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خوردنی های مسموم

سادگی و صداقت
در «ساحل»

۳

وام به درد خرید خانه 
نمی خورد

ناخالصی هایی که

آدم می کشد

۳

       

میوه  گرانقیمت
 قاتل آلزایمر

 است!

گسترش دامنه محدودیت هاى گازى در اصفهان
۶

سد یخ زد،
یخ نزد؟!

یخ زدن یا یخ نــزدن دریاچه زاینــده رود هم محل 
بحث شده است! بعداز ظهر روز یک شنبه خبرگزارى 
«مهر» فیلمى را منتشــر کرد که نشان مى داد همان 
حجم اندك آب پشت ســد هم بخاطر سرماى شدید 

یخ زده است.
 به فاصله یک ساعت بعد از انتشار این خبر، خبرگزارى 
«صداو ســیما» ضمن تکذیب یخ زدگى دریاچه سد 
زاینده رود، به گردشگران توصیه کرد مراقب خودشان 
باشند و به رودخانه نزدیک نشــوند!  این خبرگزارى 
نوشت: «در فضاى مجازى اخبارى مبنى بر یخ زدن 
دریاچه سد زاینده رود منتشر شده اما این خبر تکذیب و 
گردشگران باید مراقب باشند؛ پس از انتشار تصاویرى 

از طبیعت برفى و...

میراث تاریخى اصفهان متولى واحد پیدا مى کند؟

۳

از مراکز تجارى تا جایگاه هاى سوخت و دهکده تفریحى چادگان

۳۳ مشتری برای مشتری برای
آقای گِل گل نزن  

گادوین منشا در فصل بیست و یکم لیگ برتر با 14 گل 
آقاى گل شد. او بعد از پایان فصل قرارداد همکارى خود را 

با نارنجى پوشان تمدید کرد تا بتواند...
۷

در صفحه ۳ بخوانید

در جستجوی 
گلر دوم ششدانگ

واجب تر از نان شبواجب تر از نان شب

 برای فوتبال ایران برای فوتبال ایران

۵

درخشش ادامه دار درخشش ادامه دار 
ستاره ایرانی در هلند

تحقیقــات جدیــد دانشــگاه 
سینســیناتى نشــان داده است، 

مصرف روزانه زغال اخته در 
میانســالى مى تواند خطر 

زوال شناختى افراد را ...

ایستادن ایران 
بر پله اول سزارین در جهان 

۲

۷

اصالح فرهنگ سوگ در اصالح فرهنگ سوگ در 
آرامستان باغ رضوانآرامستان باغ رضوان

۳

تالش برای برگزاری کنکور الکترونیک در بهمن گشت ارشاد مسئوالن در استان اصفهان دایر می شودجهان نما تیک تاك را از گوشى فرزندانتان حذف کنیداستان مضرات خوردن چاى باتوت خشک و خرماتکنولوژی سالمت

۲

اداره کل فرودگاههاى استان اصفهان در نظر دارد پروژه خرید 1000 عدد هندهول روشنایى عوامل پروازى خود 
را بر اساس قانون برگزارى مناقصات،  از طریق مناقصه عمومى دو مرحله اى در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت واگذار نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى و دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه مذکور 
به آدرس ( www.Setadiran.ir ) انجام مى گردد و  کلیه شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى امضاِ الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان از طریق  سامانه ستاد از چاپ اولین روزنامه  مورخ 1401/10/26  تا ساعت  

15:00بعد از ظهر روز دو شنبه مورخ 1401/11/03
تاریخ بازدید روزچهارشنبه مورخ 1401/11/05  ساعت  10:00 صبح 

آخرین مهلت بارگزارى اسناد و پیشنهاد قیمت روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13   تا ساعت 12:00  بعد ازظهر       
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز یکشنبه مورخ 1401/11/16  ساعت 09:00 صبح

 آدرس –اصفهان – میدان الله- اتوبان شهید اردستانى- فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان اداره کل 
فرودگاههاى استان اصفهان-اداره امور مالى .تلفن 031-35275036 ،03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-27313131

شركت فرودگاهها و ناوبری هوائی ایران
اداره كل فرودگاههای استان اصفهان

آگهی  فراخوان  مناقصه عمومی  دو مرحله ای خرید ۱۰۰۰ عدد هندهول روشنایی 
عوامل پروازی  فرودگاه بین المللی شهید بهشتی  اصفهان

TA ۱۲۰-۱۴۰۱-۱۰-۰۷ به شماره

 م.الف:۱۴۴۱۴۸۸

اداره کل فرودگاه های استان اصفهان

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000016 به 

صورت الکترونیکى و اقساطى طى 10 قسط به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/11/06  تاریخ انتشار: 1401/10/26   

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/11/16 تاریخ بازدید: 1401/10/27 الى 1401/11/16 
تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/18 تاریخ انتشار: 1401/11/17 و ساعت 14:30 

ضمناً 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 امالك و مستغالت شامل مشخصات، شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل 

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

حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 

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

   آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره (۲۲۴۲۷)

  ۸  قطعه زمین تجاری و ۱۹ قطعه زمین مسکونی سطح شهر (نوبت اول)

م.الف:۱۴۴۱۷۶۱

چاپ اول  

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکى و فیزیکی: مزایده گران بایستى حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 نسبت 
به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فیزیکى پیشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایى پاکات مزایده: ساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ  1401/11/18- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان.    (ضمنا « می توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید)
              http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir     www.setadiran.ir 

آگهی تجدید مزایده عمومی۴۰۱۰/۹۰۰۶  
(۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۲ در سامانه ستاد) 

 م.الف: ۱۴۴۱۸۹۶

نوبت اول

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان
موضوع مزایده: فروش 3 باب منزل مسکونى به مساحت 140،  128/1 و 131/9 مترمربع واقع در میدان قدس، یک قطعه زمین دیزلخانه 
متروکه به مساحت 11937,94متر مربع واقع در شهرستان نائین و سه قطعه زمین با کاربرى کشاورزى به مساحت 437، 653/5 و646 

متر مربع واقع درخمینى شهر- حریم شبکه 230 کیلوولت کهندژ به صورت مجزا در (7ردیف) 
نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل امالك و اقالم 

با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/05 

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه مطابق جدول ذیل؛ بحســاب بانک مرکزى بشــماره 
IR 330100004101101430230298 به نام شرکت برق منطقه اى اصفهان

بازدید از زمین و امالك موضوع مزایده؛ پس از تهیه اسناد و صرفاً در روز هاى مشخص شده مطابق جدول ذیل و با حرکت از شرکت برق 
منطقه اى اصفهان (رأس ساعت 09:00 صبح) امکانپذیر خواهد بود.

قیمت کارشناسى (ریال) مبلغ تضمین(ریال) نوع کاربرى فعلى
متراژ محل

ملک شماره پالك ردیف
اعیان عرصه

13,720,000,000 1,800,000,000 مسکونى 253 140 اصفهان-میدان قدس 14915/13415 1

11,400,900,000 1,500,000,000 مسکونى 105/88 128/1 اصفهان-میدان قدس 14915/7651 2

13,585,700,000 1,700,000,000 مسکونى 178/1 131/9 اصفهان-میدان قدس 14915/11211 3

596,897,000,000 60,000,000,000  زمین دیزلخانه
متروکه ****** 11937,94 اصفهان-نائین 4289/55 4

5,462,500,000 700,000,000 کشاورزى ****** 437
 زمین واقع در حریم
 شبکه230کیلوولت

کهندژ(1)خمینى شهر
 99اصلى

و1479فرعى 5

8,168,750,000 1,000,000,000 کشاورزى ****** 653/5
 زمین واقع در حریم
 شبکه230کیلوولت

کهندژ(1)خمینى شهر
 99اصلى و1511

فرعى 6

8,075,000,000 1,000,000,000 کشاورزى ****** 646
 زمین واقع در حریم
 شبکه230کیلوولت

کهندژ(1)خمینى شهر
 99اصلى و
1506فرعى 7

تاریخ محل ملکردیف
شنبه مورخ 1401/11/08منزل مسکونى واقع در اصفهان- میدان قدس1
یکشنبه مورخ1401/11/09زمین متروکه دیزلخانه متروکه اصفهان-نائین2
دوشنبه مورخ1401/11/10زمین هاى واقع در حریم شبکه 230 کیلوولت کهندژ (1) خمینى شهر3

۲

مدیرعامل سازمان آرامستان های مدیرعامل سازمان آرامستان های 

شهرداری اصفهان تشریح کرد؛شهرداری اصفهان تشریح کرد؛

یر یر رییر ری ریی ی یر ررررر ری ی یر ر

ودیت هاى گازى د

نننن  ن  ن  
لیگ برتر با 14144 گل گل  گل گ برکم بام لیگکم ل ارترکم 44یگ

کارىارداد را  قر خود همک قرارداد همکارى خود را  ود راى خداد ه مکار قرار
اند..د...اند...

د دانشــگاه 
ن داده است، 

اخته در  ل
خطر 

ا ...

نندر جهان  هانجهادر نر جند جهان جهن در در جن
۲

گشتارشاد مسئوالرونیک در بهمن استان



0202جهان نماجهان نما 4511سه شنبه  27 دى  ماه   1401 سال نوزدهم

دماى هوا در 27 استان
 زیر صفر شد

تالش براى برگزارى
 کنکور الکترونیک در بهمن 

خبرخوان
سرماى دوباره 
در آخر هفته

  تسنیم |رئیــس مرکز ملــى پیش بینى 
سازمان هواشناســى اظهار کرد:  پنج شنبه هفته 
جارى 29 بهمن ماه مجدداً یک توده هواى سرد 
وارد کشور شــده و ابتدا شمال شــرق را درگیر 
مى کند. صادق ضیائیان ادامه داد: روزهاى جمعه 
و شنبه هفته آینده سایر مناطق کشور کاهش دما 
را خواهند داشت که تا روز یک شنبه این وضعیت 
ادامه دارد. وى با بیان اینکه سه شنبه و چهارشنبه 
هفته جارى (امروز و فردا) افزایش 2 تا 3 درجه اى 
دما در کشــور روى مى دهد، افزود: روز سه شنبه 
بارش هاى خطرناك (سیل آســا) را براى جنوب 
کشور پیش بینى کرده ایم. پس از بارش هاى این 
هفته، هفته اول بهمن ماه کشور بارش هاى کمى 

را تجربه خواهد کرد.

مرگ دلخراش 
  فارس |سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان ایذه از مرگ یک دانش آموز دختر بر اثر 
برخورد صاعقه خبر داد. رضا مرادى اظهار کرد: در 
منطقه سراك در روستاى بنیاد و در نزدیکى یک 
مدرسه، اصابت صاعقه جان یک دانش آموز 13 

ساله دختر را گرفت.

تعمیرات جایگزین خرید 
نایب رئیس اتحادیه صنف کفاشان و    ایلنا |
کفش فروشان کرج از افزایش تعمیرات کفش خبر 
داد و گفت: مشکالت اقتصادى باعث شده قدرت 
خرید مردم کاهش پیدا کند و مردم به جاى خرید 
رو به تعمیر کفش بیاورند. ولى اله ادیبى نسب از 
کاهش فروش در صنعت کفش خبر داد و گفت: 
با وجود برخى مشــکالت در تولید و فروش،  اما 
تولیدکنندگان همچنان با قوت به تولید مشغول 

هستند.

انتقاد کارگران از حقوق 
کارمندان 

محمدرضا تاجیــک، نماینده    تسنیم |
کارگران در شــوراى عالى کار با اشاره به افزایش 
مزد 20 درصدى در بودجه براى کارمندان گفت: 
عدد افزایش مزد در بودجه به نظر منطقى نیست. 
دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه سبد 
معیشت تعیین شود. با نگاهى جزئى به قیمت هاى 
سبد معیشــت مشاهده مى شــود که هزینه سبد 
معیشت حداقل 3برابر سال گذشته است؛ بنابراین، 

افزایش مزد 20 درصدى غیر منطقى است.

گاز 14 هزار ویال قطع شد
مدیر گازرســانى شرکت ملى    تسنیم |
گاز ایران گفت: تا به امــروز گاز 14 هزار مورد از 
مشترکین ویالنشین پرمصرف، اما خالى از سکنه 
قطع شد. مســلم رحمانى تأکید کرد که پیش تر 
به صاحبان ایــن ویالها اخطارهــاى الزم داده 
شده بود ولى توجهى نکردند. استان مازندران از 
جمله  استان هایى است که همواره در صدر لیست 
پرمصرف هاى گاز بوده اســت. یکى از مصادیق 
مصارف غیر متعارف ویال هاى واقع در این استان 

است، که عموماً خالى از سکنه هستند.

ضربه بر یک پیکر نحیف
  روزنامه فرهیختگان | آلودگــى هوا، 
سرماى زیاد و بى سابقه، بارش برف و باران سنگین 
و شدید، اغتشاشات، گرد و غبار، بازى هاى تیم ملى 
در جام جهانى و اتفاقاتى نظیر اینها همه دالیلى 
بوده است که باعث شده در همین حدود 4 ماه از 
آغاز سال تحصیلى جدید، کمتر روزى را در کشور 
داشته باشیم که مدرسه اى در یکى از شهرها یا در 
بسیارى از شهرها تعطیل نبوده باشد و این یعنى 
یک ضربــه کارى دیگر بر پیکــره نحیف نظام 

آموزش کشور...

رئیس مرکز مدیریت اطالعــات و حوادث غیر مترقبه 
گفت: سرما و کاهش دما در برخى از استان ها تا منفى 

29 در 14 سال اخیر بى سابقه بوده است.
ترکیان افزود:  برودت هوا و استمرارش در کشور تقریبًا 
بخش عمده اى از کشور را تحت تأثیر قرار داده و نزدیک 
به 27 استان دماى کمتر از صفر درجه را دارند و خیلى از 
استان هاى ما برودتى نزدیک به منفى 28 و منفى 29 را 

تجربه کردند که در 14 سال اخیر بى سابقه بوده است.
وى گفت: افت فشار گاز و فرسودگى شبکه انتقال گاز 
هم باعث مى شود که عمًال ما در بخش هایى از کشور 
که در منتهى علیه شــبکه گاز هســتند با افت بیشتر 

فشار گاز مواجه بشــویم و برخى از هموطنانمان دچار 
مشکل بشوند، در همین راستا صبح روز دوشنبه جلسه 
اضطرارى مدیریت بحران را به ریاســت وزیر محترم 
ک شــور با حضور تمامى دســتگاه هاى ذیربط برگزار 

کردیم.
ترکیان افزود: در همین حاشیه جلسه تمامى استانداران 
کشور هم به خصوص استان هایى که وضعیت بحرانى 
داشتند گزارشــى ارائه دادند و اعداد و ارقامى که بیان 
کردند نشان مى داد که از روز چهارشــنبه و سه شنبه 
هفته گذشته به این سمت تقریبًا پیک مصرف ما روز به 

روز کاهش پیدا کرده است.

معاون وزیر علوم و رئیس ســازمان آموزش کشور درباره 
الکترونیکى شدن کنکور سراسرى گفت: تالش مى کنیم که 
نخستین کنکور الکترونیکى را به صورت آزمایشى در بهمن 
ماه برگزار کنیم.عبدالرسول پورعباس درباره الکترونیکى 
شدن کنکور توضیح داد: ما در این مسیر گام برداشته ایم و 
این احتمال وجود دارد که کنکور الکترونیکى را چند بار به 
صورت آزمایشى برگزار کنیم. مادامى که کنکور به صورت 
کاغذى باشد، دو بار در سال برگزار مى شود. وى ادامه داد: سه 
مرحله براى برگزارى کنکور الکترونیک درنظر گرفته شده و 
بانک سئواالت و یک نرم افزار براى این موضوع ایجاد شده 
است. بسترى براى برگزارى امتحان به صورت کامپیوتر 

پایه، موبایل پایه و صفحه هوشمند پایه درنظر گرفته مى شود 
و داوطلبان با حضور در محل هاى تعیین شده آزمون مى دهند 
و نتیجه بالفاصله پس از برگزارى آزمون به داوطلب اعالم 
مى شود. پورعباس با بیان اینکه امکان حذف کنکور وجود 
ندارد، گفت:  کنکور باید براى تصاحــب صندلى برخى از 
رشته ها یا کد رشته محل هاى پرطرفدار برگزار شود. در حال 
حاضر، 85 درصد پذیرش دانشــگاه ها در رشته هاى بدون 
آزمون و صرفًا براساس سوابق تحصیلى است.وى درباره 
آغاز فرایند ثبت نام نوبت دوم کنکور 1402 خاطرنشان کرد: 
اگر داوطلبان در آزمون نوبت اول شرکت نکنند، مى توانند 

در آزمون نوبت دوم ثبت نام کنند.

الدن ایرانمنش
بخشــنامه هاى وزارت بهداشت هم نتوانسته اند جلوى 
سزارین هاى غیر ضرورى را بگیرند و حاال ما در فهرست 
باالترین کشورهاى دنیا در زمینه سزارین قرار گرفته ایم. 
گفته مى شود در بیمارســتان هاى خصوصى بالغ بر 90 
درصد زایمان ها به روش سزارین انجام مى شود؛ عملى 
که مى تواند با عوارض بلندمدت مادران را در خطر قرار 
بدهد. در کشور ما تقریبًا 52 درصد زایمان ها به صورت 
ســزارین و 48 درصد به صورت طبیعى انجام مى شود 
و بنابراین مى توان گفــت در اجراى مــاده 50 قانون 
جوانى جمعیت که مبنى بر ترویج زایمان طبیعى است، 

عقب ماندگى داریم.
طبق قانون باید ســاالنه میزان ســزارین را در کشور 5 
درصد کاهش دهیم تا به نُرم جهانى برســیم. بر اساس 
استانداردهاى جهانى حداکثر 15 درصد زایمان ها باید به 
روش سزارین انجام شود و به همین دلیل اوضاع کشور 

ما در زمینه میزان سزارین بسیار بد است.
آمارها نشان مى دهد کشــورهاى دیگر به نسبت کشور 
ما با این عمل موافق نیســتند و قوانین سفت و سخت 
و یا فرهنگســازى مناسب در این کشــورها باعث شده 
که آمارشان بســیار پایین تر از ایران باشد. جالب اینکه 
75 درصد ســزارین هایى که در ایران انجام مى شــود 
غیرضرورى است اما به واســطه تبلیغات اشتباه، بیشتر 
مادران ترجیح مى دهند عملشان سزارین باشد تا طبیعى.

این موضوع باعث شده که زنگ خطر افزایش سزارین به 
صدا درآید و رئیس اداره جوانى جمعیت وزارت بهداشت 
از آمارى خبر دهد که به فاجعه نزدیک است. به گفته صابر 
جبارى فاروجى اکنون بیش از نمى از زایمان ها در ایران 
به روش سزارین است در حالى که استاندارد جهانى 15 

درصد است. 
او با اظهار تأسف از اینکه به مادر گفته نمى شود سزارین 
درد بیشترى دارد و این در حالى است که تا زمان کشیدن 
بخیه ها حدود 14 روز مادر درگیر است مى گوید: برخى از 
مادران ترس از درد هنگام زایمان را علت انتخاب روش 
سزارین عنوان مى کنند و برخى دیگر نیز براى ُرند شدن 

تاریخ تولد نوزادشان، تصمیم مى گیرند روش سزارین را 
براى تولد نوزادشان انتخاب کنند.

