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راهی برای ممانعت از 
سرقت کابل تلفن

فراخوان «میثاق حضور»

به فکر راه حل باشید!

سقف بلند سرقت تاغ
۲

۳

       

نوشیدنی های خوشمزه 
برای پیشگیری از کمبود آهن

ببخشید در اصفهان مازوت مى سوزد!
۶

سقف بازار قیصریه 
فروریخت

مدیر روابــط عمومــى اداره کل میــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایــع دســتى اصفهــان گفــت: 
بارندگى هــاى شــدید روزهاى اخیــر در اصفهان و 
کوتاهى هاى بازاریان ســبب ریزش بخشى از سقف 

بازار قیصریه شد.
شــهرام امیرى دربــاره جزئیات ریزش ســقف بازار 
قیصریه که بعد از ظهر چهارشــنبه اتفاق افتاد، اظهار 
داشــت: بارندگى هاى شــدید روزهاى اخیر و برف 
سنگینى 18 سانتیمترى که بارید و کوتاهى هاى برخى 
بازاریان که احتماًال پشــت بام بازار را بررسى نکردند 
باعث شده که قسمتى از سقف بازار قیصریه فرو بریزد.  
وى افزود: بازارى چون قیصریه هشت کیلومتر طول 
دارد و توسط بخش خصوصى بهره بردارى مى شود. 

هیچ سازمانى این امکان را ندارد ...

معاون رئیس جمهور: این وضعیت آلودگى هوا در شأن مردم اصفهان نیست

ستاره اسبق سپاهان، مهندس 
آ.ا.ک یونان شد

کاپیتان تیم ملى ایران در دومین بازى پیاپى براى آ. ا. ك آتن پاس 
گل داد تا این تیم به مرحله نیمه نهایى رقابت هاى 

حذفى راه پیدا کند.در چارچوب مسابقات مرحله 
یک  چهارم نهایى جام حذفى یونان...

۳

در صفحه ۳ بخوانید

کشف تعداد 
محدودی ابزار 
تقلب در کنکور 

اصفهان

۵

بازگشت «امید»  بازگشت «امید»  
به استقالل امکانپذیر 

نیست 

گرانی، یقه بازار لوازم خانگی اصفهان را چسبیده است 

دالر متهم اصلی استدالر متهم اصلی است

۳

۷

۸۰۸۰ درصد تاکسی های شهر  درصد تاکسی های شهر 
اصفهان فرسوده استاصفهان فرسوده است

۳

استرداد سرشبکه سارقان بانک ملی از ترکیه پایان عملیات نصب حفاظ های پل خواجوجهان نما چگونه نام شبکه واى فاى مودم را مخفى کنیم؟استان بى خوابى باعث کمردرد مى شود!تکنولوژی سالمت

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد دو دستگاه خودرو پژوپارس را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 1001094734000008 

به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/11/13  زمان انتشار در سایت: 1401/11/01  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/11/23 تاریخ بازدید: 1401/11/23  
زمان اعالم به برنده: 140/11/25 زمان بازگشایى: 1401/11/24  

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

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

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

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

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

آگهی مزایده اجاره شماره ۲۲۸۵۷(نوبت اول)

م.الف:۱۴۴۳۴۷۷

چاپ اول 

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین در نظر دارد طبق مجوزهاى صادره نسبت به برگزارى مزایده به شرح 
ذیل اقدام نماید.

مزایده فروش ضایعات فلزى و لوازم ادارى اسقاطى
مزایده فروش کامپیوتر(رایانه) و قطعات الکترونیکى اسقاطى

واگذارى خدمات چاپ و تکثیر
واگذارى بوفه و کافى شاپ

متقاضیان مى توانند جهت دریافت اوراق مزایده  با واریز مبلغ 1,000,000 ریال به شــماره حساب 
0106906591003 به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحدنائین براى هر مزایده از تاریخ درج آگهى ظرف 
مدت ده روز کارى(شنبه تا پنچ شنبه) به امور ادارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نائین مراجعه و یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03146265200 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است به پیشنهادات ارائه شده در خارج از زمان مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهى و برگزارى مزایده ها به عهده برنده هر مزایده مى باشد

 آگهی مزایده نوبت دوم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین

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 دوم

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
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مدیرعاملمدیرعامل
 سازمان تاکسیرانی شهرداری:  سازمان تاکسیرانی شهرداری: 

ل ا ا
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ک ت ا ل انک قا کا ا

سرقت کابل هاى تلفن ثابت یکى از مشکالتى است 
که نه تنها شرکت مخابرات بلکه مردم هم...

آهن، یکى از امالح ضرورى براى بدن است که در 
تشکیل گلبول هاى قرمز نقش دارد. گلبول هاى قرمز 

در انتقال اکسیژن به تمام سلول هاى...

  

آسیب کم آبى به صنعت آسیب کم آبى به صنعت 
پرورش ماهى در اصفهانپرورش ماهى در اصفهان

۶
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جزئیات توزیع کاالبرگ 
الکترونیکى اعالم شد

استرداد سرشبکه سارقان 
بانک ملى از ترکیه

خبرخوان
سیر بى رحمانه  اعتیاد 

  همشهرى آنالین |علیرضــا زالــى، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى گفت: 
الگوى اعتیاد در زنان بیشتر به مواد مخدر جدید 
برمى گردد و سیر اعتیاد بى رحمانه تر جلو مى رود. 
انگ اعتیاد در زنان به مراتب در ایران بیشتر است 
و خانم هاى معتاد زودتر از خانواده طرد مى شوند و 
خانواده فرو مى پاشد؛ در حالى  که در صورت اعتیاد 
مرد، مادر همچنان کانون خانواده را حفظ مى کند.

زمان اعالم نتیجه کنکور
  مهر | رئیس سازمان سنجش گفت:  نوبت 
اول کنکور سراســرى 1402 با توجه به شرایط 
متفاوت زمســتان، امســال برگزار شده است و 
حدود 978 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند 
که نتایج اولیه به صورت نمــره خام درنیمه اول 
اسفندماه اعالم مى شــود. پورعباس گفت: نمره 
کلى داوطلبان به اضافه سوابق تحصیلى در مرداد 
ماه اعالم خواهد شد و در آن زمان آنها مى توانند 

انتخاب رشته کنند.

کارتون آغاز راه است؟
  روزنامه هم میهن | ســاترا اعــالم 
کرد دوبله هــاى کارتونى باید بر اســاس برخى 
موازین انجام شود... بعد از جلسه اى که به میزبانى 
ساترا برگزار شد این نگرانى به وجود آمد که شاید 
تغییرات مدنظر مسئوالن امر، منجر به سانسور 
بیش از اندازه شــود... باتوجه به اینکه محتواى 
قانونى و مکتوب چنین دستور العملى منتشر نشده، 
مشخص نیســت تا چه میزان دست دوبلورها و 
البته مترجم ها در ادامه  راه باز اســت... حال باید 
دید جلســه اى که به میزبانى ساترا برگزار شد آیا 
در حد نظارت بر دوبله هاى کارتونى باقى مى ماند 
یا قرار اســت آغازى باشــد بر نظارت بیشتر بر

 این حوزه.

ادامه جنجال «سقوط»  
  فیلم نیوز | قسمت سوم سریال «سقوط» 
روز 28 دى در فیلیمو منتشر شد و همزمان ساترا 
مجدداً خواستار برخورد قانونى براى توقف انتشار 
سریال به دلیل بى توجهى فیلیمو شد؛ با این حال، 
به این نکته اشاره شده که ساترا نهاد قانونى صدور 
مجوز تولید و انتشار ســریال هاى نمایش خانگى 
و ســایر محتواهاى صوتى و تصویرى فراگیر در 
فضاى مجازى است و فارغ از محتوا و سایر عناصر 
این سریال، درخواســت توقف انتشار آن را در این 
مرحله صرفًا به دلیل بى اعتنایى سکوى فیلیمو به 
قانون به دادستانى ارائه داده و منتظر اقدام قانونى 

دستگاه قضایى است.

تهران در صدر خرید 
اینترنتى 

  مهر | در 9 ماه نخست امسال حدود 863 
هزار میلیارد تومان خرید اینترنتى انجام شده است 
که نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش 38 
درصدى را نشان مى دهد. در آذر ماه حدود 117 
هزار میلیارد تومان خرید اینترنتى انجام شده که 
سهمى حدود 14/2 درصدى از کل تراکنش ها 
دارد. سهم استان تهران از کل خرید اینترنتى در 
کشور طى 9 ماهه نخست سال جارى 89 درصد 

بوده است.

خسارت جانى آلودگى هوا
  تسنیم |  رئیس گــروه ســالمت هوا و 
تغییر اقلیم وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس 
پژوهش هاى وزارت بهداشت در 27 شهر کشور با 
جمعیت تقریبى 35 میلیون نفرى، برآورد شده که 
ساالنه 20 هزار و 800 مرگ منتسب به آلودگى 
هوا رخ مى دهــد. عباس شاهســونى ادامه داد: 
طبق نتایج این بررســى، حدود 12/6 درصد از 
مرگ هایى که ســاالنه در کشــور رخ مى دهد، 

منتسب به آلودگى هوا ست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: در طرح کاالبرگ 
الکترونیک خرید موادغذایى کــه حدود 10 قلم کاال و 
مشــمول ارز 4200 بودند را در سبد کاال قیمت گذارى 

کردیم که پایه قیمت گذارى آن شهریور 1400 بود.
ســید صولت مرتضوى اظهار کرد: طرح کاالبرگ در 
استان هرمزگان به صورت آزمایشى در حال اجراست. 
وى در ادامه با یادآورى اینکه پس از موفقیت در اجراى 
طرح کاالبرگ الکترونیک در استان هرمزگان، اجراى 
آن به پنج استان دیگر تسرى مى یابد، ابراز امیدوارى 
کرد که بتوان تا پایان امسال این طرح را در کل کشور 

اجرایى کرد.

وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعى درباره اینکه سرپرستان 
خانوار چگونه مى توانند اعتبار خود را بررسى کنند، اعالم 
کرد: سرپرســتان خانوار با کد دستورى# 28*788* 
مى توانند میــزان اعتبار خود را مشــاهد کنند و به هر 

مقدارى که ضرورت دانستند خرید کنند.
وى این توضیح را هم داد کــه کاالبرگ اقالم مهمى 
چون برنج و مرغ، لبنیات، ماکارونى و روغن را شــامل 
مى شود؛ انتخاب یک کاال در این مرحله کامالً  اختیارى 
است و یک نفر مى تواند اگر ضرورت داشت برنج خرید 
کند و کل مبلغ اعتباریش را در این مرحله مقدماتى یک 

قلم کاال بخرد.

پلیس دو نفر از متهمین اصلى سرقت از صندوق امانات 
یکى از شــعب بانک ملى تهران که بعد از ارتکاب جرم 
به خارج از کشور متوارى شده بودند را با اقدامات فنى 
پلیســى در یکى از کشورها شناســایى کرد که بعد از 
انجام اقدامات قضایى در آن کشــور بازداشــت و طى 
یک فرایند پلیسى  قضایى-دیپلماسى، بامداد روز پنج 
شنبه به کشور مسترد شدند.سردار هادى شیرزاد، رئیس 
پلیس بین الملل فراجا اظهار کرد: سارقان حرفه اى که 
در تعطیالت نیمه خردادماه سال جارى وارد بانک ملى 
شعبه دانشگاه در پایتخت شده و پس از تخریب تعدادى 
از صندوق امانــات، محتویات آنان را به ســرقت برده 

بودند، به کشور مسترد شــدند.  وى با اشاره به صدور 
اعالن قرمز متهمان در کمترین زمان افزود: با همکارى 
خوب قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و با اســتفاده از 
ظرفیت هاى موجود در بانک هاى اطالعاتى ســازمان 
اینترپل و با تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهمان 
در کشــور ترکیه اقامت دارند.وى توضیــح داد: در پى 
صدور اعالن قرمز متهمان و اعالن به کشورهاى عضو 
اینترپل سیستم قضائ ى پلیسى آن کشور محدودیت هاى 
شــدیدى براى آنان ایجاد کرد و متهمان با همکارى 
پلیس کشــور ترکیه از طریق مرز هوایى فرودگاه  امام 

خمینى (ره) به کشور برگردانده شدند

الدن ایرانمنش
قاچاقچیان تــاغ، این بار به یک ســایت مطالعاتى در 
ســمنان به عنوان برترین استان در کاشت تاغ دستبرد 
زده اند؛ سایتى که قرار بود طى دو سال فعالیت مطالعاتى 
نتیجه مؤثرى براى کشور داشته باشد. اما قاچاقچیان 
چوب به این ســایت هم رحم نکردند و بــه این نقطه 

ارزشمند خسارت زدند. 
این اولین بار نیست که این اتفاق مى افتد؛ سال هاست 
تاغ ها هدف دستبرد قرار گرفته است. زیاده خواهى یا 
فقر هر چه باشد درختان تاغ را خیلى وقت است گرفتار 
کرده است. درختان ارزشــمندى که قهرمان بیابان به 

شمار مى روند اما شبانه سربریده مى شوند. 
حدود دو هفته پیــش قاچاقچیان تاغ به یک ســایت 
مطالعاتى در بیارجمند شاهرود در استان سمنان دستبرد 
زدند و تعــدادى از درختان تاغ قدیمــى را بریدند. این 
محدوده مطالعاتى از دو ســال پیش در اختیار محققان 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع ایــران به منظور 
مطالعه گونه تاغ قرار گرفته بود اما به گفته کارشناسانى 
که در این سایت دو سال زحمت کشیده بودند با بریده 
شدن این درختان زحمت دو ساله آنها نیز از بین رفت.  

قطع غیرقانونــى و قاچاق تاغ، معضلى اســت که در 
سال هاى اخیر جدى تر شده و به حدى رسیده که در حال 
تبدیل شدن به یک بحران است. قلع و قمعى که به یک 

تجارت پر سود در کشور تبدیل شده است. 
به همین دلیل اســت که ســاالنه هزاران کیلوگرم از 
چوب تاغزارها که وظیفه شــان جلوگیرى از بیابانزایى 
در کشور است، قاچاق مى شوند. این اتفاق همزمان با 
تاغ کارى شروع شده است، یعنى از سال 1374 که تاغ 
کارى در کشور براى جلوگیرى از پیشروى بیابان شروع 
شد، چشــم طمع قاچاقچیان هم به این بازار سودآور 
دوخته شد.  حاال تاغ هایى که قرار است عطش بیابان را 

بخوابانند طعمه قاچاقچیان مى شوند. 
تــاغ درختى مقاوم اســت کــه در برابر هجوم شــن 
هاى روان و گرد و خاك مى ایســتد و به همین علت 
نمونه اى مناســب بــراى بیابانزایى اســت. اما نبود 
نظارت قاطع و قوانین محکم باعث شده که این روزها 
تاغزارهاى کشور روزگار خوبى نداشته باشند و به دست 

قاچاقچیان چوب به تاراج بروند.
گفته مى شــود که بر اســاس یک باور نادرست، این 
چوب براى چاق کــردن قلیان و کبــاب کردن چوب 
مناسبى اســت و به همین خاطر بازار فروش این نوع 

چوب داغ است.

کاشت و نگهدارى تاغ در اســتان هاى کشور ساالنه 
میلیاردها تومان هزینه دارد اما در پس سود زیادى که 
دارد به واسطه قاچاقچیان راهى منقل ها شده و سوزانده 
مى شود. سود سرشارى که از زغال تاغ به دست مى آید 
اینقدر هست که باعث شده متخلفان از قوانین نترسند و 

همچنان این گیاه بیابانى را قاچاق کنند.
این در حالى است که کاشــت همین تاغ هاى به ظاهر 
کوچک فرسایش بادى را کنترل مى کنند و باعث حفظ 
زیرســاخت هاى ریلى و جاده اى، کانال هاى آبرسانى 
و قنوات تأسیســات نظامى و صنعتى و پیشــگیرى از 
طوفان شــن، از وقوع خســارتى چند میلیون دالرى 

جلوگیرى مى کنند. 
حمید مطلبى کارشــناس منابع طبیعــى در این باره 
مى گوید: این گونه گیاهى که در مناطق خشک و نیمه 
خشک کاشته مى شود، با محیط هاى کم آب سازگار 
است و سفره هاى آب زیرزمینى خیلى پایین و رطوبت 
هواى بسیار اندك را مى پذیرد اما از آنجایى که چوب 
خشــک آن منبع فوق العاده اى براى زغال به شــمار 
مى رود، همواره مورد طمع قاچاقچیان چوب قرار دارد.

طبق آمار بیش از سه میلیون هکتار از زمین هاى بیابانى 
کشور تاغ کارى شده اســت که در این زمینه سمنان 
بیشترین میزان کاشــت تاغ را دارد و بعد از این استان، 
پراکنش این نوع درخت در اســتان هاى خوزســتان، 
بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان، 
کرمان، اصفهان، خراسان، زنجان بوئین زهرا، تهران و 
مرکزى گزارش شده است. این رقم در استان سمنان به 
عنوان استانى که باالترین میزان تاغ در کشور را دارد، 
600 هزار هکتار است، جنگل هایى که مناطق مسکونى 
را از هجمه گرد و خــاك نگه مى دارد اما خودشــان

 شب ها مورد هجمه قاچاقچیان چوب قرار مى گیرند، 
بار وانت ها مى شود و با اینکه قطع درختان تاغ ممنوع و 
حمل آنها جرم محسوب مى شود اما قاچاقچیان بدون 
هیچ واهمه اى به قطع درختان تاغ اقدام مى کنند و با 
موتور یا خودروهاى خود این درختان بى نظیر را حمل 

مى کنند تا در بازار به فروش برسانند.
قاچاقچیان، تاغ را کیلویى 30 هزار تومان و زغالش را 
کیلویى 100 هزار تومان مى فروشند؛ تجارت سیاهى 

که در سایه قوانین غیرالزام آور ایجاد شده است. 
به گفته معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان سمنان، عالوه بر جریمه سنگین، حبس از 6 ماه 
تا یکسال براى قاچاقچیان چوب و مصادره خودروها از 
موارد تشدید برخورد با ســودجویان است. با این همه 

همچنان قاچاقچیان در حال کارند.
با وجود اینکه با تشدید برخوردها با قاچاقچیان، قاچاق 
چوب تاغ کاهش چشمگیرى داشته است ولى آمار تأیید 
شده اى وجود دارد که مى گوید روزانه هزاران کیلوگرم 
گونه تاغ از سمنان به اســتان هاى همجوار قاچاق مى 
شود و نیاز است دستگاه هاى مرتبط، براى مهار قاچاق 

این گونه ارزشمند گیاهى تدابیر مناسبى اتخاذ کنند.
هر هکتار تاغ زار عالوه بر هزینه میلیونى براى کاشت، 
دو ســال زمان را مى طلبد تا به بــازده بیابانزدایى خود 
برسد، اما قاچاقچیان در عرض یک روز آزاد مى شوند 
تا به تجارت سیاه خود باز گردند و  تاغ هاى دو ساله را 

سرببرند.
قوانین کافى نیست و همین باعث شده که قاچاقچیان 
همچنان مشغول کار باشند. به موجب قانون حفاظت و 
بهره بردارى از جنگل ها و مراتع مصوب 25 مردادماه 
1346 صــدور هیزم و زغــال چوب از کشــور ممنوع 
اســت و هرگونه حمل چوب، زغال و هیزم جنگلى در 
نقاط مختلف کشــور نیز نیازمند اخــذ پروانه حمل از

 دستگاه هاى ذیربط است.

