدیل شود.
ایرج رخصتى مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان نیز 

ضمن ارائه گــزارش مبســوطى از فعالیت هاى 
معدنى شرکت گفت : ذوب آهن اصفهان با شرکت 
در مزایده، پهنه هاى معدنى خوبى را برنده شــد 
و فعالیت هاى معدنى را به صــورت تخصصى تا 

رسیدن به تامین پایدار مواد اولیه دنبال مى کند.
وى افــزود: ذوب آهن اصفهان احــداث خطوط 
تولیــد  تامرحله ریختــه گرى شــمش بیرون از 
کارخانه را دردستور بررســى اولیه دارد و دانش و 
تجربه بیــش از نیم قرنى کارخانــه نیز بزرگترین 
پشــتیبان ورود به این عرصه اســت و سبب شده 
این مجتمع عظیــم صنعتى حــدود 90 درصد از 
قطعات و تجهیــزات مورد نیــاز کارخانه را بومى

 سازى کند.

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى احمد قاسمى در نظردارد مالکیت 
شش دانگ یک باب مغازه به پالك ثبتى 1001/5  بخش 11 ثبت اصفهان واقع در نجف آباد –ویالشهر –بلوار آزادگان –جنب 

تاکسى تلفنى نمونه با  شرایط زیر از طریق مزایده به فروش برساند :
شرح مورد مزایده :- ملک داراى پالك ثبتى 1001/5 بخش 11 ثبت اصفهان - ملک داراى مساحت 123/10 متر مربع مى 
باشد - ملک داراى انشعابات آب ،برق وگاز مى باشد .-قیمت پایه مزایده :25/680/000/000 ریال -زمان مزایده :روز دوشنبه 
مورخ 1401/11/24 ساعت 11 -مکان مزایده : اصفهان –چهارباغ  باال  - ابتداى خیابان شهید نیکبخت – اداره تصفیه امور 

ورشکستگى 
شرایط مزایده :1-فروش ،نقدى و اقســاطى اســت که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره 
در روز مزایده تعیین مى گردد..(حداکثر مهلت ســه ماه مى باشد .)2-کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایست 
5٪ از مبلغ مزایده رابه حســاب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره IR110100004061012907670593   واریز 
و اصل فیش واریزى را همراه با درخواســت شــرکت در مزایده تا قبل از جلســه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند 
3- پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد .حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامى است 
وبرنده کسى  است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد .4-اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .5-در صورتى 
که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى  نماید ،مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات 
حاصل از تجدید مزایده  خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا مى شود وسپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد 

نخواهد شد .6-هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود .
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه  امور 

ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد .031-36611086

آگهی مزایده 

باغستانی –معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان اصفهان 

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

نصف جهان، اینجاست

سقوط آزاد تام کروز از هواپیما!

کوبیدن سطل زباله به صورت گلر!

علت اصلی سکته مغزی به زبانی ساده

https://nesfejahan.net/fa/news/263214/
https://nesfejahan.net/fa/news/263216
https://nesfejahan.net/fa/news/263217/
https://nesfejahan.net/fa/news/263218