در این میان نیز برخى پزشکان متخصص زنان و زایمان 
با سوق دادن برخى مادران به سوى انجام سزارین، در پى 
کسب درآمد هستند در حالى که بسیارى از این مادران 

مى توانند از مزایاى زایمان طبیعى بهره مند شوند.
طبق ماده 50 قانون حمایت از خانواده و  جوانى جمعیت، 
وزارت بهداشت مکلف است که عملکرد بیمارستان ها را 
در زمینه کاهش ساالنه 5 درصد از میزان زایمان به روش 
جراحى نسبت به نرخ کل زایمان با رعایت موازین علمى 
در جهت حفظ سالمت مادر و جنین به عنوان پیش نیاز 
اعتباربخشــى به بیمارســتان ها قرار دهد اما اکنون به 
واسطه بسیارى از عوامل از جمله انگاره هاى ذهنى غلط، 

مردم ترجیح مى دهند که عمل سزارین داشته باشند.

به گفته رئیس اداره جوانى جمعیت وزارت بهداشت در 
شــرایط حاضر تنها راهکارى که مى تواند آمار سزارین 
را در کشــور پایین آورد این است که به سمت هوشمند 
کردن و شفاف ســازى بیشــتر در حوزه سالمت گام 

برداریم. 
او از ســامانه اى خبر مى دهد که به تازگى راه اندازى 
شده و میزان ســزارین و زایمان طبیعى و سقط جنین و 
پزشکانى که بیشترین آمار سزارین را دارند، مشخص و 
امکان رصد آنها فراهم مى شــود؛ در نتیجه با افزایش 
نظارت ها مى توان عملکرد پزشــکان را اصالح و آمار 

باالى سزارین را کم کرد.
اما آیا اینکه سزارین در کشــور ما یک انتخاب است یا 
ضرورت مســئله اى اســت که باید متخصصان پاسخ 
دهند؟ دکتر ایرانمنش در پاسخ به این سئوال مى گوید: 

فقط در صورت ضــرورت و وجود اندیکاســیون عمل 
سزارین انجام مى شود ولى باز هم شــاهد آمار باالى 
سزارین در بیمارســتان هاى خصوصى هستیم. البته 
درخواست بیماران باعث مى شود پزشکان، زایمان را به 
روش انتخابى انجام دهند و هزینه هاى چشمگیر این 

عمل نیز بر قبول پزشکان بى تأثیر نیست. 
گرچه در بســیارى مواقع، عامل اصلى ســزارین هاى 
انتخابى (تمایل مادر)، چشــم و هم چشــمى، ترس از 
تحمل نکــردن درد و آموزش ندیدن مــادران جوان 
دربــاره انجــام کارهــاى الزم براى ســپرى کردن 
دوباره باردارى هم هســت و این موضوع باعث شــده 
امروز ســزارین هم مثل عمل زیبایى بینى در کشــور 
ما رکورد بیــاورد و ایــران بر پلــه اول ســزارین در 

جهان بایستد.

ایستادن ایران بر پله اول سزارین در جهان  دستور درباره اینترنت
  تسنیم | آیت ا... سید ابراهیم رئیسى، رئیس 
جمهور در جلسه عصر روز یک شنبه هیئت دولت 
با اشاره به فراگیرشدن اســتفاده از فضاى مجازى 
در زندگى و کســب وکار مردم، از وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات خواســت دغدغه هاى مردم در 
زمینه کندى سرعت و دیگر مشکالت موجود را با 

فوریت پیگیرى و رفع کند.

رفع فیلترینگ؟ 
  تجارت نیوز| تعــدادى از نمایندگان مجلس 
به تازگى خواســتار رفع فیلترینگ شده اند. با توجه 
به اظهار نظرهــاى نمایندگان مجلس شــوراى 
اســالمى درباره فیلترینگ، به نظر مى رســد که 
اغلب مســئوالن متوجه زیان ها و آسیب هایى که 
محدودیت اینترنت به بدنه اقتصاد و ارتباطات مردم 
وارد مى شود، شــده اند. اما با این حال، هنوز اقدام 
مؤثرى از سوى هیچکدام از نهادها و سازمان هاى 
مربوطــه در خصوص رفــع فیلترینــگ صورت 

نگرفته است.

اوج انتقاد از اوجى
  روزنامه فرهیختگان |جواد اوجــى، وزیر 
نفت تابستان امســال خطاب به کشورهاى اروپایى 
بابت در پیش بودن یک زمستان سخت هشدار داده 
بود و اکنون که دماى غیرمنتظره منفى 20 درجه وارد 
کشور شده است، آزمون زمستان سخت دامن خود او 
را نیز گرفته. از یک ســو برخى شهرها بخاطر کمبود 
گاز تعطیل شدند و از ســوى دیگر وزیر نفت چندین 
مرتبه مورد تقدیر قرار گرفته است. گویا برخى مقامات 
قدرت این را ندارند که نبض جامعه را تشخیص دهند 
به همین جهت با اظهارات نســنجیده فشار جامعه را 

باال مى برند.

«ستاد بحران»
یک بحران است! 

جلیل رحیمى جهان آبادى، نماینده    خبرآ نالین |
مردم تربت جام در مجلس با گالیه از مسئوالن ستاد 
بحران اظهارکرد: گاز 16 هزار مشترك گاز در تربت 
جام قطع شده است. ما در این منطقه شرایط سختى 
داریم و کســى پاسخگوى مردم نیســت. خود ستاد 
بحران، یک بحران اســت. چگونه است که سرماى 
زمستان را پیش بینى نکرده است؟ مردم ما را در دماى 

منفى 10 و 15 رها کرده اند.

تساوى زن و مرد
 به ضرر زن است

  انتخاب |انســیه خزعلى، معاون امــور زنان و 
خانواده رئیس جمهور گفت: در نشســت سال قبل 
ســازمان ملل، مدیر اجرایى بخش زنان پرسشى را 
مطرح کرد که چرا شما برابرى زن و مرد را نمى پذیرید؟ 
در پاسخ گفتم که تساوى به ضرر زن است و ما قبول 
نداریم . اما عدالت را مى پذیریم. تساوى یعنى زن و مرد 
در هزینه ها مشارکت داشته باشند و به طور یکسان بار 
و فشار زندگى را تحمل کنند درحالى که این تساوى 
در جسم آنها وجود ندارد و از این رو تساوى به ضرر زن 
است، اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار 
دادن زن و مرد در جایگاه خود کمک کننده است. ما در 
مقایسه زن و مرد معتقد به عدالت جنسیتى و نه برابرى 

جنسیتى هستیم.

 فرار 80 هزار میلیارد تومانى
  روزنامه هم میهن| میــزان دقیــق فرار 
مالیاتى در کشور مشخص نیســت، اما قطعًا رقم آن 
بسیار باالست. در جدیدترین آمار اعالم شده سخنگوى 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1402 از فرار مالیاتى 
به میزان 80 هزار میلیارد تومان در طول ســه سال 
گذشته خبر داد. این در حالى است که منابع غیررسمى 
فرار مالیاتى براى هر سال را بیش از 130 هزار میلیارد 

تومان برآورد مى کنند.

خورشید کیایى
دالر به بازار مــواد مخدر هم رحم نکرده اســت و این 
روزها ناخالصى مواد مخدر به علت گرانى دالر زیاد شده 
اســت و بیم آن مى رود که میزان مرگ و میر معتادان 

افزایش یابد.
حاال تولیدکنندگان شــیاد موادى را تولیــد مى کنند 
که ناخالصى هایشــان زیاد اســت و ایــن کار آنقدر 
تکرار مى شــود که با دست به دست شــدن موادى به 

دست معتادان برســد که با یکبار مصرف هم به مرگ 
منجر شود.

ناخالصى هاى موادمخدر، چالشــى است که با موضوع 
مرگ و میر معتادان گره کورى خورده است. در تازه ترین 
اظهارنظرها در این زمینه، معاون عرضه و امور بین الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفته: افزایش نرخ ارز در 
افزایش قیمت مواد مخدر تأثیر داشته است، این باعث 
مى شــود ناخالصى ها در مواد مخدر افزایش پیدا کند و 

مخاطرات جدى براى مصرف کنندگان ایجاد مى شود.
ســردار محمد مســعود زاهدیان  به مصرف کنندگانى 
که به صورت حرفه اى مــواد مخدر را مصرف مى کنند 
توصیه کرده به مراکز درمانى مراجعه داشــته باشند، با 
استفاده از دارو، نیازهاى خودشان را برطرف کنند و به 
سمت بهبودى و سالمت هدایت شوند. چندى پیش هم 
قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر عامل اصلى مرگ و 

میرهاى معتادان را همین ناخالصى ها دانسته بود.
در این میان محمد عبدخدا، کارشــناس درمان اعتیاد 
معتقد اســت ناخالصى هاى مواد، اوردوزها را سریع تر 
مى کند چون معتادان براى رسیدن به نشئگى باید مواد 
بیشترى اســتفاده کنند و همین مصرف بیشتر، باعث 

مرگ آنها مى شود.
سیامک دانیالى، کارشناسى دیگر نیز مرگ معتادان را به 
ناخالصى ها ربط مى دهد و سرنوشت موادمخدر از ابتداى 
چرخه تولید تا انتهاى مسیرمصرف را به گلوله اى برفى 
تشبیه مى کند که هر چه دســت به دست مى شود قد و 

هیکلش کوچک تر مى شود و خلوصش آب مى رود.
دانیالى مى گوید اگر مخدرهاى ســنتى و صنعتى حتى 
قوى ترین آنها به طور خالص مصرف شود کمتر حیات 
مصرف کننده ها را تهدید مى کند، ولى چون همه مواد 
موجود در بازار ناخالصــى دارد زندگى آدم هاى زیادى 

فداى این ناخالصى ها مى شود.
حاال مى توانى از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد را در داخل 
موادهایى که به شکل نادرســتى تولید مى شود ببینى؛ 

گاهى اوقات به عقل کسى هم نمى رسد که خرده هاى 
ســى دى یا لوله بازکن یا مواد دیگر در موادى باشد که 
به دست مصرف کننده ها مى رسد و به اسم جنس اصل 

فروخته مى شود. 
محمد عبدخدا، بــه وارد کردن خــون حیوانات، جگر 
مرغ و ســوخته هاى نان ســنگک به تریاك اشــاره 
مى کند و کلیشــه هاى رادیولوژى که آبش مى کنند و 
داخل تریــاك مى ریزند یا چرم مصنوعــى و حتى آرد 
نخودچى. گاهى استات ســرب هم به تریاك مى زنند، 
ولى بدتر از آن اکسیدان اســت که رنگ تریاك را بور 
مى کند و این مثًال تریاك زعفرانــى، محبوب خیلى از

 معتادان است.
اگر به نمودارهــا نگاهى بیاندازیــم وضعیت خوبى را 
نخواهیم دید؛ مرگ هایى که به علل مختلف و از جمله 
ناخالصى هایى پیش مى آید که اکنون به واسطه گرانى 

دالر در مواد مخدر سر و کله اش بیشتر هم شده است.
طبق آمارهاى سازمان پزشکى قانونى کشور، در سال 
گذشــته پنج هزار و 342 نفر بر اثر سوءمصرف مواد و 
داروهاى مخدر و محرك در کشور جان خود را از دست 
دادند. از این تعداد چهار هــزار و 561نفر مرد و 781نفر 

زن بودند.
آمار تلفات ســوءمصرف مواد در سال 1400 نیز با رشد 
15/2 درصدى نسبت به ســال قبل از آن مواجه بود و 
اعتیاد در این ســال پنج هزار و 342نفر را به کام مرگ 

کشاند.

ناخالصى هایى که آدم مى کشد 

افیون مرگ

با ادامه سرماى شــدید در بیشــتر مناطق کشــور خبرهاى نگران کننده از 
خسارت به مزارع و باغات شمال شرقى کشــور به گوش مى رسد. در میان 
محصوالت کشــاورزى این مناطق، زعفران از ارزشــمندترین آنهاست که 
خاســتگاه اصلى آن در این مناطق قرار دارد. با یک تحقیق ســاده مى شود 
خبرهاى فراوانى را از خسارات وارد شــده به زعفران در شهرهاى مختلف بر 
اثر سرمازدگى مشــاهده کرد. در خیلى از مناطق کل سرمایه زعفرانکاران از

 بین رفته است.
مدیر جهاد کشاورزى تربت حیدریه در خصوص یخبندان اخیر این شهرستان 
مى گوید بر اســاس برآوردهاى اولیه خســارت یخبندان به مزارع و باغات 
این شهرســتان به ویژه در مزارع زعفران گسترده و جدى است و اثر مخرب 
یخبندان در جلگه «رخ» تربت حیدریه است و سرماى 20 درجه زیر صفر به 

مزارع زعفران، گندم، جو و باغات انار این منطقه، خسارت وارد کرده است.

گیاهان زعفــران مى توانند ســرمازدگى مالیم را تحمل کــرده و در پاییز 
به رشــد خود ادامه دهنــد. اما کاهش ناگهانى دما به شــدت مشکل ســاز 
مى شــود.آیا تجربه ســال 86 براى بــازار زعفــران ایران مجــدد تکرار 

خواهد شد؟
کشاورزان زعفرانکار اســتان خراسان، تجربه مشــابه کاهش شدید دما و 
بارش برف در مــزارع زعفران در ســال 86 را به یاد دارند. در آن ســال نیز 
ســرماى شــدید و بارش برف مزارع زعفران را تحت تأثیر قرار داد و زیان 
زیادى را به کشــاورزان تحمیل کرد و بر اثر خســارات ناشى از سرما زدگى 
و خشکســالى، تولید زعفران در ســال زراعى بعد با کاهش چشــمگیرى 
مواجه شــد. میزان تولید از 140 تن در ســال هاى قبل به کمتر از 25 تن در 
آن ســال رســید و در پىِ آن، قیمت جهانى زعفران افزایش چشــمگی رى

 یافت.

تجربه تلخ سال 86 تکرار خواهد شد؟
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شهدا 
در راه خیر، جانفشانى کردند

اســتاندار اصفهان گفت: شــهداى مدافع امنیت با 
بینش صحیح راه خیر را از مســیر نادرست و اشتباه 
تشــخیص دادند و در مســیرى که رضاى خداوند 
در آن قرار داشــت، جانفشــانى کردند. ســیدرضا 
مرتضوى در دیدار با خانواده هاى شــهداى مدافع 
امنیت در اصفهان افزود: در شــرایطى که دشــمن 
با تبلیغات فراوان مى کوشــد فرزنــدان جمهورى 
اسالمى را در مقابل نظام قرار دهد، افرادى با سالح 
برهان به میــدان آمدند تا از کیان ایران اســالمى

 دفاع کنند. 

گازگرفتگى، یک نفر را کشت
سخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان از کشته 
شدن یک نفر و مسموم شــدن یک نفر دیگر بر اثر 
گازگرفتگى در خیابان ابن ســینا خبــر داد. عباس 
عابدى اظهار داشت: این حادثه ساعت 8 و 44 دقیقه 
روز دوشــنبه به مرکز فرماندهى عملیات اورژانس 
استان اصفهان گزارش شده است. وى با بیان اینکه 
این حادثه در اصفهان خیابان ابن سینا کوچه دردشت 
اتفاق افتاده است، تصریح کرد: علت این حادثه نشتى 
گاز شهرى بوده است. ســخنگوى مرکز اورژانس 
استان اصفهان با اشاره به مرگ خانم 74 ساله در این 
حادثه اضافه کرد: براى این حادثه یک کد اورژانس 
اعزام شد و مرد 59 ساله اى که در این حادثه مسموم 

شده بود را به بیمارستان امین منتقل کرد.

سامانه سرد بارشى 
فعال مى شود

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: سامانه سرد بارشى از روز ســه شنبه (امروز) 
در مناطق جنوبى و تا حدودى مرکزى استان فعال 
مى شود. محمد رضا رفیعى افزود: فعالیت این سامانه 
موجب بارش برف و مه آلودگى در شهرســتان هاى 
ســمیرم، دهاقان و تا حدودى مناطــق مرکزى از 
جمله مبارکه و کالن شــهر اصفهان خواهد شــد. 
وى اظهار داشــت: نزوالت جوى در مناطق جنوبى 
استان از جمله ســمیرم و دهاقان به صورت برف و 
در مناطق مرکزى اســتان بارش باران پیش بینى

 شده است.

اتصال بزرگراه معلم به 
بلوار فرزانگان

مدیر منطقه 12 شهردارى اصفهان گفت: با توجه به 
شرایط جوى و به منظور تامین رفاه حال شهروندان 
مسیر اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان براى تردد 
شــهروندان بازگشایى شــد. على اکبر رسالت اظهار 
کرد: عملیات عمرانى پــروژه اتصال بزرگراه معلم به 
فرزانگان با پیشــرفت صددرصدى به اتمام رسیده 
اســت. وى افزود: مقرر شــده بود آئین افتتاح پروژه 
عمرانى اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان هفته 
گذشته برگزار شــود که به علت بارش برف و برودت 
هوا، برنامه افتتاحیه لغو شــد وآئین رســمى افتتاح 
این پــروژه عمرانى همزمان با ایــام ا... دهه مبارك 
فجر و بزرگداشــت چهل وچهارمین سالگرد پیروزى 

شکوهمند انقالب اسالمى برگزار مى شود.

متولد شدن نوزاد عجول در 
آمبوالنس

ســاعت 22 روز جمعه بیست وســوم دى ماه آغاز 
دردهاى زایمانى یک مــادر باردار به مرکز اورژانس 
اصفهان گزارش شد. درپى گزارش این امدادخواهى، 
بالفاصلــه نزدیک ترین واحد امدادى شهرســتان 
اصفهان (کد 2543) به محل اعزام شد. حین انتقال 
این مادرباردار به مرکز درمانى، مراحل زایمان آغاز 
شد و با تالش پرسنل شیفت نوزاد دختر با سالمت 
کامل در آمبوالنس به دنیا آمد. پس از انجام اقدامات 
اولیه، مادر و نوزاد جهت دریافت مراقبت هاى تکمیلى 
به بیمارســتان حضرت زهرا (س) زینبیه اصفهان 

منتقل شدند.

خبر

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان از 
برنامه ریزى در راســتاى اصالح فرهنگ سوگ خبر داد 
و گفت: از جمله رویدادهاى فرهنگى که در طول سالیان 
اخیر دستخوش تغییرات شده است مسئله مجالس سوگ 

متوفیان است.
على حاجیان اظهار کرد: طبق فرهنگ مرسوم بین مردم 
در زمان فوت افراد، خانواده هاى داغ دیده مناسکى از قبیل 
سیاه پوشى، تشییع، خاکسپارى، مراسم ختم، سوم، هفته و 
چهلم و سالگرد درگذشت برگزار مى کنند که بعضى از این 
مناسک طى سال هاى اخیر دستخوش انحراف شده است 

و باید براى اصالح آن تدبیر کرد.

وى ادامه داد: از جمله مناســکى که دستخوش تغییرات 
شده است، مى توان به شیوه برگزارى مجلس ختم، سوم 
و چهلم اشاره کرد، مجالسى که امروز رفته رفته تبدیل به 
برنامه هاى بدون محتوا همراه با استفاده از آالت موسیقى 
شــده اســت که حتى هزینه هاى اقتصادى مردم را نیز 

افزایش مى دهد.
حاجیان خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات برنامه ریزى شده 
در این راستا مى توان به آموزش و ارتقاى سطح مداحان 
و قاریان قرآن کریم، تهیه بسته هاى آموزشى و فرهنگى 
همچنین ایجاد گفتمان جدید با اســتفاده از قالب هاى 

مختلف تبلیغاتى اشاره کرد.