یک فعال محیط زیست در این رابطه مى گوید: جریمه 
قطع و قاچاق درختان تاغ در مقابل آسیب جدى که به 

محیط زیست مى زند، بسیار اندك است.
دانا محمدى، با اظهار تأســف از اینکه قوانین و جرایم 
فعلى بازدارندگــى الزم را ندارند و بایــد در مورد آن 
بازنگرى و تجدید نظر شــود ادامه مى دهد: تاغ زارها ، 
جنگل هاى دست کاشتى هستند که با هدف جلوگیرى 
از پیشروى بیابان کشت شده اند و از بین بردن آنها تأثیر 
زیادى در پیش روى کویر و بیابان زایى خواهد داشت 
براى همین برخورد جدى با سودجویانى که با قطع این 
گونه هاى باارزش به بیت المال دست درازى مى کنند 
ضرورى اســت. براى انجام این مهم، عالوه بر قوانین 
کارآمد با ضمانت اجرایى باال، همراهى و همدلى مردم 

به ویژه جوامع مناطق حاشیه جنگلى هم الزم است.
 در فاصله سال هاى 46 تا 70 جریمه نقدى قاچاق هر 
اصله تاغ به ازاى هر اصله فقــط 200 ریال بود که این 
رقم در فاصله سال هاى 70 تا 80 به 200 هزار ریال به 
ازاى هر اصله رسید و از سال 80 تاکنون جریمه قاچاق 

هر اصله تاغ 2 میلیون ریال است.

سقف بلند سرقت تاغ دیدار ویژه در سازمان ملل؟
  انتخاب |  به دنبال انتشار اخبارى مبنى بر سه 
بار دیدار «رابرت مالى»، مذاکره کننده ارشد آمریکا 
طى دو ماه گذشته با ســفیر ایران در سازمان ملل، 
نمایندگى ایران در سازمان ملل متحد، اخبار منتشر 
شده را نادرست دانست. اما «الرا روزن»، روزنامه 
نگار آمریکایى نوشت: مقامات وزارت امور خارجه و 
کاخ سفید به صراحت پاســخ ندادند، اما گزارش ها 
مبنى بر دیدار راب مالى، نماینــده آمریکا در ایران 
با ســعید ایروانى، سفیر ایران در ســازمان ملل در 
هفته هاى اخیر را تکذیب نکردند و گفتند که ایاالت 
متحده ابزارهایى براى ارســال مشخص و قاطع 
پیام هایى به ایران بــود، اما احیاى برجام در کانون 

ارتباطات نبوده است.

خواسته «گوترش» 
درباره برجام 

  ایرنا| «فرحان حق»، معاون سخنگوى سازمان 
ملل گفت: دبیرکل ســازمان ملل همچنان معتقد 
است که برجام یک دستاورد بسیار مهم دیپلماتیک 
در سال هاى اخیر است و او مى خواهد همه طرف 
ها به پایبندى کامل به این توافق بازگردند. «آنتونیو 
گوتــرش» 28 آذرماه در جمع خبرنــگاران گفت: 
همیشــه معتقد بودم که برجام یک دستاورد مهم 
دیپلماتیک است و زمانى که این توافق زیر سئوال 

رفت بسیار از آن ناراحت شدم.

انتقاد دوباره از وزیر نفت
  روزنامه جمهورى اسالمى |پیــش 
 بینى غیرکارشناسى باعث شد زمستان امسال، بحران 
گاز به جاى اروپا، یقه خودمان را بگیرد و مدیرانى که 
براى سرما و کمبود گازى اروپا خط و نشان مى کشیدند، 
اکنون در اتاق هاى بحران به سر ببرند. جالب تر از همه 
اینکه آقایان هنوز از زیر بار مشکل کمبود گاز امسال 
کمر راست نکرده اند که وزیر نفت روز سه شنبه اعالم 
کرد با تمهیدات صورت گرفته براى زمســتان سال 

آینده، کمبود گاز نخواهیم داشت!

یاد ما و نداى آنها
سردار فدوى، جانشین فرمانده کل    تسنیم |
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بیان اینکه در فتنه 
اخیر نفوذى ها خود را آشکار کردند و چهره واقعى آنها 
نمایان شد گفت: جبهه حق انقالب اسالمى همواره 
از خوبى هــا یاد مى کند و مى گوید حجاب اســالمى 
دســتور خداوند اســت اما آنها ندا مى دهند که اصًال 
حجاب الزم نیست و فساد را در دنیا تبلیغ مى کنند و 

ترویج مى دهند.

حقوقم نزدیک خط فقر است
  میزان |مهدى چمران، رئیس شوراى اسالمى 
شهر تهران در خصوص انتشار فیش حقوقى مسئول 
دفتر یکى از اعضاى شورا و فضاسازى هاى صورت 
گرفته در این زمینه گفت: عده اى از دوســتان و افراد 
دلسوز به بنده پیامک زدند که وقتى یک مسئول دفتر 
33 میلیون تومان حقوق مى گیــرد؛ بنابراین، حتمًا 
شما 100 میلیون تومان حقوق دریافت مى کنید؟ به 
ما فیش نمى دهند اما اگر مى خواهید اسنادى نشان 
دهم که بنده 18 میلیون تومان بیشتر حقوق نمى گیرم 
که با خط فقر فاصله زیادى نــدارد. ما هم مثل همه 

شما هستیم.

سرعت   7 پله سقوط کرد!
  تجارت نیوز| وبســایتى کــه مرجــع وزارت 
ارتباطات براى اندازه گیرى ســرعت اینترنت است 
نشان مى دهد که سرعت اینترنت موبایل در ایران در 
یک ماه اخیر سقوط 7 پله اى را تجربه کرده است و در 
رده 55 قرار دارد. همزمان با سقوط بى سابقه سرعت 
اینترنت موبایل طى یک ماه اخیر، ســرعت اینترنت 
ثابت تنها یک پله صعودى بوده و در رده 144 اعالم 

شده است.

نماینده کارفرمایان در شوراى عالى کار از برگزارى اولین جلسه تعیین دستمزد در امروز اول بهمن خبر داد و گفت: 
نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم، معیشت و وضعیت اشتغال تعیین مى شود که به دلیل عدم آمادگى آن ها، نمى توان 

پیش بینى از میزان افزایش نرخ دستمزد در سال 1402 داشت.
جلسه تعیین دستمزد حقوق ســال 1402 قرار بود در اواخر دى با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولتى ها 

برگزار شود، اما بر اساس اعالم نمایندگان برگزارى این جلسه به اول بهمن موکول شده است.
على اصغر آهنى ها، نماینده کارفرمایان در شــوراى عالــى کار در رابطه با این موضوع گفت: گزارشــاتى به مرکز 
پژوهش هاى مجلس در رابطه با تعیین مزد منطقه اى و صنایع مختلف جهت تحقیقات کالن ارائه شده است که در 

جلسه آتى شوراى عالى کار در اول بهمن نتایج آن مورد بررسى خواهد گرفت.
این نماینده کارفرمایان در شوراى عالى کار در رابطه با میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز تصریح کرد: با توجه 
به اینکه نرخ حقوق و دستمزد بر اساس تورم، معیشت و وضعیت اشتغال در کشور تعیین مى شود باید گفت این آمارها 

تاکنون آماده نشده است و نمى توان پیش بینى از میزان افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال 1402 داشت.

درحالى که سهام عدالت بر مبناى ارزش اولیه 492 هزار تومانى تحت تأثیر روند نزولى بازار سرمایه حدود سه ماه قبل 
کمترین رقم خود را ثبت کرده بود، این روزها دوباره به دلیل صعود بازار به بیش از 11 میلیون تومان رسیده است.

البته این موضوع درحالى مطرح مى شود که امکان فروش این سهام براى مشموالن وجود ندارد و این افراد همچنان 
باید منتظر تصمیم مسئوالن براى تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال 1399 و پس 
از سقوط تاریخى بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده هاى زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلى در مورد 

تعیین تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.
بر این اساس مجید عشقى، رئیس سازمان بورس در آخرین اظهارنظر خود در مورد تعیین تکلیف سهام عدالت گفت 
که آیین نامه اجرایى سهام عدالت سال 1399 تصویب شد و از سال قبل مجدد در شوراى عالى بورس مورد بررسى 
قرار گرفت. اما درمورد مدلى که درمورد نحوه آزادســازى، برگزارى مجامع، امکان فروش سهام عدالت در شورا به 
توافق نرسیدیم. فروش سهام عدالت متناسب با شرایط بازار صورت خواهد گرفت. بازار باید کشش فروش این حجم 

از سهام را داشته باشد.
وى با بیان اینکه تصمیماتى که در مورد سهام عدالت اخذ مى شــود تبعات زیادى دارد، عنوان کرد: در انتظار نهایى 
شدن مدل هستیم، البته مدیریت در دست دولت نیست. تصمیم شورا از سال گذشته بر این شد که مدیریت در میان 

مدت به کانون سهام عدالت منتقل شود و سهام داران در مجامع حاضر شوند.