دبیر ستاد امربه معروف و نهى از منکر استان اصفهان گفت: 
گشت ارشاد مسووالن بعنوان اولویت نخست این ستاد با 
استفاده از آحاد مختلف مردم و تیم هاى نظارتى، در استان 

اجرایى مى شود.
حجت االسالم محســن مظاهرى اظهار داشت: ُمطالبه 
جدى این ستاد از دستگاه هاى مسوول عمل به وظایفشان 
در حیطه قانون است و در این راستا گشت هاى ارشاد براى 

نظارت بر وظایف قانونى مسووالن دایر مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: امیدآفرینــى در جامعه با خدمت 
صادقانه مسووالن به مردم محقق خواهد شد و در صورت 
خدمت مسؤوالن، مردم نیز به آینده کشور امیدوار خواهند 

شد. وى همچنین با اشاره به اهمیت تذکر لسانى در جامعه 
تأکید کرد: تذکر واجب شرعى است که از هیچکس ساقط 
نمى شود و تیم هاى تذکر لسانى باید به روال گذشته فعال 

شوند.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر استان اصفهان 
با بیان اینکه تذکر تنها وظیفه تیم هاى این ستاد نیست، 
بلکه وظیفه همگانى است، یادآور شد: تمام دستگاه هاى 
اجرایى دولتى ُملزم به نصب بنر رعایت حجاب در ورودى 
ادارات خود هستند و همچنین باید به افرادى که نسبت به 
رعایت شئون اسالمى در ادارات و نهادها توجهى ندارند، 

تذکر دهند.

گشت ارشاد مسئوالن در 
استان اصفهان دایر مى شود

اصالح فرهنگ سوگ در 
آرامستان باغ رضوان

آیا ، باالخره شــاهد یک متولى خاص بــراى حفظ آثار 
تاریخى اصفهان خواهیم بود؟ پاسخ این سئوال را باید در 
جلسه یک شنبه شوراى اسالمى شهر اصفهان جستجو 
کرد. در این جلســه رئیس کمیسیون عمران، معمارى و 
شهرسازى شوراى شهر در نطق میان دستور خود با اشاره 
به پیگیرى ها براى تعیین متولى بافت تاریخى اعالم کرد 
که با جلسات مستمرى که داشتیم نهایتًا معاونت برنامه 
ریزى 5 پیشــنهاد آورد که مى تواندباعث تقویت بافت 

تاریخى شود.
سال هاى زیادى است که برخى از آثار تاریخى اصفهان 
که متولیان متعددى دارد بین پاسکارى هایى که مى شود 
نتوانسته نفس راحتى بکشد و همواره با رنج فرسوده شدن 

بیشتر و عدم مرمت مناسب روبه رو بوده است. 
بالتکلیفى این اماکن تاریخى حاال اما قرار است در مدار 
دیگرى بیافتد و با شناسایى یک متولى معین، احتماًال پایان 
این بالتکلیفى هم رقم خواهد خورد. مدیریت واحدى که 
تصمیم گیرنده اصلى است و حتى با بودجه اى محدود در 
فواصلى مشخص مى تواند اقدام به نوسازى بافت هاى 

تاریخى کند.
این همان موضوعى اســت که میرباقرى در جدیدترین 
نشســتى که شــورایى ها در هفته جارى داشتند عنوان 
کرد. به گفته این عضو شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
اماکن تاریخى به این خاطر کــه مدیریت واحدى ندارند 

بالتکلیف مانده اند. 

به نظر رئیس کمیســیون عمران معمارى و شهرسازى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان، ایجاد مدیریت واحد

 مى تواند آثار تاریخى را از پاســکارى شدن بین ادارات 
و ســازمان هاى مختلف که هر کدام ادعاى تولى گیرى 

مى کنند نجات بخشد.
گرچه به گفته وى سازمان نوسازى شهردارى اکنون پا 
پیش گذاشته تا ســهم مدیریت آثار تاریخى را به دست 
گیرد اما به اعتقاد این عضو شــوراى اسالمى شهر این 
سازمان استقامت و قدرت ایجاد مدیریت واحد را ندارد و 
میرباقرى اظهار امیدوارى کرده که با پیگیرى هایى که از 
وزارت کشور مى شود این اتفاق در دوره کنونى مدیریت 

شهرى رخ دهد.
هم اکنون اصفهان بیش از یک هزار هکتار بافت تاریخى 
وجود دارد  بخشى از آنها با خطر فرسایش و تخریب مواجه 
هستند. به نظر مى رسد  باید در مرحله اول با جلوگیرى 
از فرسایش بیشــتر و در مرحله دوم با نگهدارى و مرمت 
از این آثار در جهت بهبود صنعت گردشــگرى اصفهان 

استفاده کرد.
این در حالى است چند سال است میان میراث فرهنگى و 
اوقاف اصفهان و مابقى دستگاه هاى اجرایى که ادعاى 
تولیگرى بر ابینه تاریخى را دارند دعواهایى بر سر مرمت 
و بازسازى آنها وجود دارد که باعث شده آثار تاریخى  بین 
دعواى ادارات قربانى شوند. شاهد این مدعا هم مدرسه 
چهارباغ اســت که طى دو دهه اخیر داربست ها رهایش 
نکرده اند و یا بازار هنر که هر لحظه ممکن است دچار آتش 

سوزى شود و یک فاجعه بیافریند بدون آنکه معلوم باشد 
کدام دستگاه باید از این وضعیت ممانعت به عمل آورد. 

حفاظت و مرمت بازســازى و بهســازى از بافت هاى 
تاریخى جزو وظایف میراث فرهنگى است اما خود این 
اداره کل معتقد است تا زمانى که آنها به طور مشخص 
جوابگوى کم کارى ها و کاســتى هاى موجود نباشند 
و قوانین محکم و مشــخصى براى ترمیم بافت هاى 
تاریخى وجود نداشــته باشــد نمى توان به مرمت این

 بافت ها امیدوار بود. 
به نظر مى رسد اصفهان نیازمند یک مدیریت واحد براى 
احیا و حفظ و نگهدارى و مرمت بافت هاى تاریخى است 
که بتواند با ضوابط و قوانین درست کارها را پیش برده و 
از تخریب بى مالحظه بافت هــاى تاریخى و آثار و حتى 

خانه هایى که مالک شخصى دارند جلوگیرى کند.
با این راهکار مرمت هاى صورت گرفته با توجه به میزان 
اعتبار تخصیص یافته به صورت فصل به فصل و مرحله اى 
با توجه به اولویت ها صورت مى گیرد و اعتبارات هر چند 
محدود با توجه به حجم و قدمت و میزان تخریب و تاریخى 

بودن آن استفاده خواهد شد.
بحث نوسازى و بازسازى بافت هاى تاریخى بسیار مهم 
است، چون هویت فرهنگى مردم اســت و نمى توان به 
راحتى از آن گذشت به نظر مى رسد که باید برنامه هاى 
راهبردى با تنظیم افق هاى کوتــاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت براى ترمیم اندام واره آثار تاریخى در نظر گرفته 

شود تا کمتر شاهد تخریب تاریخ اصفهان باشیم.

میراث تاریخى اصفهان
 متولى واحد پیدا مى کند؟

سادگى و صداقت در «ساحل»
نصف جهــان  «ایمو» را امروز مى توانید در پردیس 
ســینما ســاحل اصفهان ببینید. این فیلم که تنها 
در یک ســانس در این ســینما اکران مى شود به 
پارادوکــس میان زندگى و زیســت فــردى که از 
شهرســتان به تهران آمده مى پردازد و یک چیزى 
را به مخاطب گوشزد مى کند و آن هم گمشده اى به 
نام «صداقت» است که به دلیل زندگى شهرى آن را 

فراموش کردیم و به حاشیه رفته است. گفته مى شود 
که «ایمو» فیلمى سهل و ممتنع است.

در این فیلم مخاطب در ابتدا با یک فیلم ساده و روان 
روبه رو مى شود. درست شــبیه یک آینه از زندگى 
روزمره خودمان. ولى به نظرم فیلم بســیار عمیق 
است و به الیه هایى از انسان دسترسى پیدا کرده که 

در دنیاى مدرن فراموش شده است.

مریم محسنى
قیمت نارگیل به این علت که کمى گران درمى آید باعث 
شده فروشنده ها و خریداران ترجیح بدهند آن را به شکل 
قطعه قطعه شده و در بسته هاى کوچک تر خرید و فروش 
کنند. تا اینجا مشکلى وجود ندارد اما مشکل از آنجا آغاز 
مى شود که مواد غذایى مانند نارگیل و خرما خارك بدون 
اینکه حفاظ داشته باشد یا در مغازه ها آویزان مى شود و یا 
در سینى هاى بزرگ قرار داده مى شود. این در حالى است 

که نه تنها هواى اصفهان در این روزها پر شده از آالینده 
ها بلکه گرد و غبار و دود ماشین ها و ذرات میکروب هم 
بر روى این مواد غذایى مى نشیند و مصرف کنندگان را 
بیمار خواهد کرد.در این زمینه اداره بهداشت باید نظارت 
هاى بیشترى به این مسئله داشته باشد چرا که نه تنها این 
مواد غذایى منجر به آسیب زدن به نظام درمان مى شود 
بلکه بخش زیادى از جامعه با مصرف این نوع مواد غذایى 

مسموم خواهند شد.

خوردنى هاى مسموم

وام به درد خرید خانه نمى خورد
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
26 دى ماه خود در گزارشى با عنوان «وام و آورده 
باهزینه ساخت مســکن ملى نمى خواند» نوشته: 
«رشد مدام قیمت ها باعث شــده است که هزینه 
ســاخت مســکن ملى افزایش یابد؛ تا جایى که 
براســاس اظهارنظرهاى محمدرضــا جواهرى، 
مدیرگروه مالى مســکن، هزینه ســاخت هر متر 
مسکن ملى در مرداد حدود 9 تا 10 میلیون تومان 
برآورد شــده بود که حاال این هزینه بــا افزایش 
40درصدى مواجه شــده و هزینه ساخت هر متر 

مســکن ملى دســتکم به 13 تا 14میلیون تومان 
مى رســد. رشــد افسارگســیخته قیمت ها اما با 
تســهیالت در نظر گرفته شــده براى پروژه هاى 

مسکن ملى و آورده متقاضیان همخوانى ندارد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده اســت: «با 
وجود افزایش هزینه هاى ساخت واحدهاى مسکن 
ملى در شرایط تورمى و از ســوى دیگر همکارى 
نکردن بانک ها براى پرداخت وام مسکن ملى، اماو 
اگرهایى براى ســاخت 50 هزار واحد مسکن ملى 

دراصفهان وجود دارد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: مجید 
کاظمــى یکى از متهمــان پرونده حادثه تروریســتى 
اصفهان به دلیل اقداماتى که در زنــدان انجام داده به 
خارج از بند عمومى منتقل شده است که بند جدید سلول 

انفرادى نیست.
حجت االســالم جعفرى رئیس کل دادگسترى استان 

اصفهان در مورد جوسازى رســانه هاى معاند در مورد 
متهمان پرونده خانه اصفهــان اظهار کرد: بعد از صدور 
حکم متهمــان پرونده موســوم به خانــه اصفهان در 
دادگاه بدوى، بــه متهمان در زندان اجازه داده شــد با 
خانواده هاى خــود تماس بگیرند امــا متهمان پرونده 
در تماس با بیــرون از زندان مطالب خــالف واقعى را 

مطــرح کردند که کذب بــودن این ادعاها براســاس 
مســتندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان

 اثبات شده است.
وى تصریح کرد: به خالف ادعاى برخى رســانه ها، در 
زمان حاضر پرونده هنوز به دیوان عالى کشــور ارسال 

نشده است و حکم نیز تأیید نشده است.

متهم حادثه تروریستى اصفهان در سلول انفرادى نیست

جراحى درختان در گلپایگان
نصف جهان  مسئول فضاى سبز شهرى شهردارى 
گلپایگان گفت: با توجه به تغییرات اقلیمى شهر که 
موجب افزایش میانگین دما شده است، شرایط مانند 
گذشته نیست که ســرما یا سمپاشى آفات را از بین 

ببرد و گاهى مجبور به جراحى درختان مى شویم.
محسن اسفندى در خصوص هرس درختان شهر 
گلپایگان بیان کرد: هرس پالرد به دالیلى همچون 
کاهش تراکم و تنک کردن درختان براى ورود نور 
به داخل انبوه شاخه ها، جلوگیرى از بروز بیمارى ها و 
آفات، سبک کردن تاج درختان و پیشگیرى از سقوط 
دســتک ها یا تاج درختان و کنتــرل اندازه درخت، 
پیشگیرى از برخورد شاخه ها با خطوط انتقال برق و 
بروز هرگونه حادثه، تقویت رشد درختان، جلوگیرى 
از رشــد نامطلوب درخت و افزایش میزان بارورى 

درختان و درختچه ها انجام مى شود.
وى افزود: افرادى که هــرس اولیه را روى درختان 
نارون انجام داده اند بــه این موضوع دقت نکرده اند 
که تاج درخت در فضاى سبز باید به چهار متر برسد، 
زمانى که ارتفاع تاج درخت کمتر از چهار متر شــود 
شاخه ها رشــد مى کنند و به هم فشار مى آورند، در 
نتیجه محل خوبى براى رشد آفات در فصل زمستان 

فراهم مى شود.
اسفندى تأکید کرد: از شهروندان درخواست داریم 
که صبور باشند، سال ها قبل مشکل درختان آفت زده 
بلوار حافظ، بلوار بهشــتى و آیت ا... محمودى شهر 
گلپایگان با این روش هرس رفع شد، اکنون شاخه ها 
جوان سازى شــده و زیبایى خود را به دست آورده 

است.

اصالح روکش آسفالت «بلوار شهید شاهمرادى» 
ورنامخواست

نصف جهان  شهردار ورنامخواست گفت: لزوم بهسازى 
و استانداردسازى محورهاى اصلى، فرعى واصالح و 
رفع عیب زیرساخت هاى ترافیکى و همچنین وضعیت 
نامناسب آســفالت بلوار سردار شــهید شاهمرادى 
حدفاصل میدان شهدا تا میدان آزادى (صنایع دفاع) به 

صورت رفت و برگشت در حال انجام است.
غالمحســین جوهرى افزود: عالوه بــر اجراى این 

پروژه، رفع معایب بلوار جانبازان هم در دســتور کار 
قرار گرفته است.

وى عنوان کرد: این پروژه شامل تراش آسفالت و جمع 
آورى قسمت هاى تخریب شده ، تزریق mc و اجراى 
روکش آسفالت است.  وى ادامه داد: براى اجراى این 
پروژه بالغ بر 30میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده 

و به زودى تکمیل خواهد شد.

سخت شدن زندگى در بویین میاندشت
کمبود تجهیزات برف روبى عالوه بر افزایش هزینه هاى 
شهردارى بویین میاندشت موجب نارضایتى مردم نیز 

شده است.
بویین میاندشت یکى از مناطق برفگیر استان و همواره 
جزو ســردترین نقاط کشور اســت از این رو مردم این 
شهر انتظار دارند مسئوالن استان، شهردارى را از نظر 

تجهیزات برف روبى مجهز کنند.
شــهردار بویین میاندشت با اشــاره به اینکه خیابان ها 

انباشته از برف هســتند، گفت: حدود یک ماه است که 
عوامل شهردارى مشــغول بازگشایى خیابان ها و معابر 
هستند و مجبور هستیم برف خیابان ها را به بیرون از شهر 

حمل کنیم تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند.
سید احمد عبداللهى افزود: درشهر بویین میاندشت 800 
خیابان اصلى وفرعى وجود دارد که اکثر معابر در بافت 
قدیمى شهرى قرار دارد و امداد رسانى در معابر تنگ با 

سختى انجام مى شود.

یخ زدن یا یخ نزدن دریاچه زاینــده رود هم محل بحث 
شده است! بعداز ظهر روز یک شنبه خبرگزارى «مهر» 
فیلمى را منتشر کرد که نشان مى داد همان حجم اندك 
آب پشت ســد هم بخاطر سرماى شــدید یخ زده است. 
به فاصله یک ساعت بعد از انتشــار این خبر، خبرگزارى 
«صداو ســیما» ضمن تکذیب یخ زدگى دریاچه ســد 
زاینده رود، به گردشــگران توصیه کرد مراقب خودشان 

باشند و به رودخانه نزدیک نشوند! 
این خبرگزارى نوشــت: «در فضاى مجــازى اخبارى 

مبنى بر یخ زدن دریاچه ســد زاینده رود منتشر شده اما 
این خبر تکذیب و گردشگران باید مراقب باشند؛ پس از 
انتشار تصاویرى از طبیعت برفى و یخ زدگى سد دریاچه 
زاینده رود تعدادى از گردشگران نسبت به راه رفتن روى 
برخى از قسمت هاى رودخانه اقدام کردند. با توجه به اینکه 
سطح سد دریاچه رودخانه زاینده رود به طور کامل یخ نزده 
به گردشگران توصیه مى شود از نزدیک شدن به رودخانه 

خوددارى کنند.»
2 ساعت بعد از انتشــار خبر خبرگزارى «صدا وسیما»، 
خبرگزارى «مهر» که براى نخســتین بار خبر یخ زدگى 

دریاچه سد را منتشر کرده بود، ضمن تأیید وقوع این پدیده، 
گفتگویى با سید مجتبى موسوى نائینى مدیر بهره بردارى 
و نگهدارى از سد و نیروگاه هاى زاینده رود انجام داد و از 
قول او نوشت که این اتفاق خللى در تأمین آب اصفهان 
ایجاد نمى کند: «یخ زدگى دریاچه سد زاینده رود کمتر 
از یک دهم درصد است و مشــکلى در تأمین آب شرب 
اصفهان ایجاد نمى کند.» او به این موضوع هم اشاره کرد 
که  سد پیش تر در سال 1392 و سال هاى سرد نیز دچار یخ 
زدگى شده بود که اختاللى در تأمین آب ایجاد نکرد و حاال 

هم به همین ترتیب است.

سد یخ زد، یخ نزد؟!
آرمان کیانى
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یوتیوب اعالم کرده که قرار اســت به زودى کانالى 
رایگان براى نمایش فیلم و سریال اضافه کند.

بر اســاس گزارش ها، یوتیوب در حال آزمایش یک 
سرویس جدید با پشتیبانى 

از تبلیغــات براى 
یــک کانــال 

تلویزیونى 
است. 

این شــرکت در حــال حاضــر در حــال مذاکره با 
شرکت هاى مختلف اســت تا برنامه هاى تلویزیونى، 
فیلم ها و کل کانال هــاى تلویزیونى را به پلتفرم خود 
بیاورد. در واقع، یوتیــوب اعالم کرده کــه در حال 
آزمایش این سرویس است و کاربران منتخب یوتیوب 
در حال حاضر مى توانند از این امکان اســتفاده 

کنند.
یوتیوب اکنون در حال ســنجش عالقه 
بینندگان است و اگر همه چیز طبق برنامه 
پیش برود، این ســرویس متعلق به گوگل 

ممکن اســت 45 درصد از درآمد حاصل از تبلیغات را 
کاهش دهد. این کار در واقع نوعى معامله یوتیوب با 

تولیدکنندگان محتوا است.
اخیرا این پلتفرم با سرویس استریم ان اف ال ساندى 
تیکت (NFL Sunday Ticket) معامله کرد و از امسال 
برنامه هاى آن در یوتیوب تى وى  و کانال هاى یوتیوب  
پرایم تایم پخش خواهد شــد. ایــن پلتفرم همچنین 
درآمدهاى حاصل از تبلغیات را با ســازندگان تقسیم 
مى کند که موجب مى شــود یوتیوب به سرویســى 

سودآورتر از تیک تاك بدل شود.

وزیر خارجه دوران ریاســت جمهورى دونالد ترامپ 
نوشت: تیک تاك برنامه جاسوسى براى چین است.

ایک پامپئــو، وزیر خارجه دوران ریاســت جمهورى 
دونالد ترامپ بار دیگر اعالم کرد که این برنامه بر روى 

گوشى هاى تلفن همراه براى جاسوسى چین است.
وى با گفتن این مساله چالشــى را براى 138 میلیون 
کاربر تیک تاك در آمریکا ایجاد کرده و امیدوار است 
که والدیــن آمریکایى فقط به این دلیل که شــرکت 
اصلى این برنامه در چین است، این برنامه را را از روى 

گوشى هاى فرزندانشان پاك کنند.

در دوره اى کــه پامپئو وزیر امور خارجــه آمریکا بود، 
حشیش قانونى شد، حس "نزاکت سیاسى" در مدارس 
آمریکا محبوب تر شــد، در حالیکه محتواى جنســى 
و خشــونت آمیز آنالین در آمریکا بیــش از هر زمان 

دیگرى در تاریخ این کشور شایع بود.
به نوشته روزنامه چینى این مسائل همان چیزى است 
که بچه هاى آمریکایى باید از آن دورى کنند، اما پامپئو 
فقط تیک تاك را مقصر مى دانــد. اوذ2ر2 با توجه به 
شــغل قبلى خود به عنوان رئیــس آژانس اطالعات 
مرکزى آمریکا و نقل قول خودش ما تقلب مى کنیم، ما 

دروغ مى گوییم، ما دزدى مى کنیم از گفتن یک دروغ 
دیگر خوددارى نمى کند.

پامپئــو از مردم 
خواســته تا به 
او اعتماد کنند 

و قــول داده که 
جوان ترها بعدا 

از والدیــن خــود 
تشکر هم خواهند 

کرد.

تیک تاك را از گوشى فرزندانتان حذف کنیدامکان جذاب جدید یوتیوب براى مخاطبان

مطالعه کتاب و مجله روى صفحه نمایش گوشــى و دیگر 
دستگاه هاى الکترونیکى نظیر لپ تاپ و تبلت براى افرادى 
که مشکالت بینایى دارند کارى بسیار سخت است. به همین 
دلیل این دستگاه ها همواره با استفاده از ابزارهاى نرم افزارى 

مختلفى سعى در بهبود شرایط مطالعه کاربران دارند.
روى سیســتم عامل اندروید، گوگل یک برنامه اختصاصى 
براى ارتقاى تجربه مطالعه در گوشى ها طراحى کرده است. 

این اپلیکیشن، Reading Mode نام دارد. 
حالت مطالعه (Reading Mode) قابلیتى در دستگاه هاى 
اندرویدى است که به کاربران با محدودیت هاى بینایى اجازه 
مى دهد محتواى متنى را بهتر مشــاهده کنند. این قابلیت 
آیتم هاى اضافى صفحات اینترنت ماننــد منوها و تبلیغات 
را حذف کرده و تنها محتواى اصلــى آن را به همراه برخى 
تصاویر کلیدى نمایــش مى دهد تا مطالعه متن ســریع تر 
انجام شود. البته حتى اگر شما از لحاظ بینایى هیچ مشکلى 
نداشته باشید هم مى توانید از این قابلیت براى مطالعه سریع و 

بى دغدغه متون اینترنت استفاده کنید.
حالت مطالعه در اندروید به صورت یک اپلیکیشــن مجزا از 
فروشگاه گوگل پلى قابل دریافت اســت و مى توان به طور 

رایگان اقدام به دانلود و نصب آن کرد. 
به  طور کلى استفاده از حالت مطالعه مزایاى مختلفى دارد که 
همه آن ها مخصوص افراد با محدودیت هاى بینایى نیستند. 
به عنوان مثال به کمک این اپلیکیشن مى توانید جنبه هاى 
مختلف نمایش یک صفحه را دستکارى کنید یا حتى متن 

انگلیسى خود را به صورت صوتى بشنوید!
برنامــه Reading Mode همچنیــن به طــور کامــل با 
ســرویس هایى نظیر جیمیل یا نیویورك تایمز سازگار بوده 
و قابلیت اســتفاده در کنار آن ها را دارد. عالوه بر این، حالت 
مطالعه با حذف آیتم هاى غیرضرورى صفحه مربوطه، متنى 

تر و تمیز و به دور از آالیش را براى تان فراهم خواهد کرد.
پس از این کــه حالت مطالعــه را در گوشــى اندروید خود 
راه اندازى کردیــد، مى توانید با اســتفاده از کلید تنظیمات 
(Settings) در قســمت پاییــن و ســمت چــپ تصویر 

تنظیماتــى مانند انــدازه فونت یــا دیگر مــوارد را تغییر
 دهید.

در صورتى که تمایل داشته باشید Reading Mode متن را 
با صداى بلند بخواند از کلید Play در قسمت پایین صفحه 
استفاده کنید. همچنین براى بستن حالت مطالعه، فلش رو به 
پایینى که در قسمت باالى صفحه دیده مى شود را به سمت 

پایین بکشید.

سیســتم عامل iOS چندیــن روش مختلف براى 
مخفى کردن برنامه ها در آیفون را در اختیار کاربران 
قرار مى دهد. اگر قصد داریــد برنامه اى را در آیفون 

خود پنهان کنید این متن را انتها مطالعه فرمایید.
مخفى کردن برنامه ها در آیفون تا همین چند وقت 
پیش ممکن نبود. بنابراین کاربران گوشى هاى اپل 
همواره از این که شــخص دیگرى در برنامه هاى 
آن ها سرك بکشد، احساس نگرانى کرده و پیش از 
هر بار دادن گوشى به دست دیگران ناچار به حذف 

برخى برنامه ها بودند!
اکنون اما قابلیت مخفــى کردن برنامه ها آیفون در 
اختیار کاربران قرار گرفتــه و حتى به چندین روش 
مختلف هم قابــل انجام اســت. بنابراین اگر قصد 
مخفى کردن برنامه هاى آیفون خــود را دارید، تا 

انتهاى این متن با گجت نیوز همراه باشید.

روش هاى مخفى کــردن برنامه ها در 
آیفون

حذف از هوم اسکرین
نخســتین روش براى پنهان کــردن آیکون یک 
برنامــه، ســاده ترین راه، یعنى حــذف آن از هوم 
اسکرین اســت. براى انجام این کار مراحل زیر را 

انجام دهید:
انگشت خود را بر روى آیکون اپلیکیشن مورد نظر 
 Context) نگه داشــته و تا زمانى که منوى متنى

Menu) نمایان نشده، برندارید.

از لیست ظاهر شده گزینه Remove App را انتخاب 
کنید.

گزینــه Remove From Home Screen را 

برگزینید.
iOS اپلیکیشن

راه دیگر انجام این کار نیز فشردن یکى از آیکون ها 
و نگه داشتن انگشــت تا زمانى اســت که تمامى 
آیکون هاى صفحه شــروع به لرزیدن کنند. پس از 
آن مى توانید با فشردن کلید «-» در قسمت باالى 
 Remove هریک از آیکون ها و سپس انتخاب گزینه
From Home Screen برنامه مربوطه را از صفحه 

حذف کنید.
هر دو متد یاد شــده بسیار ساده بوده 
و اپلیکیشــن را به کتابخانه اپ هاى 

آیفون مى فرستند.
براى پیــدا کردن اپلیکیشــن هایى 
کــه حــذف کرده اید، ســاده ترین 
راه، جســتجوى آن هــا در کتابخانه 
اپلیکیشن هاست. پس از پیدا کردن 
آن ها مى توانیــد هریک را مجددا به 

هوم اسکرین بازگردانید.

پنهان کردن اپلیکیشن با 
ساختن یک پوشه

دومین روش مخفى کردن برنامه ها، 
ســاخت یک پوشــه جدید و انتقال 

برنامه مورد نظر به آن جاســت. این روش البته به 
اندازه روش نخست ساده نیست؛ اما همچنان بسیار 

کاربردى و مفید خواهد بود.
مراحل انجام این کار به شرح زیر است:

ناحیه اى خالى از هوم اسکرین را انتخاب کرده و با 
انگشت خود بفشارید تا آیکون ها شروع به لرزیدن 

کنند. این لرزش نشان دهنده این است که به مدل 
ویرایش وارد شده اید.

سپس اپلیکیشن مد نظر خود را به درون یک پوشه 
جدید انتقال دهید یا با قرار دادن آن روى اپلیکیشنى 

دیگر، پوشه اى جدید بسازید.
حتى در داخل پوشه هم مى توانید اپلیکیشن مربوطه 
را به سمت راست پوشه کشیده و در صفحه دوم آن 

قرار دهید.
iOS پنهان کردن اپلیکیشن

مخفى کردن اپلیکیشن آیفون
iOS مد ادیت در

سیســتم عامل iOS امکان ساخت 
دوازده صفحه مختلف در یک پوشه 
را بــه کاربر مى دهد. بنابراین شــما 
مى توانید اپلیکیشن مورد نظر خود را 
در یکى از یازده صفحه بعدى مخفى 
کنید! از آن جا که تنهــا صفحه اول 
پوشــه در معرض دید کاربر گوشى 
قــرار دارد، اپلیکیشــن هاى مخفى 
شده در صفحات دوم به بعد، به طور 
پیش فرض نمایش داده نخواهند شد.

مخفى کردن کامل هوم اسکرین
روش ســوم، ســریع ترین راه براى 
مخفى کردن چندین اپلیکیشــن به طور همزمان 
است. شاید افراد بسیارى در جریان این امر نباشند؛ 
اما مى توانید یک صفحه کامل از هوم اسکرین را از 

دید ناظر مخفى کنید!
در صورتى کــه قصد انجام چنیــن کارى را دارید، 

مراحل زیر را انجام دهید:

تمامــى برنامه هایى که قصد مخفى کردنشــان را 
دارید را در یک صفحه هوم اسکرین قرار دهید. برى 
انجام این کار باید وارد مد ویرایش شــوید و آیکون 
اپلیکیشن مربوطه را به سمت راست صفحه بکشید 

تا به صفحه جدید هوم اسکرین منتقل شود.
ناحیه اى خالى از هوم اسکرین را فشرده و انگشت 
خود را تا زمان لرزیدن اپلیکیشــن ها و ورود به مد 

ویرایش نگه دارید.
در این قســمت بر روى آیکون ســه نقطه افقى در 
پایین صفحه نمایش ضربه بزنید تا نمایى کوچک تر 

از هوم اسکرین هاى فعال را مشاهده نمایید.
بر روى تیک زیر صفحه هوم اســکرینى که مایل 
به مخفى کردنش هستید ضربه بزنید. ناپدید شدن 
تیک پایین هریــک از هوم اســکرین ها به معنى 

مخفى شدن آن است.
در گام پایانى بر روى Done ضربه بزنید تا تغییرات 

ذخیره شوند.
iOS پنهان برنامه

مخفى کردن برنامه آیفون
iOS مد ادیت در

پس از انجــام مراحل باال متوجه خواهید شــد که 
هوم اســکرین مربوطه کامال از دید مخفى شــده 
و اپلیکیشــن هاى حاضر در آن به کتابخانه اپ ها 

انتقال یافته اند.
اگر نظرتان عوض شــد و تصمیم به نمایش مجدد 
صفحه هوم اسکرین مربوطه گرفتید، مراحل باال را 
مجددا انجام دهید و تیک زیر صفحه مخفى شــده 

را برگردانید.

استفاده از منوى تنظیمات براى حذف 
اپلیکیشن ها

روش چهارم مخفى کردن اپلیکیشن ها در حقیقت 
به عنوان یک مکمل براى سایر روش ها عمل کرده 
و اطمینان حاصل مى کند که اپلیکیشن مورد نظر در 
نتایج جستجو و توصیه هاى سیرى ظاهر نمى شود. 
البته در صورتى که نام خود برنامه به طور مســتقیم 
جستجو شود، همچنان در نتایج نشان داده خواهد 

شد!
وش مخفى کــردن برنامه در بخــش تنظیمات به 

صورت زیر است:
در بخش تنظیمات، گزینــه Siri & Search را پیدا 

کرده و انتخاب کنید.
بر روى اپلیکیشــنى که قصد مخفــى کردنش را 

دارید بروید.
در صورتى که قصد دارید اپلیکیشــن مربوطه را از 
تمامى نتایج جســتجو مخفى کنید، در این قسمت 

تمامى موارد فعال را غیرفعال کنید.
iOS جستجوى برنامه

جستجو اپلیکیشن سیرى
مخفى کردن برنامه آیفون

مخفى کردن خریدهاى اپ استور
بســیار بعید اســت که فــردى تاریخچــه خرید 
اپلیکیشن هاى شــمار را در اپ استور جستجو کند. 

 Family) با این حال اگر قابلیت اشتراك خانوادگى
Sharing) آیفون را فعال کرده باشــید، با داستان 

متفاوتى روبرو خواهید شد؛ چرا که هریک از اعضاى 
خانواده قادر به مشــاهده اپلیکیشن هاى خریدارى 

شده از فروشگاه App Store خواهد بود.
پنجمین روش مخفى کردن اپلیکیشن هاى آیفون 
به هیچ وجه برنامه مورد نظر را از هوم اسکرین حذف 
نمى کند؛ بلکه در عوض آن را از نتایج جستجوى اپ 
استور پاك مى کند؛ به طورى که نتوان با جستجو در 
میان خریدها اپلیکیشن مربوطه را پیدا کرد! روش 

انجام این کار به صورت زیر است:
اپ استور را باز کرده و بر روى آیکون پروفایل خود 

در قسمت باال و سمت راست ضربه بزنید.
 (Purchased) وارد بخش آیتم هاى خریدارى شده

شوید.
اپلیکیشــنى که قصد مخفى کردنش را دارید را با 
انگشتتان فشرده و به چپ بکشــید. سپس گزینه 
Hide را انتخاب کنید تا برنامه از لیست ناپدید شود.

بر روى Done ضربه بزنید!
اپلیکیشن آیفون

مخفى کردن برنامه آیفون
iOS جستجو در

در صورتى که قصد داشته باشــید اپلیکیشن هاى 
مخفى شــده را مشــاهده کنید یا از حالت مخفى 

درآورید، الزم است مراحل زیر را طى کنید:
بر روى آیکون پروفایل در قســمت باال و ســمت 

راست صفحه اپ استور ضربه بزنید.
نام اپل آیدى خود در باالى صفحه را بفشارید.
بر روى قسمت Hidden Purchases بروید.

 Unhide در کنار نام اپلیکیشن مورد نظر خود بر روى
ضربه بزنید.

چرا ایرپادز داراى سوراخ هاى تهویه است؟ با گران ترین کارت گرافیک جهان آشنا شوید
شاید براى شما هم جذاب باشد که بدانید گران ترین 
کارت گرافیک جهان چه نام دارد، چه مشــخصاتى 
دارد، قیمتش چقدر است و چه شرکتى آن را مى سازد؟
عدم تعادل میان عرضــه و تقاضا پس از همه گیرى 
کرونا و هم چنین کمبود تراشــه هاى جهانى، باعث 
شد تا قیمت کارت هاى گرافیک سر به فلک بکشد. 
در این میان، با روند رو به رشد دورکارى و محبوبیت 
بازى هاى کامپیوترى مشتریان بیش ترى نسبت به 
قبل، به خرید پردازنده هــاى گرافیکى روى آوردند. 
به دلیل تنگناهاى موجود در عرضه و واردات و کمبود 
جهانى چیپ، شرکت ها سال گذشته در تامین تقاضا 

ناتوان بودند. عالوه بر آن، ماینرها و اسکالپرها نیز با 
احتکار کارت هاى گرافیکى، منجر به کمبود بیش تر 

و افزایش شدید انواع GPU شدند.
ا پیشرفت هاى قابل توجه در حوزه هوش مصنوعى 
پیچیده مانند ChatGPT و هنر مبتنى بر AI، تقاضا 
براى ســخت افزار پیچیده به منظور توســعه هوش 
مصنوعى مذکور در حال افزایش است. بنابراین جاى 
تعجب نیست که گران ترین کارت گرافیک جهان، نه 
براى بازى یا کارهاى روزمره، بلکه به منظور آموزش 
و محاسبات با کارایى باال از طریق هوش مصنوعى 

طراحى شده است.

مشخصات گران ترین کارت 
گرافیک جهان

ســریع ترین و البته گران ترین کارت 
گرافیک جهــان، Nvidia A۱۰۰ نام 
دارد. این GPU به عنوان بخشــى از 
سیســتم DGX100 انویدیا که براى 
مراکز داده AI طراحى شده، به فروش 
مى رســد. DGX100 پشــته اى از 
هشــت کارت انویدیا A۱۰۰ است که 

قدرت آن از طریق بهینه سازى ها با هزاران پردازنده 
گرافیکى برابرى مى کند. آخرین نسل A۱۰۰ داراى 
80 گیگابایت حافظه با پنهاى باند حداکثر 2 ترابایتى 

است.
 پس از جفش شــدن این چیــپ از طریق پل هاى 
NVLink انویدیــا، پنهاى باند و قدرت محاســباتى 

به طور قابل توجهى افزایش مى یابد.
بــا اســتفاده از فنــاورى MIG (کارت گرافیــک 
چندنمونه اى)، مى توان ایــن پردازنده گرافیکى را به 
هفت نمونه GPU تقسیم کرد تا 7 بار کارى مختلف را 

به طور موازى اجرا کند.
 گران ترین کارت گرافیک جهان بر اســاس فرآیند 
ساخت پیشــرفته 7 نانومترى TSMC ساخته شده، 
بنابرایــن در عیــن کاهش مصرف انــرژى، قدرت 
پردازش بیش ترى را به ارمغــان مى آورد. این چیپ 
گرافیکى به 7000 هسته پردازشى 64 بیت و 3500 
هسته پردازشــى 32 بیت CUDA، همراه با بیش از 

400 هسته تنسور مجهز شده است.
کارت گرافیک Nvidia A۱۰۰ با قیمتى بیش از 30 
هــزار دالر، گران ترین GPU موجــود در بازار لقب 

گرفته است.

ایرپاد زهاى اپل به لطف طراحى متمایز و سوراخ هاى 
تهویه بیرونى به راحتى قابل تشخیص هستند.

در طول سه نســل از تاریخچه ایرپادز، شرکت اپل 
با طراحى دریچه هوا براى بهبــود عملکرد صوتى 

تالش کرده است.
دریچه هواى ایرپاد هاى اپل شکل خود را تغییر داده 
اند تــا تجربه متمایزى در گوش دادن به موســیقى 

ارائه کنند. 
صفحه رســمى این محصول اپل توضیح داده است 
که این دریچه ها براى یکســان کردن فشار و ارائه 
تجربه راحت تر هنگام استفاده به کار گرفته شده اند و 
همچنین نقش مهمى در بهبود بهترین ویژگى هاى 
ایرپــادز مانند حالت شــفافیت و حــذف نویز فعال 

دارند.
این دریچه در واقع به عنــوان یک کانال مهم براى 
جریان هوا از خارج عمل مى کند. با بســته شــدن 
مشــبک بلندگوى اصلى از بیرون، دریچه ها اجازه 
مى دهند هوا بین داخل و خارج حرکت کند، عالوه بر 
این، پس از سفت شدن هدفون ها در داخل مجراى 

گوش، از مکش جلوگیرى مى کند.
و اگر دریچه هاى هواى ایرپادز را بپوشانیم، صداى 

خروجى موسیقى به خصوص در فرکانس هاى پایین 
و متوسط متفاوت خواهد بود.