سهام عدالت 
همچنان خرید و فروش نمى شود

امروز، برگزارى اولین جلسه تعیین دستمزد
درام «ژان دو بارى» با بازى جانى دپ از حمایت صندوق جشنواره فیلم «دریاى سرخ» برخوردار  شد تا این 
پروژه تبدیل به اولین تولید مشترك عربستان و فرانسه شــود. این فیلم در فرانسه در حال ساخت است و 

جانى دپ را در نقش لویى پانزدهم پادشاه قرن هجدهم فرانسه به تصویر مى کشد.
سرمایه گذارى در این فیلم که بیش از نیمى از فیلمبردارى آن انجام شده از طریق بنیاد فیلم دریاى سرخ، 

به معنى اولین محصول مشترك این جشنواره با فرانسه است.
این جشنواره اعالم کرده از سال 2019 که شروع به کار کرده تاکنون به مراحل تولید و پس از تولید 170 
فیلم از جهان عرب و آفریقا حمایت کرده است. این سرمایه گذارى جدید اما نشان دهنده تالش این بنیاد 

براى فراتر رفتن از سطح منطقه است.
روشن نشده که سرمایه گذارى عربســتان در این فیلم چقدر و چگونه بوده، اما تاکید عربستان بر این بوده 
که بین المللى بودن فیلم و حمایت از زنان فیلمســاز و تقویت روابط سینمایى عربستان و فرانسه از دالیل 

این همکارى بوده است.
هم زمان خبر دیگرى نیز منتشر شد که حکایت از ســرمایه گذارى عربستان در برنامه هاى سرگرمى کره 
داشت و «کاکائو انترتینمنت» که در محتواى آنالین فعالیت دارد پنجشنبه اعالم کرد به میزان 966 میلیون 

دالر از عربستان سعودى و سنگاپور حمایت مالى دریافت کرده است.
این کمپانى عظیم که یکى از بزرگ ترین شرکت هاى مدیریت استعدادهاى کره اى است گفته قصد دارد به 

گسترش بین المللى خود  بیشتر توجه کند.

بررسى هاى اخیر درباره اولین مشاهده بشقاب پرنده در ایاالت متحده نشان مى دهد که احتماًال بین انفجار 
اولین بمب اتم و مشاهده اولین بشقاب پرنده، ارتباطى وجود دارد.یک مقام دفاعى سابق در ایاالت متحده، 
مدعى است بشقاب پرنده اى که آن را «رازول قبل از رازول» نام گذاشته اند با مسائل هسته اى مرتبط است. 
دولت ایاالت متحده تحقیق درباره آن را در سال 1945 آغاز کرد. نیک پوپ که سابقا در وزارت دفاع بریتانیا 
کار مى کرد، از بشقاب پرنده اى حرف مى زند که پس از دستور وزارت دفاع ایاالت متحده براى بررسى اسناد 
مرتبط با آن، توجه ها را به ســوى خود جلب کرد.  پوپ توضیح داد که تقریبا 80 سال قبل براى اولین بار 
ادعاى رویت این بشقاب پرنده مطرح شد. دلیل اینکه نام این بشقاب پرنده را رازول قبل از رازول گذاشته اند 
این است که قبال فکر مى کردند نخستین رویت بشــقاب پرنده در رازول در نیومکزیکو در سال 1947 رخ 
داده، اما دو سال قبل از آن، ادعا شده بود که شیئى آووکادوشکل، در ایاالت متحده سقوط کرده است. ظاهرا 
رویت اولین بشقاب پرنده ادعایى، همزمان با انفجار اولین بمب اتمى توسط ایاالت متحده اتفاق افتاده و 
ممکن است بین این دو رویداد ارتباطى وجود داشته باشد.  پوپ معتقد است که این دو موضوع به هم مرتبط 

هستند. به گفته او کنگره خواستار پاسخ هایى در این رابطه است. 

سرمایه گذارى عربستان روى جانى دپ!

واقعیت ترسناك درباره بشقاب پرنده ها!
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آغاز احداث منبع آب
 میدان جمهورى

مدیرمنطقه یک شهردارى اصفهان گفت: عملیات 
اجرایى احداث منبع آب میدان جمهورى اسالمى با 
اعتبارى بالغ بر 58 میلیــارد ریال به صورت مخزن 
تعادلى با ظرفیت 500 متر مکعب آغاز شــده است. 
میثم بکتاشــیان اظهار کرد: این پــروژه به منظور 
ذخیره ســازى آب مورد نیاز جهــت آبیارى فضاى 
ســبز در مواقع کم آبى طراحى و برنامه ریزى شده 
است. وى با اشاره به اینکه این منبع آب به صورت 
مخزن تعادلى با ظرفیــت 500 متر مکعب احداث 
خواهد شــد، افزود: اجراى این پروژه در راســتاى 
تکمیل شــبکه رینگ آب رســانى فضاى سبز در 
محل تداخل خــط کلکتور مناطق یــک و دو واقع 

شده است.

حضور اصفهان در جشنواره 
تئاتر فجر

مدیر دفتر تخصصى هنرهاى نمایشــى شهردارى 
اصفهان گفت: شش اثر نمایشــى از این استان در 
چهل ویکمین دوره جشــنواره بین المللى تئاتر فجر 
که بهمن ماه در تهران برگزار مى شود، حضور و اجرا 
خواهند داشت. على دادفر اظهار کرد: اصفهانى ها در 
ادوار مختلف رویداد بین المللى تئاتر فجر حضور فعال 
و موفقى داشته اند. سال گذشــته اثر هادى کیانى 
پرعنوان  ترین نمایش حاضر در جشنواره تئاتر بود. 
پیش از آن نیز بهشــت حکیم ا... و آثار دیگرى نیز 

موفق ظاهر شدند.

بودجه شهردارى
 جلوى دید مردم

رئیس مرکز پژوهش هاى شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان گفت: الیحــه بودجه شــهردارى براى 
نخســتین بار در طول تاریــخ تصمیم گیرى هاى 
شــهردارى (قبــل از تصویــب) روى درگاه مرکز 
پژوهش هاى شــوراى اسالمى شــهر قرار گرفته، 
زیرا شــهردار اصفهان مردم را عقل منفصل خود 
در مسیر تصویب بودجه قرار داده و در دیدگاه هاى 
اعضاى شورا نیز این موضوع اهمیت داشته و مورد 
تأکید است. مصطفى نباتى نژاد با بیان اینکه مردم 
فرصت مطالعه بودجه را دارند، افزود: در همان فضا 
فرمى قرار داده شده است که اگر شهروندان دیدگاه 
یا نکته اى دارند مطرح کنند و شورا نیز این دیدگاه ها 

را بررسى خواهد کرد.

توزیع گازوییل
 براى 3 نیروگاه 

- مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان گفت: بیش از 300 میلیــون لیتر گازوییل 
(نفت گاز) در سه ماه گذشته براى سه نیروگاه استان 
اصفهان با توجه به قطعى جریان گاز آنها توزیع شد. 
عبدا... گیتى منش افزود: با توجه به اینکه از آبان امسال 
جریان گاز برخى از نیروگاه ها بمنظور تامین گاز بخش 
خانگى در ماه هاى سرد سال قطع شد، شرکت ملى 
پخش فراورده هاى نفتى منطقــه اصفهان، توزیع 
گازوییل براى سه نیروگاه در استان اصفهان شامل 
چهلستون، کاشان و زواره را انجام مى دهد و از آبان 
امســال تا کنون بیش از 10 هزار دســتگاه نفتکش 
کار حمل گازوییل از مبــادى اصفهان، بندرعباس و 

ماهشهر به نیروگاه هاى اصفهان را انجام دادند.

مرگ زن 50 ساله
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مرگ زن 
50 ســاله بر اثر گازگرفتگى جان خود را از دست داد. 
عباس عابدى اظهار داشت: این حادثه گازگرفتگى 
به دنبال اســتفاده از پیک نیک بــراى گرم کردن 
خودرو رخ داده اســت، افزود: محل این حادثه تیران 
بعد از گلستان شهدا اعالم شــد. مصدوم این حادثه 
که مرد 55 ســاله بود به بیمارســتان بهنیاى تیران 
منتقل شد اما یک زن 50 ســاله جان خود را از دست

 داده است.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره به 
فعالیت 30 اکیپ براى مقابله با تخلفات آلودگى هوا، گفت: 
کمیته اى علمى متشکل از اســاتید دانشگاه و کارشناسان 
اصفهان، در مهلت یک  هفته اى گزارش چالش هاى بروز 

پدیده آالیندگى ها را علت یابى مى کنند.
منصور شیشه فروش با اشــاره به برگزارى کمیته اضطرار 
آلودگى هوا طى بیست وهشتم دى ماه طى استمرار آلودگى 
هوا به رغم بارش هاى برف و باران، اظهار کرد: در این جلسه 
گزارش اداره کل هواشناســى از وضعیــت آلودگى هواى 
اصفهان و وضعیت 14 ایســتگاه ســنجش کیفیت هواى 
شهردارى و محیط زیست مورد بررسى قرار گرفت و مقرر 

شد که با تشکیل کمیته اى علمى متشکل از اساتید دانشگاه، 
کارشناسان هواشناسى و محیط زیســت استان اصفهان 
در مهلت یک هفته اى دالیل بــروز پدیده آالیندگى ها در 

اصفهان علت یابى شود.
وى با تاکید بر اینکه گزارش هــاى نهایى کمیته علمى از 
چالش هاى بروز پدیده الودگى هواى اصفهان تا اواسط هفته 
به اطالع مردم اصفهان خواهید رسید، افزود: طى این مدت 
30 اکیپ متشکل از مرکز بهداشت، صنعت و معدن و اداره 
محیط زیست ضمن بررسى مستمر پایش کیفى هوا و غلظت 
آالینده ها با هرگونه عوامل و علل افزایش آالینده ها به طور 

جدى برخورد خواهند کرد.