تمیز نگه داشــتن ایــن هدفون ضرورى اســت، 
زیرا بســیارى از افراد هر روز گوشــى خود را تمیز 

نمى کنند. 
با گذشــت زمان، جرم گوش، گــرد و غبار و کثیفى 
دریچه را مســدود و جریان هوا را قطع مى کند و بر 
خروجى صــدا و همچنین کارایى حالت شــفافیت 

تأثیر مى گذارد.
براى تمیــز کردن اســپیکر و ســوراخ هاى تهویه 

مى توان موارد زیر را انجام داد:
- براى تمیز کردن گوشى به خصوص قسمت تهویه 

از یک پارچه بدون پرز استفاده کنید.
- ایرپادز را زیــر آب روان قرار ندهید تــا کثیفى را 
از بین ببرید. چرا کــه جز نــوع IPX۴ آن ضد آب

 نیستند.
- براى تمیز کردن بخش هایى که مســتعد ایجاد 
لکه هایى مانند روغن، نرم کننده، صابون یا رنگ 
مو هستند، سعى کنید ایرپادز خود را با یک پارچه 
نرم و مرطوب تمیز کنیــد. قبل از اینکه هدفون ها 

را دوباره در جعبه شارژ قرار دهید، مطمئن شوید که 

کامًال خشک شده اند.
- در مورد قسمت تورى، بهترین راه تمیز کردن آن 
با یک سواب پنبه است. با این حال، مى توانید اطراف 
گوشى را زیر آب جارى بشــویید، اما باید از هرگونه 

مواد شیمیایى اجتناب شود.
اپل براى پاك کننده هایى که حاوى الکل هســتند، 
دستمال مرطوب ایزوپروپیل حاوى الکل 70 درصد، 
دســتمال مرطوب اتیل الکلى 75 درصد یا دستمال 

مرطوب کلروکس را پیشنهاد مى کند. 
اما توجه داشــته باشــید که این پــاك کننده هاى 

یى  فقط براى سطح بیرونى در نظر گرفته شــیمیا
شده اند.

ویژگى کاربردى براى 
5 روشمطالعه با گوشى 

 براى 
مخفى کردن 

برنامه ها 
در آیفون

سیستم عامل iOS از ابتداى حیاتش تا به 
امروز راهى طوالنى را طى کرده تا کاربران 
امروز بتوانند به ســادگى اپلیکیشــن هاى 
مورد نظرشان را مخفى کنند. به این ترتیب 
کاربــران آیفون اکنون قادرنــد عالوه بر 
مخفى کــردن برنامه هــا، نمایش برخى 
اعالن هــا را نیــز متوقف کننــد یا حتى 
اپلیکیشن گالرى را قفل کنند تا دسترسى 

به آن براى همه امکان پذیر نباشد.
اپل راه پختگى سیســتم عامــل iOS را 
به خوبى پیمــوده و در آینده نیــز قطعا به 

همین مسیر ادامه خواهد داد.
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گیاه و عرق نعناع داراى خاصیت آرامبخشــى، بهبود 
عملکرد مغز، بهبود هضم غــذا، درمان نفخ معده، رفع 
بوى بد دهان، کاهش اســترس و اضطــراب، درمان 

دل درد و دل پیچه است.
 نعناع یا (بــه عربى: نعناعع) گیاهــى علفى از خانواده 
نعناع ســانان رده دولپه اى هاى پیوسته گلبرگ است. 
این گیاه از لحاظ ظاهر و خواص مانند گیاه پونه است؛ 
با این تفاوت که برگ هاى نعناع بوى مالیم تر و کرك 
کمترى دارد. ســاقه هاى نعناع مســتقیم و به صورت 
زیرزمینى و چهارگوش است با ریشه هاى هوایى که به 

به طور معمول در سراسر جهان کشت مى شود.
عرق نعناع خــواص درمانــى فراوانــى دارد ولى از 
مشــهورترین درمان هاى آن رفع نفــخ معده و هضم 
غذاست. این عرق سرشار از مواد معدنى مانند پتاسیم، 
منیزم، پروتئیــن، فیبر، کربوهیــدرات، ویتامین هاى 

مختلف، آهن و… است.
این عرق هم مانند ســایر عرق ها مانند عرق گالب، 
نسترن، رازیانه و … داراى خواص مختلفى براى بدن 
اســت و در درمان انواع بیمارى ها موثر عمل مى کند. 
همچنین عرق گیاهى نعناعع بــراى درمان برخى از 
بیمارى ها بسیار مفید بوده که مشهورترین آن درمان 
نفخ معده اســت. در این گزارش همراه با ما باشــید تا 
با خواص اعجاب انگیز عرق نعنــاع و چگونگى نحوه 

استفاده از آن آشنا شوید.

عرق نعناع و بهبود مشکالت گوارشى
نعناع دســتگاه گوارش انسان را تســکین مى دهد و 
مشکالت گوارشــى را بهبود مى بخشد و براى درمان 
عالئم بســیارى از بیمارى ها از جمله دل درد، اسهال، 

استفراغ، ســردرد و انقباض عضالت صاف و اسپاسم 
روده کمک مى کند .

عرق نعناع و رفع سردردهاى تنشى و 
میگرن

 ترکیب منتول در نعناعع عامل افزایش گردش خون و 
احساس خنکى است. نعناعع داراى به عنوان تسکین 
دهنده و شل کننده عضالت عمل مى کند. با توجه به 
خواصى که نعناعع دارد مى تواند به کاهش سردردها 

کمک کند.

عرق نعناع خوشبو کردن دهان
گیاه نعناع عالوه بر اینکه بــوى دلپذیرى دارد، داراى 
خواص ضدباکتریایى و ضد میکروبى است.این عرق 
مى تواند عالوه براینکه دهان را خوشبو کند باعث ازبین 

رفتن میکروب هاى ایجاد کننده پالك دندان شود.

عرق نعناع و بهبود گرفتگى سینوس ها
خواص ضد باکتریایى، ضد ویروسى و ضد التهابى گیاه 
نعناعع قابلیت مبارزه با عفونت سینوس ها را دارد و از 
رشد عفونت جلوگیرى مى کند؛ حتى ترکیب منتول در 
نعناعع باعث بهبود جریان هوا در بینى مى شــود؛ در 

نتیجه بخور نعناعع براى تنفس مفید است.

عرق نعناع و درمان بى خوابى
نعناع به عنوان شل کننده عضالت و تسکین 
دهنــده و آرامــش بخش عمــل مى کند و 

همچنین فاقد کافئین است.
 بنابراین مى تواند گزینه خوبى براى حل مشکل بى خو 

ابى و اختالالت خواب باشد.

عرق نعناع براى کاهش وزن و الغرى
نعناع فاقد کالرى اســت و مصــرف آن حرارت معده 
را افزایــش مى دهد و در نتیجه عمــل هضم در معده 
افزایش مى یابد. از طرف دیگر میزان چربى سازى در 
بدن کمتر مى شود؛ بنابراین نعناع مى تواند یک انتخاب 

هوشمندانه براى کاهش وزن باشد.

 عرق نعناع و دستگاه تنفسى
 رایحه قوى عرق نعناع به رفع گرفتگى بینى، گلو و ریه 
کمک مى کند و باعث پاکسازى و دفع رطوبت از ریه 
و مجارى تنفسى مى شود. نعناعع داراى خواص آنتى 
باکتریال و ضد التهابى است و براى درمان سرفه و خلط 

آورى مفید است.

عرق نعناع براى کبد
برگ هاى نعناع داراى ترکیباتى مانند منتول و منتفون 
است و هم چنین سرشار از آنتى اکسیدان بوده که باعث 

سم زدایى کبد مى شود.

 عرق نعناع و درد معده
عرق نعناع باعث افزایش ترشحات سالم معده و بهبود 
فرآیند گوارش مى شــود. نعناع همچنین داراى فیبر 
باالیى است و عمل هضم را بهبود مى بخشد و از سوء 
هاضمــه جلوگیرى مى کند. این گیاه روده ها را شــل 
مى کند و نفخ را کاهش مى دهد. افرادى که داراى زخم 

معده هستند باید با احتیاط از این عرق استفاده کنند.

شرایط نگهدارى از عرق نعناع
عرق نعناع باید در ظرف هاى شیشه اى که نور کمترى 
را از خود عبور مى دهند (مانند شیشــه هاى ســبز یا 
قهوه اى) نگهدارى شود. بعد از ظرف هاى شیشه اى، 
ظروف فلــزى (مانند ظرف هــاى آلومینیومى) براى 
نگهدارى از این عرق مناسب است. در نظر داشته باشید 
ظروف پالســتیکى براى نگهدارى این محصوالت 

مناسب نیست.
بهتر اســت تمام انواع عرق ها در جاى خشک و خنک 
و دور از نور مســتقیم آفتاب نگهدارى شــوند. اگر در 
مغازه اى عرق ها در معرض آفتاب قرار داشتند از خرید 

آنها خودارى کنید.

بهترین زمان مصرف و نشانه فساد عرق  
نعناع چیست؟

بهترین زمان مصرف عرق نعناع حداکثر بین 6 تا 12 
ماه پس از تولید است. اغلب بر روى بسته بندى عرقیات 
تاریخ انقضا وجود ندارد اما مى تــوان با توجه به ظاهر 
عرقیات به سالم بودن آن پى برد. عرق سالم و عارى 
از آلودگى، کامال شفاف است. اگر در عرق هاى گیاهى 
کدورت یا رسوبى دیده شود نشانه وجود آلودگى هاى 
میکروبى یا قارچ و کپک بوده و حتما باید از مصرف آن 

جلوگیرى کرد.

خواص دیگر عرق نعناع
عرق نعناع خواص بسیار زیادى براى سالمتى دارد. در 
طب سنتى، عرق نعناع براى بهبود مشکالت گوارشى 
بسیار توصیه شده است. شــما مى توانید از این عرق 
گیاهى براى بهبود مشکالت گوارشى مانند دل درد، 

نفخ، یبوست و کاهش ریفالکس معده استفاده کنید.
برخى دیگر از خواص عرق نعناع شامل کاهش 
وزن، بهبود مشکالت پوستى، رفع خستگى، 
بهبود مشکالت تنفســى مانند آسم، درمان 
سکســکه، آرامش دهنده، ضد درد، رفع بوى بد 
دهان و بهبود مشکالت دوران قاعدگى است. توصیه 
مى شــود از مصرف بیش از حد عرق نعناع خوددارى 
کنید. مصرف بیش از حــد این عرق گیاهى عوارض 

جانبى براى سالمتى دارد.

 متاســفانه برخى از مردم بر این باورند که مصرف 
توت یا خرما به جاى قند مى تواند از باال رفتن میزان 

قند خون جلوگیرى کند.
برخى از افراد خرما و توت را جایگزین قند و شــکر 
مى کنند. خرما و توت و انجیر داراى میزان زیادى 
قند از نوع فروکتوز هســتند که مصرف آن ها براى 

افراد دیابتى نیز ضررى ندارد.
یعنى به راحتى جذب بدن مى شود، اما کالرى این 
مواد مانند قند اســت یعنى به ازاى مصرف هر یک 
گرم از آنها، 4 کیلوکالرى انرژى به بدن مى رســد 
بنابراین مصرف بیش از انــدازه آن ها، مانند قند و 

شکر براى بدن عوارضى در پى دارد.

چاى با توت خشک
برخى کارشناسان عقیده دارند که نباید خرما و توت 
را به همراه چاى مصرف نمایند. زیرا قند این مواد 
هنگام تماس با آب جوش و یا چاى داغ جذب بدن 
مى شــود و، اما انرژى آن ها جذب بدن نمى شود و 

مزایاى آن ها از بین مى رود.
البته این نظریه به کارشناســى زیادى نیاز دارد و از 
نظر علمى ثابت نشده است، زیرا قند خرما و توت و 
انجیر بیشتر از نوع فروکتوز است که قندى طبیعى 
مى باشــد و در صورت جذب بدن خطرى براى آن 
ندارد. البته در مصرف این مواد خوراکى باید اعتدال 
را رعایت نمــود، زیرا کالرى بــاالى آن ها موجب 

افزایش وزن و چاقى مى شود.
از طرفى اگر قند موجود در خرمــا در تماس با آب 
جوش و چاى جذب بدن شــود باید این ســوال را 
پرســید که چگونه بخش عمده کالرى که از مواد 
قندى است و مبناى انرژى زا بدون آن است جذب 

بدن مى شود، اما انرژى آن جذب نمى شود؟

این فرضیه را مى توان به سادگى انکار نمود. براى 
تهیه شیره خرما، شــیره انجیر، شیره توت و شیره 
انگور که داراى تمام ویتامین ها و مواد معدنى خود 
میوه ها هستند از روش جوشاندن و تصفیه میوه ها 
استفاده مى شود. جوشاندن باعث خروج مواد مغذى 
خرما و دیگر مواد به داخل آب مى شود که با تغلیظ 

این آب تبدیل به شیره مقوى مى شود.

چاى با خرما
سوال دیگرى که وجود دارد این است که افرادى که 
چاى خود را با خرما میل مى کنند چاى آن ها خنک 

است و یا چاى بسیار داغ را ترجیح مى دند؟
به طور طبیعى افراد بزرگســال در داغ ترین حالت 
چاى را با دماى 60 تا 70 درجه مى نوشند که این دما 
نمى تواند مواد مغذى مهم خرما را از بین برد. البته 

این موضوع به تحقیق و مطالعه بیشترى نیاز دارد.
در حالت عادى و طبیعى افراد بالغ در داغ ترین حالت 
چایى را با دماى حدود 60 درجه تا نهایتا همان 70 
درجه نوش جان مى کننــد که این دما نمى تواند در 
زمان مصرف خرما با چایى باعث از بین رفتن مواد 

مغذى خرما شود.

آبمیوه اى که در این مطلب معرفى مى کنیم مى تواند 
به کاهش التهاب، مبارزه با سرطان و کاهش سطح 

فشار خون کمک کند.
 انار سرشار از آنتى اکسیدان هایى مانند پلى فنول ها 
است که مى تواند به کاهش التهاب، مبارزه با سرطان 
و کاهش سطح فشار خون کمک کند. عالوه بر این 
فواید انار به عنوان میــوه اى با تاثیر منحصر بفرد بر 
سلول هاى پیر بدن انسان شناخته شده است. پس 
از 50 سالگى ســلول هاى شما شــروع به مبارزه با 
بازیافت میتو کندرى مى کنند که به طور مســتقیم 
بر قدرت عضالتتان تاثیر مى گذارد. اگر بدن شــما 
نتواند میتو کندرى ها را به سرعت بازیافت کند ممکن 
است خطر تجمع محتویات آن افزایش یافته و خطر 
ابتال به بیمارى هاى جدید مانند پارکینسون افزایش 

خواهد یافت.

خبر خوب آن است که انار حاوى مولکولى است که 
میکروبیوم روده شما آن را به چیزى به نام یورولیتین 
اِى (Urolithin A) تبدیل مى کند ترکیبى که مى تواند 
به حفظ سالمت فرآیند میتوکندرى شما کمک کند. 
با وجود این، توجه به این نکته مهم است که برخى از 
افراد ممکن است فلور روده داشته باشند که قادر به 
تبدیل این ترکیب نباشد به این معنى که آب انار تاثیر 

زیادى بر روى آنان نخواهد داشت.

تحقیقات جدید دانشگاه سینسیناتى نشــان داده است، مصرف روزانه 
زغال اخته در میانسالى مى تواند خطر زوال شناختى افراد را در سال هاى 
آخر زندگى کاهش دهد. کارآزمایى کوچک انســانى چندین پیشرفت 
فیزیولوژیکى و شناختى را پس از 12 هفته مصرف روزانه مکمل بلوبرى 

شناسایى کرد.
پس از 12 هفته مصرف روزانه مکمل هــاى بلوبرى یا زغال اخته آبى، 
محققان شــاهد بهبودهاى ســالمت شناختى در شــرکت کنندگان 

کارآزمایى بودند.
فواید زغال اخته آبى براى سالمتى به خوبى شناخته شده است. از خواص 
ترمیم زخم گرفته تا تقویت حافظه. در واقع زغال اخته ها بســته هاى 

کوچکى با مواد مغذى فوق العاده است.
رابرت کریکوریان چندین سال است که درباره اثرات عصبى زغال اخته 
مطالعه مى کند. کار قبلى او فواید شناختى متعددى را براى افراد مسن در 

افزودن بلوبرى به رژیم غذایى نشان داد. این مطالعه جدید به بررسى این 
موضوع پرداخته است که آیا بلوبرى ها مى توانند در صورت مصرف منظم 

در میانسالى عوامل پیشگیرانه مفیدى باشند.
کریکوریان گفت: ما مزایاى شــناختى زغال اخته را در مطالعات قبلى 
با افراد مسن مشاهده کرده بودیم و فکر مى کردیم که ممکن است در 
افراد جوانتر با مقاومت به انسولین موثر باشد. بیمارى آلزایمر، مانند همه 
بیمارى هاى مزمن پیرى، در طى سالیان متمادى و از میانسالى شروع 

مى شود.
براى آزمایش اثرات مکمل زغــال اخته در میانســالى، محققان 33 
بزرگسال بین 50 تا 65 ســال را ثبت نام کردند. همه شرکت کنندگان 
حداقل اضافه وزن را داشتند (با شاخص توده بدنى 25 یا بیشتر) و شکایات 
ذهنى شناختى را گزارش کردند که نشان دهنده مراحل اولیه زوال عقل 

(کاهش شناختى مرتبط با سن) است.

به شرکت کنندگان کورکورانه یک منبع 12 هفته اى پودر بلوبرى کامل 
خشک شده یا پودر دارونما داده شد. پودر بلوبرى معادل نصف فنجان 
زغال اخته در روز بود. تعدادى تست شناختى در ابتدا و انتهاى کارآزمایى 

تکمیل شد و چندین بیومارکر متابولیک ردیابى شدند.
به گفته کریکوریان، مهم ترین پیشــرفت هاى شناختى که پس از 12 
هفته مصرف مکمل زغال اخته مشــاهده شد، در تست هاى مربوط به 
عملکردهاى اجرایى بود. افرادى که پودر زغال اخته را مصرف مى کردند، 
بهبودى در سطح انسولین ناشتا و افزایش جداسازى میتوکندرى، یک 

فرآیند سلولى مرتبط با پیرى سالم را نشان دادند.
البته، مانند همه مطالعات، دراین مطالعــه هم اخطارهاى زیادى وجود 
دارد. گروه کوچک و مدت مصرف کوتاه بود؛ بنابراین دشــوار است که 
فوراً زغال اخته را به عنوان یک غذاى قدرتمند براى پیشگیرى از زوال 

عقل معرفى کنید.

کریکوریان از این محدودیت ها آگاه است و خواهان انجام مطالعات بیشتر 
براى تایید این یافته ها است. با این حال، او همچنین خاطرنشان مى کند 
که اضافه کردن زغال اخته به یک رژیم غذایى متعادل به عنوان بخشى 

از یک استراتژى گسترده تر پیرى سالم، هیچ ضررى ندارد.

مضرات خوردن چاى با توت خشک و خرما

آب انار نمى گذارد پیر شوید

میوه
 گرانقیمت

 قاتل آلزایمر 
است!

هوا که سرد مى شود، الزم است قواى جســمانى نیز تحمل سرما را داشته باشد. از 
همین رو، خوردن غذا هاى ویژه این روزها، توصیه مى شود.

روز هاى سرد سال، خوراکى ها و غذا هاى مخصوص خودش را دارد. از انواع سوپ ها 
تا نوشیدنى هاى گرم که همگى در هواى ســرد مى چسبد. اما، بهتر است از غذا ها 
و نوشــیدنى هایى اســتفاده کنیم که خواص آن ها به تقویت ایمنى بدن ما کمک 

مى کنند.
آغاز فصل سرد بهترین زمانى است که به سراغ جو دوسر بروید.

جو دوسر یکى از بهترین غذا هاى مناسب فصل سرد و یکى از غالت کامل است؛ 
بنابراین با یک کاسه از این غذا هم گرسنگى تان برطرف مى شود، هم فیبر زیادى به 
بدن خود وارد مى کنید. عالوه بر این جو دوسر یکى از منابع خوب پروتئین گیاهى 

هم هست. خواص جو دوسر تنها به این موارد محدود نمى شود.
آش لوبیــا و فلفل، یکى دیگر از بهترین غذا هاى مناســب فصل ســرد اســت. 
فلفلى که در این آش مى ریزید، حاوى 
کپسایسین است. این مواد همچنین 

باعث افزایش سوخت و ساز بدن مى شوند و اجازه نمى دهند چربى در بدن جمع شود. 
مى توانید هر نوع لوبیایى را در این آش بریزید.

کًال لوبیا یکــى از خوراکى هاى سرشــار از پروتئین اســت و مى تواند در عضله 
سازى به شــما کمک کند. رب گوجه فرنگى هم سرشــار از لیکوپن است و پیاز 

آنتى اکسیدان هاى خاصى را به بدن شما مى دهد.
 مى خواهید یک فنجان چاى بنوشــید، حتمًا آن را با زنجبیــل دم کنید. زنجبیل 
سوخت وســاز و جریان خون را افزایش مى دهد. اضافه کــردن زنجبیل به چاى 
مى تواند درد شما را کمتر کند، مثًال گرفتگى عضالت و درد هایى که بعد از ورزش 

سخت احساس مى کنید.
اضافه کردن شکالت تلخ به رژیم غذایى براى سالمتى شما هم خیلى مفید است. 

خواص شکالت تلخ بسیار زیادند. 
شکالت تلخ حاوى فالونوئید هاست. فالونوئید ها نوعى آنتى اکسیدان هستند که 
آسیب ناشى از رادیکال هاى آزاد را کاهش مى دهند. رادیکال هاى آزاد خیلى اوقات 
به ســرطان و بیمارى هاى قلبى وعروقى منجر مى شوند. تحقیقى در این مورد در 

مجله تحقیقات ایمنى شناسى منتشر شده است.
کدو خورشتى کمى کلسیم و ویتامین C و مقدار زیادى پتاسیم دارد. کدو خورشتى 
ویتامین A زیادى دارد و فیبر موجود در آن از گرسنگى جلوگیرى 

مى کند. 
یک فنجان کدو خورشــتى کبابــى 457 درصد از 
نیاز روزانه شــما به ویتامین A را تأمین مى کند. این 
میزان کدو خورشــتى 7 گرم فیبر و فقط 82 کالرى 

دارد.

خوردنى هاى مخصوص روز هاى سرد سال کدامند
به گفته محققان، افرادى که موفق به کاهش وزن مى شــوند این کار را به تدریج 
با حدود نیم تا یک کیلوگرم در هفته انجام مى دهند که به معناى 2 تا 4 کیلوگرم 

در ماه است.
از آنجایى که کاهش وزن ایمن یک فرآیند تدریجى است، 13.5 کیلو کاهش وزن 
ممکن است شش ماه یا بیشتر طول بکشد. اما به گفته متخصصان، وقتى سبک 

زندگى خود را تغییر مى دهید و ظاهر و احساس بهترى دارید، ارزشش را دارد.
کاهش وزن دائمى در واقع به تغییر ســبک زندگى و رژیم غذایى بســتگى دارد. 
بهترین راه تعیین اهداف ایمن و قابل دســتیابى اســت که بتوانید به آن ها دست 

پیدا کنید.
«سامانتا هلر»، متخصص تغذیه در دانشگاه نیویورك، گفت: «رژیم هاى غذایى 

مد روز، بر اساس استاندارد هاى امروزى، کارساز نیستند.»
پس از کاهش وزن، از یک رژیم غذایى ســالم و ورزش براى حفظ کاهش وزن 

پیروى کنید.
اولین قدم براى یک برنامه کاهش وزن موفق، نگاه دقیق به رژیم 

غذایى است.
محققان مى گویند یک رژیم غذایى سالم شامل میوه ها، 
ســبزیجات، غالت کامل و محصوالت لبنى اســت. 
همچنین انواع پروتئین ها مانند غذا هاى دریایى، گوشت 

بدون چربى و مرغ، تخم مــرغ، لوبیا و نخود، محصوالت 
سویا، آجیل و دانه ها را شامل مى شود.

یک رژیم غذایى سالم باید حاوى مقادیر کمى قند، نمک، چربى هاى 
اشباع و ترانس و کلسترول باشد.

اما مهم این نیســت که چه مى خورید، بلکه مهم این اســت که چقدر مى خورید. 
افزایش وزن و کاهش وزن به مقدار کالرى که مى خورید در مقابل کالرى اى که 

مى سوزانید بستگى دارد.
تحقیقات نشان داده است که حدود 3500 کالرى معادل حدود نیم کیلوگرم چربى 
است؛ بنابراین سوزاندن یا کاهش 500 کالرى در روز ممکن است منجر به کاهش 
نیم کیلوگرم در هفته شود. اما این مســئله براى همه صادق نیست. اکثر زنان به 
1600 تا 2400 کالرى در روز نیاز دارند در حالى که مردان به حدود 2000 تا 3000 
کالرى نیاز دارند. اما اگر اضافه وزن یا چاق هســتید، احتماًال بیش از حد توصیه 

شده غذا مى خورید.
یکى از راه هــاى کاهش کالرى این اســت که غذا هاى پرکالــرى را با غذا هاى 
کم کالرى جایگزین کنید. بــه عنوان مثال، یک فنجان قهــوه الته حدود 268 
کالرى دارد، در حالى که قهوه ســیاه تنها 5 کالــرى دارد. یک فنجان 
بستنى شکالتى 292 کالرى دارد، در حالى 
که یک فنجان تــوت فرنگى تنها 60 
کالرى دارد؛ و نیم لیتر نوشابه داراى 
200 کالرى اســت، در حالى 
که همیــن مقدار آب 
گازدار 0 کالرى دارد.

شــما مى توانید این 
کار را بــا اکثــر غذا ها 
انجــام دهید، و بــا کاهش 

مصرف کالرى، وزن کم کنید.

چقدر کاهش وزن در ماه بى خطر است؟

سم زدایى کبد سم زدایى کبد 
بــا گیاهى خوشبوبــا گیاهى خوشبو

که اضافه کردن زغال اخته به یک رژیم غذایى متعادل به عنوان بخشى 
از یک استراتژى گسترده تر پیرى سالم، هیچ ضررى ندارد.

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

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

امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4118 و 4117 – 1401/06/14 خانم زهرا منتظرى فرزند 
مرتضى  نسبت به سه دانگ مشاع و آقاى وحید منتظرى  فرزند مرتضى نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 27/50 متر مربع قسمتى از پالك شماره 628اصلى واقع در 
قطعه 2بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/10/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/27-م الف :1433883- حجت  اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/10/140  

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان گفت: ســرگروه هاى درسى در مناطق و نواحى 
کالس ها را رصد مى کنند و گروه هاى درسى استان نیز 
این نظارت را در تمام مدارس روستایى و شهرى دارند و 

هیچ کالسى از نظارت مغفول نمى ماند.
 وجیهه فاضل با اشــاره به تحصیل 513 هــزار و 413 
دانش آموز در مدارس مقطع ابتدایى استان اصفهان، اظهار 
کرد: تا حدودى افت تحصیلى در دانش آموزان مشاهده 
مى شــود عالوه بر آن مســائل تربیتى هــم تا حدودى 

تحت الشعاع کرونا قرار گرفت.
فاضل درباره نظارت بر کیفیــت تدریس معلمان، گفت: 

برنامه اى تحت عنوان «راهبران آموزشــى» در مناطق 
روســتایى اجرا مى شــود که در هر منطقه یک یا دو نفر 
راهبر آموزشى با انجام مصاحبه از مدرسان و کارشناسان 
آموزشى انتخاب شدند و دوره هاى حضورى تحت عنوان 

«توانمندسازى راهبران» براى آنها برگزار شده است.
وى ادامه داد: درحال حاضر ایــن افراد بر مدارس نظارت 
دارند و کیفیــت تدریس را با بازدیدهاى الزم بررســى 
مى کنند، عالوه بر این سرگروه هاى درسى در مناطق و 
نواحى کالس ها را رصد مى کنند و گروه هاى درسى استان 
نیز این نظارت را در تمام مدارس روستایى و شهرى دارند 

و هیچ کالسى از نظارت مغفول نمى ماند.

با بهره بردارى کامل از آزادراه ســردار شهید حجازى 
(شرق اصفهان) مسیر ســفر از اصفهان به تهران 40 

دقیقه و از تهران به شیراز 80 دقیقه کاهش مى یابد.
مجرى آزاد راه هاى مرکز وجنوب کشور گفت: دو قطعه 
این آزادراه به طول 63 کیلومتر در آبان 99 و مرداد 1400 

به بهره بردارى رسید.
علیرضا صلواتى افزود: آزادراه شرق اصفهان حدود 20 
کیلومتر مسیر را کوتاه مى کند و نزدیک 40 دقیقه زمان 
سفر از اصفهان به تهران و نزدیک80 دقیقه از تهران به 
شیراز را کوتاه مى کند؛ این مسیر از نظر کیفیت و امنیت 

در کشور منحصر به فرد است.

وى با اشاره به پیشرفت 95 درصدى این طرح گفت:کل 
آزادراه 93 کیلومتر است که 63 کیلومتر آن مورد بهره 
بردارى قرار گرفته و تنها 30 کیلومتــر آن باقى مانده 

است.
مجرى آزاد راه هاى مرکز وجنوب کشــور افزود: براى 
بهره بردارى از قطعه سوم آزادراه، فقط تکمیل پل نایین 

در نزدیکى آرامستان باغ رضوان باقى مانده است.
وى افزود: حدود 40 باغ ویال در مسیر قطعه سوم آزادراه 
به دلیل بى اطالعى مردم از احداث آزادراه بنا شده بود 
که در نهایت حدود 170 میلیارد تومان ارزیابى اراضى 

بود و حدود 30 درصد آن پرداخت شد.

نظارت روى کالس هاى 
درسى در اصفهان 

کاهش 80 دقیقه زمان سفر
با تکمیل آزادراه شرق 

ساخت 6000 منبر توسط 
هنرمند اصفهانى

هنرمند منبر ساز اصفهانى تاکنون بیش از 6 هزار 
منبر بـراى مکان هاى مقـدس و متبرکه سـاخته 
اسـت. اکبر خبوشـانى بیش از 50 سـال است که 
بـراى مسـاجد و اماکن متبرکـه داخل و خـارج از 
کشور منبر مى سازد. این هنرمند 85 ساله اصفهانى 
با خداوند و اهل بیت علیهم السـالم عهد کرده تا 
آخرین لحظه عمر خود مشغول این فعالیت هنرى 
باشد. خبوشـانى با اشـاره به اینکه تاکنون بیش از 
6 هـزار منبر سـاخته، گفت: ایـن منبر هـا در ابعاد 
مختلف بـراى اماکـن متبرکه کشـور و همچنین 
براى مسـاجد کشـور هاى کویت، امارات، آلمان، 
آمریکا و هندوستان نیز ساخته و ارسال شده است. 
وى با بیان اینکه همه  منبر هاى ساخته شده مزین 
به اشعار محتشـم کاشانى اسـت افزود:در ساخت 
این منبر ها، هنر هـاى خاتم، معرق، گـره چینى با 
اسـتفاده از انواع چوب همچون چوب چنار، ساج و 

گردو نیز کاربرد دارد.

الحاق 123 هکتار زمین 
الحـاق 123 هکتار اراضى براى سـاخت مسـکن 
نهضت ملى در استان اصفهان در دستورکار است. 
رئیس اداره راه و شهرسـازى شهرسـتان اصفهان 
گفت: در راسـتاى تامیـن اراضى مـورد نیاز طرح 
نهضت ملى مسـکن این شهرستان الحاق اراضى 
به محدوده شـهر هاى نصرآبـاد، محمدآباد، نیک 
آباد، ورزنـه، کوهپایه، تودشـک و هرند اجرا شـد. 
محمدهـادى فرازبخت واگذارى زمین با وسـعت 
180 مترمربـع به صـورت انفرادى براى سـاخت 
مسـکن ویالیى در طـرح نهضت ملـى را از جمله 
نقاط قوت اعـالم کرد و گفـت: پـس از واگذارى 
زمین، سـرعت بخشـى در روند نظام مهندسـى، 
صدور پروانه شـهردارى و سـاخت و ساز پیگیرى 

مى شود.

معاینه روزانه 25 اتوبوس 
مدیرعامـل شـرکت واحـد اتوبوسـرانى اصفهان 
و حومـه گفـت: روزانه 20 تـا 25 اتوبـوس معاینه 
مى شـود و چنانچه اتوبوسـى در این فرایند مردود 
شود، عیوب آن  رفع و دوباره نسبت به معاینه فنى 
آن  اقدام مى شـود. سـیدعباس روحانى با اشاره به 
لزوم دریافت کارت معاینه فنى براى اتوبوس هاى 
درون شـهرى اصفهان اظهار کـرد: اتوبوس هاى 
شرکت اتوبوسـرانى داراى اسـتانداردهاى یورو 5 
است و از گازوئیل پاك اسـتفاده مى کند، به همین 
دلیل کمترین میـزان گوگـرد را دارد. وى تصریح 
کرد: سـهم اتوبوسـرانى در آلودگى هـوا در مقابل 
مازوت سـوزى نیروگاه، تـردد خودروهـاى بدون 
معاینه فنى، استفاده از سوخت غیرپاك و ترددهاى 

مازاد در شهر بسیار ناچیز است.

خبر

سهیل سنایى
همزمان با اعمال محدودیت هاى گازى در بسیارى از استان هاى 
کشور، در استان اصفهان هم محدودیت هایى به منظور تأمین گاز 
خانگى و پایدارى شــبکه در حال اجراست. شــرکت گاز اصفهان  
اعالم کرده صرفه جویى در مصرف گاز به نحوى افزایش مى یابد تا 

گازرسانى به مناطق شمالى کشور بهتر انجام شود.
در حالى که روال کار مراکز آموزشــى و ادارات از روز گذشــته به 
حالت عادى بازگشــته اســت، خبرهایى از محدودیت ارائه گاز به 
خودروها در جایگاه هاى CNG استان و همچنین دهکده فرهنگى 
تفریحى چادگان منتشر شده است. این در حالى است که در بخش 
ویال ها و استخر هاى سطح استان نیز محدودیت هایى اعمال شده 

و ضمن هماهنگى با اتحادیه ها و صنوف اســتان،  سیســتم هاى 
گرمایش متمرکز مجتمع هاى تجارى  از ســاعت 18 و 30 دقیقه 
خاموش مى شود. از سویى همه دستگاه هاى اجرایى استان مکلف 
شده اند سیستم هاى گرمایشــى و موتورخانه ها را در ساعات غیر 
ادارى خاموش کنند. محدودیت مصرف انرژى براى شرکت هاى 
فوالدى، کاشى و سرامیک و شــهرك هاى صنعتى به جز شرکت 

هاى تولیدى، غذایى و دارویى هم اعمال مى شود.

جایگاه هاى CNG گردشى شد
آنطور که خبرگزارى «ایرنا» رسانه رســمى دولت خبر داده است،  
164 جایگاه  سوخت CNG در اســتان از جمعه 23 دى  به منظور 

مدیریت مصرف گاز، به صورت گردشى فعالیت مى کنند. این اقدام 
در پى تصمیــم کمیته مدیریت بحران اســتان اصفهان و با هدف 

صرفه جویى در مصرف گاز به مرحله انجام رسیده است.
در بیان جزئیات گردشى شــدن جایگاه هاى سوخت CNG گفته 
شــده که  50 درصد از جایگاه هاى سوخت به مدت 72 ساعت کار 
مى کنند و ســپس در نوبت بعدى، 50 درصد دیگر از جایگاه ها در 

مدار فعالیت قرار خواهند گرفت.
در پیوند با همین موضوع، عبدا... گیتى منش، مدیر شــرکت ملى 
پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان تأکید کرده برنامه گردشى 
فعالیت جایگاه هاى سوخت به گونه اى طراحى شده که در سطح 
استان متوازن باشد و فهرست جایگاه ها براى هرکدام از نوبت هاى 
گردشى مشخص اســت. او البته پیش بینى کرده در برخى مناطق 
مانند کالنشهر اصفهان که تراکم زیاد است، صف طوالنى در برخى 

جایگاه ها ایجاد شود.

تفریح در چادگان، فعًال ممنوع!
در همین حال براى صرفه جویــى در مصارف گاز محدودیت هاى 
گازى براى دهکده فرهنگى تفریحى چادگان وضع شده است. این 
اقدام هم در پــى وقوع بحران گازى در کشــور و به دنبال تصمیم 

کمیته مدیریت بحران استان اصفهان اتخاذ شده است.
منصور شیشه فروش، مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
ضمن تأیید اعمال این محدودیت به خبرگزارى «صداوسیما» گفته 
است براى صرفه جویى در مصارف گاز و پیشگیرى از ایجاد اختالل 
در تأمین گاز به مدت 2 هفته محدودیت گاز براى دهکده فرهنگى 

تفریحى چادگان اعمال مى شود.

صرفه جویى ها مثمر بوده است؟
روز یک شــنبه که آخرین روز تعطیلى 4 روز پــى در پى  ادارات و 
مراکز آموزشى در سطح اســتان اصفهان بود، مدیرعامل شرکت 
گاز استان  اعالم کرد اعمال محدودیت در برخى صنایع، تعطیلى 
ادارات، بانک ها و مدارس باعث صرفه جویى متوسط روزانه 600 

هزار متر مکعب مصرف گاز و 2 میلیون و 400 هزار متر مکعبى در 
4 روز شده است.