مدیر روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اصفهان گفت: بارندگى هاى شدید روزهاى 
اخیر در اصفهان و کوتاهى هاى بازاریان سبب ریزش بخشى 

از سقف بازار قیصریه شد.
شهرام امیرى درباره جزئیات ریزش سقف بازار قیصریه که 
بعد از ظهر چهارشنبه اتفاق افتاد، اظهار داشت: بارندگى هاى 
شدید روزهاى اخیر و برف سنگین 18 سانتیمترى که بارید 
و کوتاهى هاى برخى بازاریان که احتماًال پشت بام بازار را 
بررسى نکردند باعث شده که قسمتى از سقف بازار قیصریه 
فرو بریزد.  وى افزود: بازارى چون قیصریه هشت کیلومتر 
طول دارد و توسط بخش خصوصى بهره بردارى مى شود. 

هیچ ســازمانى این امکان را ندارد چنین فضاى عظیمى 
را پایش کند و انتظار مى رفت کســبه این بازار پشت بام 
مغازه هاى خود را برف روبى مى کردند. آیا این وظیفه میراث 

است که سقف مغازه هاى بازار را برف روبى کند؟ 
امیرى با اشاره به اینکه خسارت بخشى که فروریخته زیاد 
نیست، گفت: مرمت این قســمت بزودى انجام مى شود 
و بدون اینکه هزینه اى طلب کنیــم مرمت مى کنیم زیرا 

وظیفه ماست.
امیرى تاکید کرد: بــا توجه به پیش بینى هواشناســى تا 
فروردین بارندگى خوبى داریم و باید این بنا دائم پایش شود 

زیرا احتمال دارد این حادثه دوباره تکرار شود. 

سقف بازار قیصریه
 فروریخت

یک  هفته  مهلت براى علت یابى 
چالش هاى آلودگى هوا

از یخچال گرفته تا قاشق و چنگال؛ خیابان حافظ پر شده 
است از انواع و اقسام لوازم خانگى. بورسى که حاال خریدار 
چندانى ندارد و به جز کسانى که مى خواهند جهیزیه بخرند 
قو در آنها نمى پرد. زخم گرانى دالر خیلى وقت است در این 
خیابان سرباز کرده و کاالهاى خانگى را لوکس تر از همیشه 
کرده است. حاال حتى اگر جنس دست سوم را بخواهى تهیه 

کنى باید کلى پول بدهى.
از وقتى گرانى یقه این خیابان را گرفته، خیلى از مغازه داران 
به خاك سیاه نشسته اند و این مربوط به امروز نیست؛ به 
گفته فعاالن این بازار خیلى وقت است که وضعیت در بازار 
لوازم خانگى به همین شکل است و مثل قبل مشترى ندارد.

«قیمت جهیزیه نسبت به چند ماه قبل بین دو تا سه برابر 
شده است و این نه به نفع خریدار است و نه به نفع فروشنده» 
این را یکى از مغازه داران همان ابتداى بازار مى گوید و وقتى 
مى خواهد وضعیت بد بازار را توصیف کند، چهره اش درهم 
مى شود: «همه فکر مى کنند که ما وضعمان خوب است و 
انبارهایمان پر شده از جنِس گران شده، اما وقتى مشترى 

نیست ما هم به نوبه خودمان ضرر مى کنیم.» 
جالب اینکه برخى از فروشنده ها خالف این نظر را دارند. 
این افراد ککشان هم نمى گزد و به قول خودشان سرمایه 
خوابانده اند تا سود کنند. یکى از همین متموالن بى درد مى 
گوید: « اگر خریدار هم نباشد جنس ها نه مى گندد، نه از بین 
مى رود بلکه کنار انبارها مى ماند تا چند ماه دیگر باز با قیمت 

باالترى فروخته شود.»
البته تعداد این فروشــنده ها چندان زیاد نیســت و مابقى 
کسانى هستند که از فروششان چندان راضى نیستند و این 
عدم رضایت تنها مختص آنها نیست و مصرف کنندگان نیز 

در این بازى که با گرانى دالر بُر خورده سهم دارند.
قدوسى، از همین خریداران اســت. خیلى وقت است که 
پاتوق اصلى او این بازار شــده اســت و هر بار براى خرید 
یک تکه از جهیزیه دخترش از ســر تا ته ایــن بازار را گز 
مى کند تا جنس بهتر و ارزانترى نصیبش شــود. به گفته 
او قبًال فروشــندگان و تولیدکنندگان براى فروش بیشتر 
تخفیف هاى مختلفى را به مشــتریان اعالم مى کردند تا 
ضمن فروش بیشــتر مردم نیز بتوانند کاالهاى مورد نیاز 
خود را تهیه کنند اما حاال بــه گفته او، «دیگر انصاف کجا 
بود! جنس هاى قبلشــان را هم با قیمت امروز به فروش 

مى رسانند.»
«انصاف» کلمــه اى که دیگــر در َکت فروشــندگان

 نمى رود. آنها به خــود حق مى دهند بــه بهانه افزایش 
قیمت مواد اولیه و نرخ دســتمزد نسبت به افزایش قیمت 
محصوالت حتى بدون مجوز اقــدام کنند،حتى باالتر از 
چیزى که باید باشد. این در حالى است که افزایش قیمت ها 
در شرایطى به وجود آمده که مردم پیش از این نیز از لحاظ 
معیشتى دچار مشکل بودند و قدرت خرید لوازم خانگى را 
نداشــتند و با این اوضاع رکود بازار هم به این مساله دامن 

زده است. 
با این حال و با وجود گران شــدن چند باره لوازم خانگى 
خیلى ها هنوز ترجیح مى دهنــد خارجى بخرند حتى اگر 
چندین برابر گــران تر از ایرانى ها باشــد. همین موضوع 
باعث شده جنس هاى دســت دوم و استوك خارجى بازار 

داغى پیدا کنند. 
نگاهت را که در راســته لوازم خانگى فروشان بگردانى پر 
شده اند از اجناس ایرانى و خارجى هاى قاچاقى که دور از 
چشم و در پستوها پنهان است. تنها زمانى اجناس قاچاقى 
و خارجى به دستت مى رســد که از طرف آشنایى معرفى 
شده باشى و یا فروشــنده ها به این نتیجه برسند که تو از 
تعزیرات نیامده اى و یا خریدار واقعى هســتى. آنجاست 
که ســفره اجناس خارجى جلویت پهن مى شــود البته با 
قیمت هایى بسیار نجومى و چند برابر ایرانى ها. فروشنده 
هم کم نمى گــذارد و بازار تبلیغاتش بــراى این اجناس 
گرانقیمت که گاهى سود سرشــارى را عایدش مى کند 

ته ندارد.
اعالم قیمت ها گاهى اوقات هم ســلیقه اى اســت. این 
را یکى از فروشــندگانى مى گوید که اعتقــاد دارد برخى 
از همکارانش از آنچه که باید عدول کرده و  به واســطه 
کاهش مشترى سلیقه اى کار مى کنند و مى خواهند ضرر 

و زیانشان را به این شکل مرتفع کنند.
در این بین برخى از فروشندگان هم از کارخانه ها شکایت 
داشته و از وضعیت پیش آمده ابراز نگرانى مى کنند. مشتاقى 
از جمله همین فروشنده ها است که معتقد است ویترینش 
آّبروى کسب و کارش است و نمى تواند آن را خالى نگه دارد 
:«تولیدکننده اى که با او کار مى کنم با اینکه پول جنس ها را 
یک ماه پیش گرفته اما وعده عرضه آنها را طى دو یا سه ماه 
آینده مى دهد. من در این چند ماه چگونه کسب وکار کنم؟ 

مجبورم در نهایت ویترین خودم را بفروشم. به این خاطر که 
برخى از کارخانه دارها و تولید کننده ها با اینکه قول جنسى 
را مى دهند اما خیلى دیرتر از آنچه که باید به دست ما مى 
رسانند و این در حالى است که هر روز قیمت ها باالتر مى 

رود و این به ضرر ما تمام مى شود.»
وى با انتقاد از اینکه کاالى قاچاق بــه وفور در بازار یافت 
مى شود و کسبه لوازم خانگى ریز، خرید و فروش خوبى در 
این بخش دارند، مى گوید: «بیشتر توجه ها متوجه لوازم 
خانگى بزرگ است. ما در این شــرایط نمى دانیم چگونه 
کسب و کار کنیم. نمى شــود که تولیدکننده جنس به ما 
ندهد از آن طرف هم به ما بگویند دست روى دست بگذارید 
و منتظر دریافت جنس باشید. چرا تولیدکننده اى که پول 
ساید را  یک ماه پیش از من گرفته کاال را به من نمى دهد؟ 
خیلى ها به همین خاطر اســت که به دنبال جنس قاچاق 
مى روند. جنس قاچاق زیاد است به خصوص اجناس خرد 
که مى شود به راحتى و به شکل چترى آورد. به ما مى گویند 
به فکر تولید کننده ایرانى باشید اما وقتى به اندازه نیاز بازار 
تولید نمى شود و یا آن کاالیى که مصرف کننده مى خواهد 
در بازار ایران نیســت به هر حال فروشنده ها هم مجبور
وارد  قاچــاق  کاالى  کــه  شــوند  مــى   

کنند.»

بازى با صفر و یک ها 
به ســراغ قیمت ها مى روى. نســبت به ســه ماه پیش 
قیمت ها نجومى تر شــده و انگار هر روز به صفرهایشان 

اضافه تر مى شود. 
قیمت یخچال هاى ایرانى ســاید باى ساید از 30 میلیون 
شروع مى شود و تا 59 میلیون مى رسد؛ یخچال هاى ساده 
تر هم از 8 میلیون شروع مى شوند و تا 25 میلیون مى رسند. 
اما یخچال هاى خارجى قیمت هاى متفاوت ترى دارند تا 
جایى که یک یخچال ساید باى ساید LG ممکن است تا 
350 و 400 میلیون قیمت بخورد و اگر ساده تر باشد تا 80 

میلیون برچسب قیمت مى خورد. 
در مورد اجاق گاز ایرانى نیز قیمت ها بین 10 تا 17 میلیون 
هستند و این مساله در رابطه با قیمت اجاق گازهاى خارجى 
کمى فرق مى کند و قیمت آنها که به صورت سفارشى هم 
هستند و در فروشگاه ها کمتر دیده مى شوند از 20 تا 30 

میلیون است.

دالر متهم اصلى است

گرانى، یقه بازار لوازم خانگى 
اصفهان را چسبیده است 

فراخوان «میثاق حضور»
نصف جهــان مردم اصفهان امســال هم مى توانند 
در برگزارى رویدادهاى دهه فجر مشارکت داشته 

باشند. 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان در این رابطه با فراخوانى با عنوان «میثاق 
حضور» به منظــور حمایت مدیریت شــهرى از 

رویدادهاى شهرى دهه فجر خبر داده است.
براســاس این فراخوان، تشــکل هاى مردمى در 
موضوعاتى مانند برگزارى جشن هاى محله محور 

در عرصه هاى شهرى، متناسب با ماه مبارك رجب 
و ایام پیروزى شــکوهمند انقالب اسالمى و آذین 
بندى محالت، فرصت دارنــد برنامه ها و ایده هاى 
خود را تا سوم بهمن ماه به ادارات فرهنگى مناطق 
پانزده گانه شهردارى تحویل داده و فرم هاى الزم را 
در این زمینه تکمیل  کنند. به این ترتیب تشکل هاى 
موردنظــر از حمایت هاى الزم مدیریت شــهرى 
در زمینه برگزارى جشــن هاى دهه فجر برخوردار 

مى شوند.

مریم محسنى
ســرقت کابل هاى تلفــن ثابت یکى از مشــکالتى 
اســت که نه تنها شــرکت مخابرات بلکــه مردم هم 
با آن مواجه هســتند. موضــوع از ایــن جهت مهم 
اســت که به گفته شــهروندان و مشــترکان وقتى 
کابل هاى تلفن مورد ســرقت قرار مى گیــرد آنها با 
مراجعه یا اعالم این موضوع به مخابرات مشــکل را 
حل مى کنند و شــرکت مخابرات اقدام به کابل کشى 

جدید مى کند.
اما این موضوع باز بعد از مدتى دوباره تکرار مى شــود 

و ســارقان باز دوباره اقدام به ســرقت کابل ها کرده 
و دوباره مردم و شــرکت مخابرات را دچار خســارت

 مى کنند. این در حالى است که به گفته مشترکان هر بار 
که این اتفاق مى افتد زمان تعمیر و بازسازى و نوسازى 
کابل ها طوالنى تر شــده و ارتباط برخى از مشترکان 

روزهاى متمادى تا وصل مجدد قطع مى شود. 
شــاید یک راه حل که باید توسط شــرکت مخابرات 
مد نظر قرار بگیرد، در نظر گرفتن ارتفاع بیشــتر این
 کابل ها از سطح زمین باشد باید تا دسترسى سارقان به 

کابل ها دشوار تر شود.

راهى براى ممانعت از سرقت کابل تلفن

به فکر راه حل باشید!
نصف جهــان  روزنامه «نســل فردا» در شماره 29 
دى ماه خود در گزارشــى با عنوان «نبرد با دود در 
روز هواى ناپاك» نوشته: «هر ســاله 29 دى ماه 
به عنوان روز هواى پاك شــناخته مى شود؛ این در 
حالى است که امسال بیشتر از قبل اکثر شهرهاى 
کشورمان به ویژه کالنشهرها با آلودگى هاى جدى 
هوا مواجه اند. بدون شک علت و عوارض این پدیده 
بر کسى پوشیده نیســت و همه روزه پیرامون آن 
صحبت مى شود. از هشدارهاى مکرر براى بروز و 
شیوع انواع سرطان ها گرفته تا دعواهاى توییترى 
مسئوالن بر سر اینکه چه کسى مقصر است. در این 
میان پزشکان همچنان تذکر مى دهند که به جاى 
پاسکارى تقصیرات در زمین یکدیگر به فکر اعمال 

راه حل هایى باشید که اتفاقا امرى شدنى است و مى 
توان از وقوع فاجعه هایــى مرگبارتر از اوضاع فعلى 

جلوگیرى کرد.»
در بخش دیگرى از این گزارش از زبان پوریا عادلى 
متخصص سرطان شناســى آمده: «در این شرایط 
شاید بهتر اســت به جاى اســتفاده از دوچرخه از 
موتورهاى برقى اســتفاده کنیم و تسهیالتى براى 
خرید آن ها تعیین کنیم. موتورهــاى برقى به این 
دلیل که براى حرکت نیاز به نیروى فیزیکى و رکاب 
زدن ندارند مى توانند مورد اســتفاده اقشار مختلف 
جامعه قرار بگیرند که ســبب کاهش آلودگى هوا و 
همچینن کاهش تصادفات به دلیل ســرعت پایین 

آنها مى شود.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانى 
شــهردارى اصفهان گفت: از مجموع 9 هزار تاکســى 
زرد رنگ شهر اصفهان، 7200 تاکسى معادل حدود 80 

درصد این ناوگان فرسوده است.
محمد پرورش اظهار کرد: ســازمان تاکســیرانى 20 

هــزار راننــده را تحت پوشــش خــود دارد کــه این 
رانندگان روى 18 هزار تاکســى فعالیــت مى کنند و 
دو هزار نفر از آن هــا به عنوان راننــده کمکى فعالیت 

دارند.
وى افزود: از مجموع 18 هزار تاکسى شهر اصفهان 9 

هزار تاکسى از نوع زرد رنگ و 9 هزار خودروى دیگر در 
حوزه ســرویس مدارس و آژانس هاى تاکسى مشغول 
فعالیت هستند. 9 هزار تاکسى زردرنگ این کالن شهر، 
گردشى، خطى یا تاکسى هاى ویژه مربوط به ترمینال، 

راه آهن و فرودگاه است.

80 درصد تاکسى هاى شهر اصفهان فرسوده است

ساماندهى ترافیکى خیابان شهید رفیعى کرکوند
نصف جهــان عملیات اصالح هندسى و ساماندهى 
ترافیکى بخشى از خیابان سردار شهید اکبر رفیعى 
واقع در محل عبور کانال مهیار به منظور تسهیل در 

عبور و مرور شهروندان کرکوند انجام شد.
این عملیات عمرانى شــامل مســتحکم سازى و 
ایمن سازى محل عبور خیابان شهید رفیعى از روى 
کانال مهیار در انتهاى بوستان ولیعصر(عج)، اصالح 
هندســى و دو بانده کردن خیابان در این قســمت 
با توجه به مشــکالت ترافیکى ایجاد شــده براى 

شهروندان و به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائط 
نقلیه، اجراى جدولگذارى و احداث رفیوژ میانى و در 
نهایت زیباسازى و نکوسازى محل با شن رنگى بود.
الزم به ذکر است طوالنى شدن زمان آغاز این پروژه 
عمرانى به دلیل ارائه طرح تقویت و ایمن سازى پل 
کانال مهیار به اداره آب منطقه اى و تاخیر در تایید 
طرح توسط واحد مهندســى این سازمان بود که به 
محض تایید شــدن، عملیات عمرانى آغاز شده و 

به انجام رسید.

خرید 2دستگاه اتوبوس بین شهرى
 توسط شهردارى کمشچه

نصف جهان  روابط عمومى شــهردارى کمشچه از 
خرید دو دســتگاه اتوبوس بین شهرى توسط این 

شهردارى خبر داد.

الزم به ذکر اســت که یک دستگاه اتوبوس اکنون 
و یک دستگاه دیگر تا پایان ســال جارى تحویل 

شهردارى این شهر قرار خواهد گرفت.

کشف تعداد محدودى ابزار تقلب در کنکور اصفهان
دبیر ستاد آزمون هاى اصفهان از کشف تعداد محدودى 
وسائل ارتباطى و ابزار تقلب در آزمون سراسرى در این 
اســتان خبر داد و به خانواده ها و دانش آموزان توصیه 

کرد که فریب افراد سودجو را نخورند.
رضاعلى نوروزى با بیان اینکه این ابزار تقلب مواردى 
مانند سیم کارت داخل کفش و هندزفرى داخل گوش 
بود، تصریح کرد: شبکه اینترنت در محل حوزه هاى 
امتحانى همانطور که پیش از این اعالم شد، قطع است.

نوروزى از خانواده ها و دانش آموزان درخواست کرد 
که به هیچ عنوان فریب افرادى که مى خواهند آنها را 

گمراه کنند، نخورند زیرا این قبیل وسائل تقلبى کشف 
مى شود و آینده دانش آموزان از بین مى رود.