بنا بر جدید ترین آمار اعالم شده، استان اصفهان سومین استان پر 
مصرف گاز در کشور است و از همین رو شرکت گاز از اصفهانى ها 
درخواست کرده به رغم صرفه جویى هاى اخیر کماکان در مصرف 
صرفه جویى کنند تا جریان گاز در سراســر کشــور پایــدار بماند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان هم توصیه کرده شهروندان در منزل 
و محل کار لباس گرم بپوشند، دریچه هاى کولر و درز پنجره ها را 

ببندند و از پرده ضخیم استفاده کنند.
شرکت گاز استان اصفهان تأکید کرده این میزان سرماى هوا در 10 
سال گذشته بى سابقه بوده است اگرچه سازمان هواشناسى معتقد 
است میانگین سرماى فعلى نه فقط بى ســابقه نیست بلکه بعد از 

مدت ها هواى زمستان کشور به حد نرمال خودش رسیده است.
در کنار همه این موارد، تا امروز گزارش موثقى از مشاهده افت فشار 
گاز در استان اصفهان منتشر نشده اســت اما اینکه با تداوم سرما و 
آغاز به کار دوباره مدارس و ادارات در سطح استان و افزایش میزان 
مصرف گاز، آیا روال جارى ادامه دار خواهد بود یا نه به بســیارى از 
پارامترها از جمله وضعیت شبکه گازرســانى در کل  کشور مرتبط 

است. 
البته رئیس روابط عمومى شرکت گاز استان اصفهان قول داده هیچ 
گونه قطع گازى ناشى از برودت هوا و افت فشار در استان اصفهان 
رخ نخواهد داد. محسن اصغرزاده که با خبرگزارى «ایمنا» گفتگو 
مى کرد به عبور دو خط لوله سراسرى انتقال گاز کشور از اصفهان 
اشاره کرد و آن را دلیل بر این دانست که هیچ گونه افت فشار یا قطع 
گاز در اصفهان اتفاق نمى افتد مگر در موارد خاص و ویژه که نشتى 
گاز وجود داشته باشد و براى برطرف کردن نشتى به صورت موقت 

گاز در یک محله قطع شود.
او در عین حال نســبت به قطــع احتمالى گاز در سرشــاخه هاى 
شــمال شــرق و غرب خط گاز همچون مشهد هشــدار داده اما 
قطعــى گازدر اســتان اصفهــان را فقــط بــه علــت تعمیرات

 محتمل دانسته است.

از مراکز تجارى تا جایگاه هاى سوخت و دهکده تفریحى  چادگان 

گسترش دامنه محدودیت هاى گازى در اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص صنعت گستر نخستین سپاهان به شناســه ملى 10260346514 و به شماره ثبت 13637 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/05/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد سیدمهدى موسوى درچه به شــماره ملى 1141784874 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره سیدمحمد موسوى درچه به شماره ملى 1141854686 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره رضا رجالى به شماره ملى 
1282403036 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/24انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل متفقاو با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1441261)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص بارمان به شناسه ملى 10260271804 و به شماره ثبت 6052 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/09/14 و نامه 21/76152 
مورخ 1401/10/14 اداره کل راهدارى تصمیمات ذیل اتخاذ شد ســتاره زراعتى به شماره ملى 1271484171 به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم زراعتى به 
شماره ملى 1283962233 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره حســن ابداراصفهانى به شماره ملى 1286320364 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/14 انتخاب گردیدند. تمامى اوراق و اسناد مالى و تعهدات از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى 
جارى و ثابت در بانکها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441257)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ارزیابى خسارت بیمه ایى معین سنجش فرداد به شناسه ملى 14009022305 و به شماره ثبت 64194 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/04/16 ونامه ى 1401/403/142439مورخ 1401/09/20 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد - مهدى نقوى راوندى 
به شماره ملى 1263268129 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، عاطفه سنجیده به شماره ملى 1288402521 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
، بهنام نصرآزادانى به شماره ملى 1290917639 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا مدیرعامل ورئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441268)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص بارمان به شناســه ملى 10260271804 و به شــماره ثبت 6052 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/09/14 و نامــه 21/76152 مورخ 1401/10/14 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ســتاره زراعتى به شــماره ملى 
1271484171 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ابراهیم زراعتى به شماره ملى 1283962233 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره حسن ابداراصفهانى به شماره 
ملى 1286320364 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/14 انتخاب گردیدند سیدحسین باقرى به شماره ملى 1271860090 به سمت بازرس 
اصلى و احمد طالبى خوندابى به شماره ملى 1271882906 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441259)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود هوشمند مبین کوشا به شناسه ملى 14006853566 و به شماره ثبت 58670 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدحمیدرضا میراحمدى با پرداخت 10/000/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش داد 
آقاى سیداحسان میراحمدى با پرداخت 10/000/000/000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خویش را افزایش داد سرمایه شرکت ازمبلغ 1/000/000 ریال 
به 20/001/000/000 ریال افزایش یافت و درنتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. ماده 4 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 20/001/000/000 
است که تماما نقدى پرداخت شده است و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است. لیست شرکاء: آقاى سیدحمیدرضا میراحمدى کدملى 1282376284 
داراى 000 /10/000/500 ریال سهم الشرکه - آقاى سیداحسان میراحمدى کدملى 1292074604 داراى 000 /10/000/500 ریال سهم الشرکه اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441210)

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: سبد کامل واکسن 
کرونا در 68 مرکز ُمنتخب بهداشتى و جامع سالمت در سراسر استان 

در دسترس مردم است.
پژمان عقدك افزود: در این مراکز، واکســن هاى اسپایکوژن، برکت 
پالس، سینوفارم و نورا به متقاضیان تزریق مى شود. وى اظهار داشت: 
بطورکلى، واکسیناسیون کرونا در حدود یکهزار مرکز و پایگاه بهداشتى 
و خدمات جامع سالمت استان انجام مى شــود که سبد کامل در 68 

مرکز وجود دارد و در سایر مراکز فقط واکسن سینوفارم موجود است.
وى گفت: فهرســت کامل این مراکــز در پایــگاه اینترنتى معاونت 
phc.mui. بهداشتى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان به نشانى
ac.ir و در بخش ” واکسیناسیون“، همراه با ساعت کار آنها به مردم 
اعالم شــده اســت. به گفته عقدك، 12 مرکز از بین مراکز ُمنتخب 

واکسیناسیون استان در شهرستان اصفهان مستقر است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 

به پیش بینى هاى صورت گرفته در باره موج هشــتم کرونا و شــیوع 
زیرسویه هاى جدید اُمیکرون، به سالمندان و گروه هاى آسیب پذیر از 
جمله بیماران زمینه اى و داراى نقص ایمنى توصیه مى شود که براى 
دریافت واکسن کرونا اقدام کنند. وى ادامه داد: همه افرادى که حداقل 
6 ماه از آخرین نوبت واکسن آنها گذشته است بدلیل اینکه آنتى بادى 
موثرى در بدن آنها وجود ندارد، باید براى دریافت نوبت یادآور به مراکز 

بهداشتى مراجعه کنند.

سبد کامل واکسن 
کرونا در 68 مرکز 
اصفهان ارائه مى شود 

جانشــین فرمانده انتظامى اســتان از دســتگیرى فردى که پس از 
کالهبردارى 230 میلیارد ریالى به یکى از شــهرهاى جنوبى کشور 
متوارى شــده بود، خبر داد. ســردار محمدرضا هاشــمى فر افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى شهرســتان اردســتان 
پس از اطالع از گریز فردى کالهبردار به ســمت شــهرهاى جنوبى 
کشور ، شناسایى و دستگیرى او را در دستور کار خود قرار دادند . وى 

افزود: کارآگاهان پلیس آگاهى به همراه ماموران پلیس راه فرماندهى 
انتظامى اردستان حین کنترل خودروهاى عبورى در محور مواصالتى 
شهرستان به یکدستگاه خودروى سوارى تیبا که بصورت غیرعادى و 
با سرعت غیرمجاز رانندگى مى کرد مشکوك شدند و بالفاصله آن را 
متوقف کردند. جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: پس 
از بررسى ها و استعالمات صورت گرفته مشخص شد خودروى متوقف 

شده داراى 2 فقره دستور توقیف بوده و راننده نیز همان فرد کالهبردار 
متوارى است که بسرعت دستگیر شد و به یگان انتظامى انتقال یافت.
سردار هاشمى فر خاطرنشــان کرد: متهم در تحقیقات صورت گرفته 
هنگامى که با مدارك و مســتندات پلیس مواجه شــد لب به اعتراف 
گشــود و به کالهبردارى 230 میلیارد ریالى اقرار کرد که وى براى 

انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع قضائى شد.

 دستگیرى کالهبردار
23 میلیارد تومانى 
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01

فرهاد پورغالمى، سرمربى اسبق ملوان به عنوان مدیر فنى 
تیم فوتبال دســته اولى ون پارس انتخاب شد. پورغالمى 
فصل گذشــته نیز در لیگ برتر دســتیار على کالنترى، 
سرمربى فجرشهیدسپاســى فعالیت مى کرد. پورغالمى 

در مقطعى هم سرمربى تیم 
ملى جوانان شد و در تیم 
ملــوان بندرانزلى هم به 
عنوان ســرمربى فعالیت 

مى کرد. ون پارس در این 
فصل در لیــگ برتر حضور 
دارد و هفته گذشته نیز در جام 

حذفى مقابل پرسپولیس 
با  ارایه یک بازى خوب 
با نتیجه 3 بر 2 شکست 
خورد. مهــدى توتونى 
سرمربى تیم ون پارس 

است.

یک ملوانى، مدیر فنى
 ون پارس

02

بعد از اعالم آمادگى شــیخ دیاباته براى حضور در تمرینات 
گروهى، اکنون یحیى گل محمدى دومین مصدوم تیمش 
را نیز با بازگشت سعید صادقى پیش از دیدار با ذوب آهن در 
اختیار خواهد داشت. سعید صادقى هافبک گلزن و گل ساز 
پرسپولیس که به عنوان یکى از انتقال هاى ویژه تابستانى 
به جمع شاگردان یحیى گل محمدى اضافه شد، در دیدار با 
نساجى با آسیب دیدگى مواجه شد. او با غیبت در دیدار این 
هفته تیمش در جام حذفى برابر ون پارس، اکنون با پشت سر 
گذاشتن دوران مصدومیت به تمرینات گروهى اضافه شده 
است. با این شرایط یحیى گل محمدى قادر خواهد بود در 
صورت آمادگى مطلوب شیخ دیاباته و سعید صادقى، از این 

دو بازیکن تاثیرگذار تیمش برابر ذوب آهن نیز بهره ببرد.

دست پر یحیى
 مقابل گاندوها

04

گادوین منشا در فصل بیســت و یکم لیگ برتر با 14 گل 
آقاى گل شــد. او بعد از پایان فصل قرارداد همکارى خود 
را با نارنجى پوشان تمدید کرد تا بتواند اوضاع خوبى براى 
نارنجى پوشان داشته باشد. هر چند محمد ربیعى این مهاجم 
را الماس سیاه تیمش خوانده بود اما بعدها تغییر نظر داد و 
ترجیح داد وى را در نیم فصل لیگ بیست و دوم به فروش 
برساند.  در همین رابطه بررسى ها حاکى از آن است که 3 
باشگاه براى جذب منشا به طور رسمى نامه نگارى کردند. 
هنوز رقم یا جزییات پیشنهادى ارائه نشده، صرفًا عالیق 
باشگاه ها براى جذب این مهاجم اهل نیجریه ارائه شده و 
مشخص نیست مس در ازاى چه شرایطى حاضر به فروش 

بازیکنش است.

3 مشترى براى
 آقاى گِل گل نزن

ملى پوش ایرانى آ. ا. ك آتن در جریان برترى تیمش مقابل پانتولیکوس 
پاس گل داد.

احســان حاج صفى پس از جام جهانى 2022 که حضور ثابت در هر سه 
مسابقه تیم ملى ایران مقابل انگلیس، ولز و آمریکا داشت، در پنج بازى 
پیاپى باشگاهى نیز براى تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در رقابت هاى جام حذفى 
و سوپر لیگ یونان به میدان رفت و نمایش تاثیرگذارى داشت، اما هفته 
قبل نتوانست برابر کیفیسیاس به میدان برود که با یک عملکرد درخشان 

به ترکیب بازگشت.
حاج صفى که پیش از این در 11 مســابقه ســوپر لیگ یونان براى آ .ا . 
ك آتن به میدان رفته و روى دو گل تیمــش در این فصل تاثیرگذارى 
داشت، توانست نخستین پاس گل خود در 23-2022 را در دیدار مقابل 

پانتولیکوس ثبت کند و عملکردش بیشتر از همیشه به چشم بیاید.

تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در حالى که احسان حاج صفى را پس از یک هفته 
غیبت دوباره در ترکیب ابتدایى خود داشت و میالد محمدى را بخاطر 

آســیب دیدگى در فهرســت نفراتش نمى دید، به مصاف تیم رده 
هشتمى پانتولیکوس رفت و توانست به برترى برسد.

یاران محمدى و حاج صفى که طى 13 هفته گذشــته سوپر لیگ 
یونان فقط یک شکست و دو مساوى داشته و در 10 مسابقه دیگر 

به پیروزى رسیده بودند، توانستند به این روند فوق العاده 
ادامه دهند و ســومین برد پیاپى را در ورزشــگاه 

خانگى خود برابر پانتولیکوس جشن بگیرند.
تیم فوتبال آ. ا. ك آتن در روزى که احســان 
حاج صفى پاس گل دوم را براى لِوى گارسیا 
ارسال کرد، موفق به کســب پیروزى 4 بر 
یک مقابل پانتولیکوس شــد تا 41 امتیازى 
شود و ضمن تثبیت جایگاهش در رتبه دوم 
جدول ســوپر لیگ یونان، بــه یک امتیازى 

پاناتینایکوس صدرنشین رسید.

رد پاى کاپیتان ایران
خبر رسیده که هافبک هجومى آفریقایى و ستاره  در برد 4 تایى آ.ا.ك

تیم فوالد در لیست خرید تیم استقالل قرار دارد.
البته على فتــح ا... زاده مدیر عامل 

باشگاه استقالل اعالم کرده 
فعال لیســت خریــد را از 
ریکاردو ساپینتو تحویل 
نگرفتــه و از ســویى 
هنوز پنجره زمســتانى 
این باشــگاه باز نشــده 
اما بــه نظر مى رســد 
آیانــدا پاتوســى یکى از

 گزینه هاى مورد عالقه ریکاردو 
ساپینتو است.

باشــگاه فوالد به راحتــى رضایتنامه 
پاتوسى را براى اســتقالل صادر نخواهد 
کرد. به نظــر مى رســد رضایتنامه این 

بازیکن در ازاى آرش رضاوند یا زیبر 
نیک نفس صادر خواهد شــد. 
آرش رضاوند پیــش تر در تیم 

فوالد بازى مى کرده اما بعید به نظر 
مى رسد این بار راضى به بازگشت 
به تیم فوالد شود و باید منتظر ماند و 
دید که مذاکرات پنهانى دو باشگاه 
بر ســر آیاندا پاتوســى به کجا 

خواهد رسید.
یکــى از مشــکالت 
استقالل داشتن 
هافبــک هاى 
مشابه است و 
اینکه همه دفاعى هستند. 
حضور آیاندا پاتوسى در استقالل مى تواند 
موازنه تهاجمى تیم استقالل را بیشتر کند. 
به این خاطر که پاتوسى یک هافبک رو به 

جلو است.
در صورتى که استقالل موفق نشود، پاتوسى 
را بخدمت بگیرد احتماال یک هافبک تهاجمى 
خارجى به خدمــت خواهد 

گرفت.

ستاره فوالد در لیست خرید ساپینتو 03

سید حسین حسینى در جریان بازى استقالل مقابل تراکتور 
دچار مصدومیت جزیى شد. این آسیب دیدگى در برخورد 
با بازیکن تراکتور به وجود آمد اما مانع رسیدن حسینى به 
بازى با سپاهان نمى شــود. کاپیتان استقالل که در بازى 
با تراکتور عملکرد خوبى از خود نشان داد، مى تواند بدون 
مشکل مصدومیت تیمش را مقابل سپاهان همراهى کند. 
بازى مهم و سرنوشت سازى که حسینى در صورت داشتن 
آمادگى مى تواند نقش مهمى در امتیاز گرفتن تیمش مقابل 

سپاهان داشته باشد. 

حسینى آماده بازى 
با سپاهان

بازیکن ایرانى تیم فوتسال پالما پس از سه هفته غیبت 
در مســابقات این تیم، با گلزنى به رقابت هاى لیگ 

اسپانیا بازگشت.
نیم فصل دوم مسابقات لیگ فوتسال دسته اول اسپانیا 
این هفته پیگیرى شد که در یکى از این دیدارها تیم 
پالما موفق شــد با نتیجه پرگل 5 بر 1 تیم قعرنشین 

مانزارس را شکست بدهد.
در این بــازى که در خانه پالما برگزار شــد، مســلم 
اوالدقباد بازیکن ایرانى میزبــان براى پالما به میدان 

رفت و موفق شد در ثانیه هاى پایانى گل پنجم تیمش 
را وارد دروازه حریف کند.

این گل در شــرایطى به دســت آمد که دروازه بان 
مانزارس براى جبران یکى از گل هاى خورده جلو آمده 
بود اما اشتباه او و توپ ربایى بازیکنان پالما در نهایت 
اوالدقباد را مقابل دروازه خالى قرار داد و او هم با یک 

ضربه ساده گلزنى کرد.
این گل براى اوالدقباد از این جهت اهمیت داشــت 
که پس از سه هفته غیبت در مســابقات لیگ اسپانیا 

مجدداً براى پالمــا به میدان رفــت. اوالدقباد پیش 
از شــروع هفته ســیزدهم لیگ اســپانیا بــه خاطر 
مشــکالت خروج از کشــور به ایران بازگشــت و تا 
طى شدن پروسه ادارى، سه هفته از این رقابتها را از

 دست داد.
در این بازى حســین طیبى دیگر بازیکن ایرانى این 
تیم غایب بود. کاپیتان تیم ملى ایران که در تعطیالت 
سال نو به کشورمان بازگشته بود در انتظار دریافت ویزا 

براى بازگشت به اسپانیا بود.

بازگشت ستاره ایرانى به اللیگا با گل

ستاره ایرانى فاینورد روى یکى از گل هاى تیمش 
در جریان پیروزى مقابل خرونینگن تاثیرگذار بود.

در ادامه رقابت هاى هفته شانزدهم لیگ اردیویسه 
هلند، تیم فوتبال فاینورد که براى دومین مسابقه 
پیاپى علیرضا جهانبخش را در ترکیب ابتدایى خود 
داشت، در ورزشــگاه یورو بورگ مقابل تیم رده 

پانزدهمى خرونینگن قرار گرفت.
علیرضا جهانبخش که در دیدار هفته گذشته لیگ 
اردیویسه هلند مقابل اوترخت حضور تعویضى در 
زمین داشت و موفق شد گل تساوى فاینورد را در 
لحظات پایانى به ثمر رســاند و پس از آن هم در 
مسابقه مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى برابر 

زوله یکى از یارهاى ثابت تیمش بود و یک پاس 
گل داد، یک شنبه شب هم در جدال با خرونینگن 

درخشان ظاهر شد.
ملى پوش ایرانى فاینورد که به عنوان وینگر راست 
در ترکیب تیمش مقابل خرونینگن قرار گرفته و با 
فرارهاى خود خط دفاعى حریف را آزار مى داد، در 
دقیقه 19 با یک پاس فراِر تماشایى، ماتس ویفر 
را راه انداخت تا این بازیکن با یک ســانتر دقیق 
ایگور پیکســائو را در موقعیت گلزنى قرار دهد و 

این مهاجم برزیلى با ضربه سر دروازه را باز کند.
یاران جهانبخش در دقیقه 30 روى پاس پیکسائو و 
ضربه کوچو توانستند به گل دوم مقابل خرونینگن 

دست پیدا کنند و این برترى خود را 
تا پایان مسابقه نگه دارند و یک 
گل دیگر هم در لحظات پایانى 
بزنند و صاحب سه امتیاز مهم در 

این دیدار خارج از خانه شوند.
تیم فوتبال فاینورد با کسب پیروزى 
ســه بر صفر مقابل خرونینگن که 
یازدهمین برد آنها در فصل جارى 
لیگ اردیویسه هلند بود، 37 امتیازى 

شد تا با چهار امتیاز بیشتر نسبت به 
تیم رده دومى آلکمار، صدرنشین این 

رقابت ها بماند.