آزمون سراسرى سال 1402 با حضور حدود 56 هزار 
داوطلب از روز صبح پنجشــنبه همزمان با سراســر 
کشور در استان اصفهان آغاز شــد و تا جمعه 30 دى 

ادامه داشت.
از بین داوطلبان نوبت اول کنکور سراسرى در استان 
اصفهان، بیشترین داوطلبان با سهم حدود 50 درصدى 
مربوط به گروه علوم تجربى هستند و حدود 25 هزار 

داوطلب در این گروه به رقابت با یکدیگر پرداختند.
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آیا مى دانید که چگونه باید نام شبکه واى فاى مودم خود را مخفى 
کنید تا از دید همسایگان در امان بماند. اما این کار چه فایده اى دارد 

و چرا مهم است؟
یک سیگنال واى فاى، یک ارتباط مبتنى بر پخش است. این همان 
چیزى است که باعث شده استفاده از واى فاى آسان شود. شما به 
جاى دست وپنجه نرم کردن با محدودیت هاى اتصال فیزیکى 
توسط کابل، مى توانید همزمان چند دستگاه خود را خیلى سریع به 
شبکه بى سیم Wi-Fi متصل کنید. اما همین سهولت در استفاده 
باعث به خطر افتادن این شبکه نیز شده است. دستگاه هاى دیگرى 
که در محدوده پوشش دهى سیگنال قرار داشته باشند مى توانند 
خیلى ساده شبکه شما را ببینند. این شما را از سوى همسایگانى که 
تالش مى کنند به شبکه واى فاى شما وصل شوند یا هکرهایى که 
به دنبال سرقت اطالعات هستند، با انواع مشکالت حریم خصوصى 

و امنیتى مواجه مى کنند.
مخفى کردن نام شــبکه واى فاى (یا همــان SSID) یکى از 
ساده ترین راه هایى است که مى توانید براى مقابله با هک انجام 
دهید. این کار باعث مى شــود نام Wi-Fi شما روى دستگاه هاى 
اطرافتان ظاهر نشود و همین احتمال مشکالت امنیتى را مى کاهد. 
 SSID ما در اینجا به شما نحوه پنهان کردن نام شبکه واى فاى یا

را به شما آموزش خواهیم داد.
با توجه به نوع مودم روتر شما، این فرآیند مى تواند متفاوت باشد. 
شما باید وارد صفحه تنظیمات موم خود شوید. براى این کار باید 
آدرس IP آن را در نوار آدرس مرورگر اینترنت خود وارد کنید. براى 
اکثر مودم ها این آدرس 192,168,1,1 یا 192,168,0,1 اســت. 

احتماًال داخل دفترچه راهنماى مودم شما نحوه دسترسى به این 
صفحه آمده باشد.

در مرحله بعدى شما باید وارد بخشى از تنظیمات شوید که مربوط 
 Wireless است. معموًال این بخش نامى مثل Wi-Fi به نام شبکه
Options یا Basic Settings دارد. پس از ورود به این صفحه، 

به دنبال گزینه هاى بگردید که نام و وضعیت شــبکه را غیرفعال 
 Enable یا Hide SSID مى کند. این مى توانــد چیزى مثــل
Hidden Wireless یا Visibility Status باشــد. همانطور که 

گفتیم این گزینه در مودم هاى مختلف متفاوت است.

TP-Link در مودم
آدرس آى پى 192.168.1.1 را وارد کنید.

در صفحه باز شده براى نام کاربرى و رمزعبور عبارت admin را 
وارد کنید و اینتر بزنید.

در صفحه باز شده به زبانه Interface Setup بروید.
روى زبانه Wireless کلیک کنید.

 No بگردید و آن را به گزینه Broadcast SSID به دنبال گزینه
تغییر وضعیت دهید.

در نهایت روى دکمه Save بزنید تا تغییرات اعمال شود.

D-Link مخفى کردن نام واى فاى در مودم
آدرس آى پى 192.168.1.1 را وارد کنید.

در برخى از مودم هاى D-Link، آدرس آى پى 192,168,0,1 است.
در صفحه باز شده براى نام کاربرى و رمزعبور عبارت admin را 

وارد کنید و اینتر بزنید.
روى زبانه Advanced از باالى صفحه کلیک کنید.

به دنبال گزینــه Broadcast SSID بگردیــد و آن را به گزینه 
Disabled تغییر وضعیت دهید.

در برخى دیگر از مودم هاى D-Link باید از بخش Setup به بخش 
Wireless Settings بروید و گزینه Visibility Status را روى 

گزینه Invisible بگذارید.
در انتها براى اعمال تغییرات روى دکمه Apply Changes بزنید.

در مودم TD-LTE ایرانسل
آدرس آیپى 192.168.1.1 را وارد کنید.

در صفحه باز شده براى نام کاربرى و رمزعبور عبارت admin را 
وارد کنید و اینتر بزنید.

در صفحه باز شده روى آیکون Wi-Fi بزنید.
سپس در این صفحه به زبانه Settings بروید.

گزینه SSID Broadcast را روى حالت Disabled بگذارید
در انتها روى دکمه Apply کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

چه مى شود اگر نام شبکه Wi-Fi پنهان باشد؟
شــاید تصور کنید که مخفى کردن نام شــبکه واى فاى مودم 
تمام کارى است که براى محافظت از خود و شبکه خانگى خود 
انجام مى دهید، اما اینگونه نیست. گرچه این کار باعث مى شود 
همسایگان شما نام واى فاى شما را در لیست شبکه هاى اطراف 
خود نبینند، اما این دلیل نمى شود که از حمالت سایبرى در امان 

بمانید. واى فاى از فرکانس هاى رادیویى براى انتقال اطالعات 
بین دستگاه شما و روتر استفاده مى کند. این سیگنال در هوا سفر 
مى کند و این یعنى هر کســى که در آن منطقه باشد، همچنان 
مى تواند روى آن اثرگذار باشد. بنابراین نباید فقط به پنهان کردن 

SSID اکتفا کنید.

هکرها حتى در صورت مخفــى بودن نــام SSID یک مودم 
همهمچنان مى توانند به آن دسترسى داشته باشند. زیرا روترها 
معموًال یک فریم بیکن را پخش مى کننــد که مثل یک اعالم 
وجود شــبکه عمل مى کند. این فریم بیکن همچنین شــامل 
اطالعاتى در مورد شبکه شما و البته SSID آن مى شود. وقتى شما 
SSID شبکه خود را مخفى مى کنید، این داده ارسال نخواهد شد؛ 

ولى همچنان اطالعات تأثیرگذار دیگرى هستند که افراد سودجو 
از آن ها استفاده کنند.

Wi-Fi امنیت شبکه
مخفى کردن نام واى فاى شــما اشــکاالت قابل توجهى را در 
اســتفاده از آن به همراه دارد. در واقع وقتى یک شــبکه مخفى 
مى شود، دستگاه ها به راحتى نمى توانند به آن متصل شوند. شما 
باید کل اطالعات مربوط به مودم خود را به صورت دســتى وارد 
کنید تا اتصال برقرار شود. این شامل نام شبکه، نوع امنیت شبکه، 
نوع رمزگذارى شبکه و رمزعبور آن مى شود. از آنجا که به خاطر 
سپردن این اطالعات براى عموم مردم دشوار است، مى تواند شما 
را به دردسر بیاندازد. بنابراین این اطالعات را در جایى یادداشت 

کنید تا فراموشتان نشود.

چه کارهاى دیگرى براى حفظ امنیت شبکه خود 
انجام دهیم؟

اگر نمى خواهید نام شبکه واى فاى مودم خود را مخفى کنید، 
شما مى توانید نام واى فاى و رمزعبور پیش فرض آن را تغییر 
دهید. معموًال SSID از نام برند سازنده مودم روتر آن به همراه 
چند عدد استفاده مى کند و این مى تواند اطالعات اولیه اى از 
جمله ورود به صفحه تنظیمات مودم را براى افراد سودجو آسان 
کند. بنابراین حتماً نام SSID را تغییر دهید. یک رمزعبور دشوار 
را هم براى اتصال به این شبکه انتخاب کنید که حدس زدن 
آن براى همه آسان نباشد. همچنین توصیه مى کنیم فریمور 
روتر خودتان را همیشه بروزرســانى کنید. یک فریمورى که 
مدت زمان زیادى از بروزرسانى نرم افزارى آن گذشته باشد، 
روزنه هاى امنیتى زیادى خواهد داشت که مى تواند 

شما را به دردسر بیاندازد. 

اولین تلویزیون واقعى بدون سیم، بدون پورت و کنترل از 
راه دور و قابل نصب به دیوار در نمایشگاه «سى اى اس» 

رونمایى شد.
 در نمایشــگاه «ســى اى اس 2023»، «دیســپلیس» 
(Displace) نشــان داد که چگونه تلویزیون 55 اینچى 
۴K آینده نگر و باترى دار خود از یک دوربین پاپ آپ ویژه 

براى تشــخیص کنترل هاى حرکتى و یک بست درزگیر 
اختصاصى مقاوم در برابر هوا براى چســبیدن به دیوارها 

استفاده مى کند.