درخشش ادامه دار ستاره ایرانى در هلند

مرضیه غفاریان
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مشخص نیست مس در ازاى چه شرایطى حاضر به فروش 
بازیکنش است.

استقاللى هاى سابق در ترکیب سپاهان براى بازى بزرگ 
هفته در نقش جهان حضور پررنگى خواهند داشت.

تیم فوتبال سپاهان در حســاس ترین بازى هفته اول دور 
برگشت مسابقات لیگ برتر، روز پنج شنبه در ورزشگاه نقش 

جهان اصفهان میزبان استقالل خواهد بود.
مســابقه اى انتقامى براى شــاگردان ریکاردو ساپینتو که 
مى تواند به سکوى پرتاب ژوزه مورایس و بازیکنانش تبدیل 
شده و آنها را به صدر جدول نزدیک تر کند. این دیدار اما در 
شرایطى متفاوت با دور رفت مســابقات برگزار مى شود و 

حساسیت هاى آن دوچندان شده است.
طالیى پوشان اصفهانى در شــرایطى مقابل استقالل در 
ورزشــگاه آزادى به پیروزى رســیدند که در آن مسابقه از 
حضور پنج بازیکن با ســابقه حضور در استقالل در ترکیب 
خود بهره مى بردند و توانستند استقاللى ها را بعد از 30بازى 

شکست ناپذیرى مغلوب کنند.
رشید مظاهرى، محمد دانشگر، امید نورافکن، مسعود ریگى 
و میالد زکى پور، پنج بازیکنى بودند که در دیدار رفت مقابل 
استقالل به میدان رفتند اما از این جمع، براى روز پنج شنبه، 
رشید مظاهرى در ترکیب طالیى پوشان حاضر نخواهد بود

عالقه مورایس به اســتفاده از ترکیب ثابت در هفته هاى 
گذشته موید این موضوع خواهد بود که میالد زکى پور، امید 
نورافکن، مسعود ریگى و محمد دانشگر در مقابل آبى هاى 
تهران به صورت فیکس بازى خواهنــد کرد و این نکته بر 

جذابیت هاى این بازى خواهد افزود.
باید دید آیا در مســابقه بزرگ هفته شــانزدهم لیگ برتر، 
اســتقاللى هاى حاضر در ترکیب ســپاهان مى توانند تیم 
خودشــان را به پیروزى سوق دهند یا شــرایط براى آنها 

متفاوت از بازى دور رفت پیش خواهد رفت.

رستگارى در اصفهان
 با 4 استقاللى سابق

تیم فوتبال بایر لورکوزن در آخرین بازى دوستانه 
خود پیش از شروع دوباره بوندس لیگا در حضور 

مهاجم ایرانى اش به پیروزى رسید.
تیم فوتبال بایر لورکوزن پیش از شــروع دوباره 
رقابت هاى بوندس لیگا، در یک بازى دوستانه در 
استادیوم باى آره نا به مصاف کپنهاگن دانمارك 
رفت و توانســت با یک گل از ســد حریف خود 

عبور کند.
در دقیقه 69 این دیــدار و روى پاس در عمق و 
دیدنى فلوریان ویرتز، این امین عدلى تازه وارد بود 
که با سنگربان حریف در موقعیت تک به تک قرار 
گرفت و با عبور از کارل یوهان یانسون سوئدى، 

به راحتى دروازه کپنهاگن را باز کرد.
در این دیــدار، ســردار آزمون مهاجــم ایرانى 
لورکوزن کار را از روى نیمکــت آغاز کرد و در 
دقیقه 67 به همراه امین عدلى وارد زمین مسابقه 
شــد که تنها 2 دقیقه بعد، بازیکن فرانســوى 
لورکوزن موفق شــد تک گل تیمــش را به ثمر 

برساند.
ایــن آخرین دیــدار تدارکاتى لورکــوزن پیش 
از شــروع دوباره رقابت هــاى بوندس لیگا بود. 
شاگردان ژابى آلونســو باید در تاریخ دوم بهمن 
دیدار حساسى را در زمین مونشن گالدباخ برگزار 

کنند.
بایر در زمان تعطیــالت بوندس لیگا، پنج بازى 
دوســتانه را برگزار کرد و موفق به کسب چهار 
پیروزى شد. آزمون نیز در یکى از این دیدارها و 

در بازى با زوریخ موفق به گلزنى شده بود.

پیروزى لورکوزن در آخرین دیدار دوستانه
 با حضور آزمون

وقتى مــى گویند گلر خــوب از نان شــب هم
 واجب تر اســت یعنى اینکه یک دروازه بان مثل 
علیرضا بیرانوند که نبودنش در چهارچوب دروازه 
پرسپولیس در نخستین بازى جام حذفى نزدیک 
بود منجر به حذف این تیــم در مصاف با یک تیم 
دسته یکى شود و حضورش در سنگر سرخ ها در 
اواخر همین بــازى و واکنش هاى صحیحش در  
برابر ضربات پنالتى ون پارســى ها ورق را به نفع 
شــاگردان یحیى برگرداند و به صعود این تیم به 

مرحله یک هشتم نهایى ختم شد. 
گل گفت عبدا... ویسى که «گلر خوب از پدر و مادر 

خوب هم بهتر اســت» و زیباتر از آن این الکس 
فرگوسن بود که با بیان اینکه «داشتن دروازه بان 
خوب یعنى طى کــردن 50 درصد راه قهرمانى!» 
حق مطلب را درباره نیــاز تیم ها براى موفقیت به 
سنگربان ششــدانگ ادا کرد. اما با همه اینها یک 
نکته مهم دیگر هســت که کمتر به آن پرداخته 
شــده و آن اینکه اگر تیمى قصد دارد 100 درصد 
جام قهرمانى را به خانه ببــرد و یا حتى اگر تیمى 
قصد دارد از همه تورنمنت هایى که در آن شرکت 
مى کند ســربلند بیرون آید باید حتمــًا و حتمًا از 
بیش از یک دروازه بان خوب و مطمئن در ترکیب 
بازیکنان خود بهره ببرد. در غیر این صورت همان 

بالیى ســرش مى آید که االن اکثــر تیم هاى 
لیگ برترى ما به آن دچار هستند. از پرسپولیس 
صدرنشین گرفته که با نیمکت نشین کردن گلر 
ملى پوشش تا آســتانه ســقوط پیش مى رود تا 
اســتقالل، مدافع عنوان قهرمانى که براى عقب 
نماندن از کــورس مدعیان، آســمان را به زمین 
مى دوزد تا هرطور شــده دروازه بــان ملى پوش 

مصدومش را به مصاف با سپاهان برساند. 
اصًال چرا راه دور برویم، حــذف زودهنگام ذوب 
آهن، نماینده پرافتخار اصفهــان در رقابت هاى 
جام حذفى از این مسابقات هم بهترین شاهد براى 
این ادعاســت که هر تیمى براى نتیجه گرفتن به 

چند دروازه بان کارآمد نیاز داردکه بتواند با خیال 
راحت حفاظت از سنگر خودى را به او بسپارد. نه 
اینکه تنها علت باخت یک برصفر گاندوها به مس 
رفسنجان مصدومیت حبیب فرعباسى گلر اصلى 
تیم تارتار و حضور پارسا جعفرى جوان به جاى او 
در سنگر سبزها باشــد؛ اما با یادآورِى نبرد این دو 
تیم در لیگ برتر و عملکرد درخشان فرعباسى و 
مهار ضربه پنالتى آقاى گل لیگ 21 در آن دیدار

 مى توان مدعى شد احتمال مساوى شدن نتیجه 
دوئل ســربازان تارتار و شــاگردان ربیعى در جام 
حذفى هم در صورت حضور حبیب بیشــتر بود و 
حتى این امکان وجود داشت که کار در نهایت به 
ضربه پنالتى بکشد و با توجه به توانایى اى که گلر 
شماره یک گاندوها در برابر ضربات پنالتى از خود 
نشان داده چه  بسا حاال این تیم ذوب آهن بود که 
با غلبه بر مهمان خود به مرحله یک هشتم نهایى 

جام حذفى صعود کرده بود.
در هر حال و با اینکه هیچ وقت با کاشتن «اگر» و 
«کاشکى» و «شاید» هیچ گیاهى سبز نمى شود 
اما اگر خواهان تغییر شرایط و تحقق رؤیاهایمان 
هســتیم مى توانیم با عبرت گرفتن از گذشته و 
آرزوهایى که با حسرت برآورده نشدند، بهتر عمل 
کنیم. مى توان دست به کار شــد و درکنار جذب 
چندین مهره تأثیرگذار براى خــط حمله، دفاع و 
هافبک، بیش از یک ســنگربان ششدانگ براى 
تیم خرید. مى توان حتى با ســرمایه گذارى روى 
گلرهاى کم سن و سال با استعداد دروازه بان هایى 
پرورش داد که در آینده بتــوان براى طى کردن 
بیــش از 50 درصد راه قهرمانــى روى توانایى و 

عملکرد درخشان آنها حساب کرد. 
این موضــوع نه فقط براى تیم هــاى مدعى و یا 
تیم هایى که براى کسب جایگاه بهتر مى جنگند 
صدق مى کند که در رأس آن  تیم ملى کشورمان 
اســت که براى حضور با قدرت تر در رقابت هاى 
بین المللى و جهانى نیاز به عقاب هاى آســیاى 
فراوان و چندین علیرضا بیرانوند دارد تا سکاندار 
ملى پوشان ایرانى بعد از مصدومیت گلر اصلى خود 

دست هایش را به نشانه تأسف بر سرش نکوبد.

واجب تر از نان شب براى فوتبال ایران

در جستجوى گلر دوم ششدانگ

جومى آفریقایى و ستاره 
یم استقالل قرار دارد.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان از انجام 
آزمون هاى غیرمخــرب روى 11 دکل از 13 دکل خط 
تله ســیژ ناژوان به منظور کسب اطمینان خاطر از سالم 
بودن شــفت ها، حرکت در مســیر صحیح استاندارد و 

ارتقاى کیفیت ارائه خدمات، خبر داد.
سعید ساکت درباره اقدامات ضرورى فنى در حال انجام 
بر روى تله سیژ ناژوان اظهارکرد: به دنبال قانون سازمان 
ملى استاندارد کشور مبنى بر انجام 25 درصد آزمون هاى 
غیرمخرب بر روى خطوط کابل راه ها در هر مجموعه، 
این اقدام به صورت صددرصدى از اسفند 1400 تاکنون 

آغاز شده و در حال تکمیل است.
وى افزود: خط تله سیژ ناژوان از 13 دکل تشکیل شده 
است که آزمون هاى غیرمخرب (NDT) شش دکل آن 
در اســفند 1400 با فرایند استانداردسازى این ظرفیت 
تفریحى کالن شــهر اصفهان صورت گرفت و از هفت 
دکل باقیمانده، عملیــات آزمون هاى غیرمخرب چهار 

دکل به صورت کامل انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 

و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان تصریح کرد: در 
انجام آزمون هاى غیرمخرب ابتدا دکل ها مونتاژ مى شود، 
سپس شفت هاى آن مورد آزمایش قرار مى گیرد، پس از 
آن شفت هایى که از کارایى آن کاسته شده بود، تعیین 

متریال و ساخته مى شود.

وى با بیــان اینکه پــس از تعیین متریال و ســاخت 
شــفت ها، آزمون هاى غیرمخرب به صــورت مجدد 
روى آن هــا انجام و عملیــات نصب دوبــاره صورت 
مى گیرد، خاطرنشــان کرد: این اقــدام فنى تاکنون در 
مدت 22 روز بــا فعالیت بیش از 1584 نفر-ســاعت 

توســط کارکنان فنى و متخصص شــرکت توســعه 
مجتمع هاى سیاحتى سپاهان انجام شــد که به دلیل 
اهمیت انجام آزمون هاى غیرمخرب، بازرسان شرکت 
بازرسى معتمد ســازمان ملى استاندارد کشور به منظور 
انجام آزمون ها و کســب اطمینان خاطر از ســالمت 
شفت ها تاکنون سه مرحله در تله ســیژ ناژوان حضور

 یافته اند.
ساکت پیرامون جزئیات شفت هاى خط تله سیژ ناژوان 
گفت: 13 دکل خط تله سیژ ناژوان نزدیک به 400 شفت 
دارد که پیرو آزمون هاى غیرمخرب صورت گرفته 100 
شفت که کارایى مؤثر آن کاهش یافته بو د شناسایى و به 
دنبال عملیات و فرایند آزمون هاى غیرمخرب با نظارت 
بازرسان سازمان ملى استاندارد به صورت مجدد نصب 

شده است.
وى پیرامون اهمیت این اقدام فنى افزود: انجام عملیات 
آزمون هاى غیرمخرب به منظور کسب اطمینان خاطر 
از سالم بودن شــفت ها، حرکت در مسیر صحیح قواعد 
سازمان ملى اســتاندارد کشــور و ارتقاى کیفیت ارائه 

خدمات از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

به منظور کسب اطمینان خاطر از حرکت در مسیر صحیح استاندارد و ارتقاى کیفیت خدمات صورت گرفت؛

آزمون 11 دکل خط تله سیژ ناژوان

همزمان با فرارسیدن سالروز میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) جشن میالد 
بانوى دو عالم، با هدف بزرگداشت مقام واالى زن، به دستور مدیر منطقه و با همت 
مشــاور امور بانوان، با حضور جمع کثیرى از بانوان همکار، در محل ســالن کوثر 

مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان در این مراســم ضمن تبریک میالد فرخنده حضرت زهرا سالم ا... 
و بیان منزلت واالى زنان در اسالم اظهار داشــت: طبق آیات و روایات ما، جایگاه 
حضرت زهرا سالم ا... علیها به عنوان اسوه زنان عالم، جایگاهى بس رفیع است که 

با مطالعه اى اجمالى در این باب، مى توان به نگاه ویژه اسالم به مقام زن پى برد.

وى افزود: بانوان در عرصه هاى مختلف جامعه، همواره نقش آفرینى مطلوبى داشته 
اند که نمونه اى از آن، نقش آفرینى بانوان مخابرات اصفهان اســت که قابل تقدیر 

و ستایش است.
فرشته صبائى مشــاور امور بانوان مدیر مخابرات منطقه اصفهان نیز در این مراسم 
ضمن تشکر از همراهى مدیر منطقه در راســتاى برگزارى مراسم، به قابلیت هاى 
زنان در عرصه هاى مختلف اشــاره و بر اهمیت نقش مادرى، همسرى و ایفاگرى 

نقش اجتماعى زنان تاکید نمود. 
   گفتنى است، سخنرانى، مولودى خوانى، اجراى موســیقى زنده، اجراى گروه دف 

نوازى، برگزارى مسابقه و … از جمله برنامه هاى اجرا شده در این جلسه بود.

برگزارى مراسم بزرگداشت روز زن درمخابرات اصفهان

نمایشگاهى با عطر و طعم دلنشین قهوه در اصفهان

توسعه شبکه آب خیابان دکتر بهشتى شهر ورزنه

چهارمین نمایشگاه تخصصى، قهوه، نان، شیرینى 
و شکالت و تجهیزات کافه و رستوران از امروز در 

محل دائمى نمایشگاه اصفهان برگزار مى گردد.
در نمایشــگاه امســال 95 مشــارکت کننده از 
استان هاى آذربایجان، خراسان رضوى، خوزستان، 
تهران و اصفهــان حضــور دارند کــه در زمینه 
تامین تجهیــزات قهوه، پخت قهــوه، طراحى و 
ســاخت تجهیزات مربوط به پخت غــذا، تامین 
وسایل کافى شــاپ و رســتوران و لوازم صنعتى 
آشپزخانه فعال هســتند حضور دارند. الزم به ذکر 
است نمایشــگاه تخصصى قهوه، نان، شیرینى و 
شکالت در فضایى بالغ بر 5 هزار متر فضاى مفید 

نمایشگاهى برگزار خواهد شد.
از برندهاى مطرح در چهارمین نمایشگاه تخصصى 
قهوه، نان، شیرینى و شــکالت، تجهیزات کافه و 
رستوران مى توان به شرکت آذریاب، پاك اندیشان، 

صدرا پخت، تک پخت، ماشــین ســازى باقرى، 
شکالت روزبه، آروانا، آیسان خاورمیانه و بنیامین 

فجر اشاره کرد.
در این دوره از نمایشــگاه کالس هاى آموزش دم 
کردن چاى و قهوه توســط کارشناسان این حوزه 
و در راستاى ارتقاء کیفیت این رویداد نمایشگاهى 
براى عالقه مندان و عموم شــهروندان به عنوان 

برنامه هاى جنبى برگزار خواهد شد.
چهارمیــن نمایشــگاه تخصصى، قهــوه، نان، 
شیرینى و شــکالت و تجهیزات کافه و رستوران 
از امروز27 تــا 30 دى ماه و ســاعت بازدید 15 تا 
21 در نمایشــگاه بین المللى اصفهــان واقع در 
کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشــن دشت 
میزبان عالقه مندان به رویدادهاى نمایشــگاهى، 
کارشناســان، متخصصــان و عمــوم مــردم 

خواهد بود.

 رئیس توسعه و بهره بردارى آب آبفاى منطقه ورزنه 
از اجراى عملیات لوله گذارى شــبکه آب خیابان 

دکتر بهشتى جنوبى خبر داد.
على رضوانى گفت: در راســتاى تقویت فشار آب 
محله شهید میراحمدى به ویژه در فصول گرم سال 
و پیک مصرف و همچنین جلوگیرى از تنش آبى، 
پرسنل امور آبفاى منطقه ورزنه اقدام به لوله گذارى 

و توسعه شبکه آبرسانى به صورت امانى نمودند.
وى افزود : در اجراى این عملیات از 330 متر لوله 

پلى اتیلن به قطر 200 میلیمتر استفاده شده است.
رضوانــى اســتفاده از صــد در صــد پتانســیل 
چشــمگیر کاهــش  و  منطقــه  اجرایــى 
 هزینه هاى اجراء را از مشــخصه هاى این پروژه

 دانست.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

جواد خیابانی گفــت: به صراحــت می گویم 
خیلــی از حرف هایــی کــه زدم را مــن نــزدم، 

ساخته اند! 

یک سارق پس از دستگیری به دست پلیس 
در گفتگــو بــا خبرنــگاران بــه مــردم توصیــه 

عجیبی درمورد آیفون ١٣ کرد.

محققــان پــس از بررســی رســوبات عصــر 
یخبنــدان در «گرینلنــد»، موفــق بــه کشــف 
قدیمی ترین توالی «DNA» در جهان شدند.

تماشای معماری برخی کتابخانه ها همچون 
سفری به گذشته است و برخی دیگر، شما را 

با ماشین زمان به آینده می برند. 

مثل ماه، زیبا. مثل ماه، روشن. مثل ماه، در 
حرکت. مثل ماه شب چهارده، گرد و پر نور و 

حیرت برانگیز. 

در ســال ۱۳۸۸ «ه.ق»؛ حــدود ۵۶ ســال 
پیــش، بــارش بــاران شــدید منجــر بــه جــاری 

شدن سیل در خانه خدا شد. 

ناگفته های خیابانی از جمالت قصارش

جانتان را دوست دارید
آیفون ۱۳ نگیرید!

کشف قدیمی ترین
توالی «DNA» جهان 

سفر در دنیای رؤیایی ترین کتابخانه ها

همه برای «ماه»

۵۶ سال پیش؛ سیل در خانه خدا

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیــک بر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.
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