آنچه در کنترل هاى حرکتى – اشــاره اى «دیسپلیس تى 
وى» بیش از همه توجه ها را به خــود جلب کرد، توانایى 
استفاده از انگشت به عنوان ماوس براى انتخاب کانال ها، 
گزینه هاى خاص روى صفحه، به عــالوه تحقق فانتزى 
بزرگ نمایى آنچه روى یک صفحه تلویزیونى است. به هر 
حال، اگر دو به دو «دیســپلیس تى وى» را کنار هم قرار 
دهیم.، اساسا یک تلویزیون ۸K اینچى ایجاد مى شود که 
قادر به پخش همزمان از چهار کانال مختلف است. یا اگر 
اسکرین هاى این تلویزیون آن ها را روى دیوارهاى مختلف 

قرار دهید و دوربین هاى مربوطه شــان را بــاال بیاورید، 
مى توانید محتواى خود را فعال کنید تا به طور یکپارچه شما 

را در خانه دنبال کند.
عالوه بر حرکات روى اســکرین، مى توانید این تلویزیون 
را با صدا، لمــس و اپلیکیشــن کنترل کنید. نمایشــگر 
«تلویزیون دیسپلیس» تمام محتواى خود را از یک واحد 
پایه جداگانــه دریافت مى کند، بر این اســاس، مى توانید 
همه منابع ویدیوى خود (مانند جعبه هاى کابل و جریان، 
کنســول بازى، پخش کننده بلو رى و غیــره) را در جاى 

دیگرى از اتاق به آن وصل کنید.
بنابراین فیلم ها و نمایش هاى شــما  از طریق جعبه هاى 
کابل ( که بــه طور بالقــوه از دیــد پنهان هســتند) به 
نمایشــگر(هاى) واقعى انتقال یافته و پخش مى شوند. در 
واقع، یک واحد پایه منفرد مى تواند ســیگنالى را به شش 
تلویزیون DisplaceTV مختلف ارســال کند. و به همین 
دلیل است که خود نمایشگر هیچ سیم، دوشاخه، پورت یا 
دکمه اى ندارد، حتى یک دکمه پاور هم براى روشن کردن 

آن وجود ندارد.

بسیارى از مهمانان هتل نگران این هســتند که اتاق هایشان دوربین هاى مخفى داشته باشد؛ 
مى توان از گوشى هوشمند براى شناسایى این دوربین ها استفاده کرد.

اگر دوربینى بخواهد در اتاق هاى کم نور یا تاریک عکس بردارى کند، معموال از نور مادون قرمز 
(IR) استفاده مى کند که چشم انسان نمى تواند آن را تشخیص دهد.

با این حال، حتى اگر نمى توانید نور مادون قرمز ساطع شده از دوربین را ببینید، حسگر دوربین 
گوشى هوشمند شما باید قادر به دیدن آن باشد.

در برخى از گوشى ها، تنها دوربین جلو مى تواند نور مادون قرمز را بگیرد و در برخى دیگر، مانند 
پیکسل 6، هم با دوربین جلو و هم با دوربین پشت این امکان فراهم است.

براى جست و جوى دوربین ها با استفاده از تلفن:
دوربین گوشى خود را روشن کنید و آن را به سمت کنترل از راه دور بگیرید.

کنترل از راه دور را روشن کنید و به دنبال یک چراغ کوچک، ثابت یا چشمک زن باشید.
اگر آن را با دوربین پشتى امتحان کرده اید و نور کمى را نمى بینید، آن را با دوربین جلو امتحان 

کنید.
اکنون تنها کارى که براى بررسى دوربین مجهز به مادون قرمز باید انجام دهید این است که 
اتاق را تا حد امکان تاریک کنید (تا اگر دوربینى وجود دارد، مادون قرمز فعال شــود)، سپس به 
آرامى اتاق را با تلفن خود اسکن کنید. اگر دوربین فعالى وجود داشته باشد مادون قرمز روشن 

مى شود و مى توانید آن را پیدا کنید.
اگر نمى دانید که آیا یک دوربین فعال در اتاق شــما وجود دارد و ایــن ترفند مادون قرمز هم 
کارآمد نبود راه دیگرى وجود دارد که مى توانى یک دســتگاه فعال را پیدا کنید که به شــبکه 

محلى متصل است.
تعدادى برنامه تحلیلگر شبکه وجود دارند که مى توانند دستگاه هاى متصل به شبکه محلى شما 
را پیدا کنند. مى توانید Fing را امتحان کنید. این برنامه براى اندروید و iOS در دسترس است؛ 
اما ابزار هاى بسیار مفیدترى نیز وجود دارند. این برنامه ها مى توانند همه دستگاه هاى موجود در 

شبکه شما را پیدا کرده و فهرست کنند.
البته، هیچ یک از این روش ها بى خطا نیســتند و فقط روش هاى ممکنى هستند که مى توانید 
امتحان کنید. اگر واقعًا نگران هستید، مى توانید یک آشکارساز فرکانس رادیویى (RF) بخرید 

که مى تواند هر سیگنالى که از میکروفون ها یا دوربین هاى مخفى مى آید را دریافت کند.

اپل از نســل جدید مک بوك پرو 14 و 16 اینچى با چیپ هاى M۲ پرو و مکس 
رونمایى کرد.

نســل جدید مک بوك پرو 14 و 16 اینچى به جدیدترین تراشه هاى اپل سیلیکون 
مجهز شده اند. نسخه داراى پردازنده M۲ پرو، مى تواند حداکثر 12 هسته پردازشى 
و 19 هسته گرافیکى داشته باشد. مدلى که از چیپ M۲ مکس بهره مى برد، داراى 
12 هسته پردازشى شامل 8 هسته قدرتمند و 4 هسته کم مصرف است و در باالترین 
نسخه، 38 هسته گرافیکى دارد. به گفته اپل، مک بوك پرو مجهز به چیپ M۲ مکس 

نسبت به نمونه اینتلى، تا 6 برابر سریع تر است.

مشخصات مک بوك پرو M۲ پرو و مکس
مک بوك هاى جدید اپــل را مى توان با حداکثر 96 گیگابایت رم ســفارش داد که 
البته مدل هاى مجهز به تراشــه M۲ مکس از این میزان رم پشــتیبانى مى کنند. 

براى مقایســه، مک بوك هاى 
داراى چیپ M۱ مکــس تنها از 

96 گیگابایت رم پشتیبانى مى کنند. 
کاربران همچنین مى تواننــد آن ها را با 8 

ترابایت حافظه SSD سفارش دهند که تفاوتى 
با نسل قبلى ندارد.

مک بوك پرو 14 و 

16 اینچى 2023 از واى فاى ۶E پشتیبانى مى کنند که منجر به سرعت باالتر و 
 ۸K این لپ تاپ ها مى تواند از نمایشگر هاى خارجى HDMI تأخیر کمتر مى شود. پورت
با رفرش ریت 60 هرتزى یا نمایشگر هاى ۴K با رفرش ریت 240 هرتز پشتیبانى کند.
به گفته اپل، مک بــوك پرو 16 اینچى جدید تا 22 ســاعت شــارژدهى دارد که 
طوالنى ترین میزان شــارژدهى در میان مک ها به حســاب مى آید. طبق ادعاى 
کوپرتینویى ها، مک بوك پرو 14 اینچى هم با هر بار شــارژ تا 18 ساعت کاربر را 
همراهى مى کند. هر دو مدل نسبت به مدل قبلى، یک ساعت شارژدهى بیشترى 

دارند.
اپل در این محصوالت از زبان طراحى یکسان با نســل قبلى استفاده کرده است؛ 
بنابراین همچنان با نمایشــگر Liquid Retina XDR با ناچ، کیبورد مشکى رنگ، 
پورت هاى تاندربولت 4، پــورت HMDI، درگاه کارت خوان، جک 3.5 میلى مترى 
هدفون، مگ سیف 3، سیســتم صوتى با 6 اسپیکر و 

وب کم ۱۰۸۰p روبه رو هستیم.
کاربران مى توانند از امروز نسل جدید 
مک بوك پرو 14 و 16 اینچى را سفارش 
دهند و از سه شنبه هفته آینده آن ها را تحویل 
بگیرند. مدل 14 اینچى بــا قیمت پایه 1999 دالر 
و مدل 16 اینچى با قیمت پایــه 2499 دالر روانه بازار 

خواهند شد.

باگ جدید گوشى پیکســل 7 گوگل – Google Pixel7 باعث مى شود در حین 
تماشاى ویدیو در یوتیوب دســتگاه هنگ کند و چاره اى جز ریستارت کردن براى 

کاربر باقى نگذارد!
پس از مشکالت ریز و درشــت و بعضا باورنکردنى گوشى پیکسل 6 انتظار مى رفت 
که گوگل نسل بعدى پرچمدارانش را با حداقل مشکالت روانه بازار کند. با این حال 
نسل جدید گوشى هاى Pixel هم از این حیث دست کمى از نسل قبل ندارد و از زمان 

عرضه تا به امروز با ایرادات زیادى روبرو بوده است.
جدیدترین باگ ایجاد شــده مربوط به گوشى گوگل پیکســل 7 در حین تماشاى 

ویدیوهاى یوتیوب به صورت تمام صفحه است؛ جایى که صفحه 
به طور ناگهانى قفل کرده و گوشى عمال از کار مى افتد!

ایراد اخیر گوشى هاى پرچمدار پیکسل 7 و پیکسل 7 پرو در حین 
تماشاى ویدیوهاى اپلیکیشــن YouTube یا YouTube TV و 
زمانى که کاربر ســعى مى کند از طریق منوى عمودى برنامه از 
آن خارج شود، رخ مى دهد. بنابراین در صورت استفاده از هریک 
از دو ژست حرکتى مربوط به بازگشــت به منوى اصلى یا منوى 
آخرین برنامه هاى بازدید شده، اپلیکیشن به طور کامل فریز شده 

و گوشى هنگ مى کند!
بر اساس گزارش هاى رسیده، این اتفاق تاکنون براى هیچ یک از 

اپلیکیشن هاى دیگر استریم رخ نداده است. با این حال با توجه به این که این باگ 
گوشى پیکسل 7 گوگل مرتبط با سیستم عامل است و نه اپلیکیشن، نمى توان احتمال 

رخ دادن آن در سایر اپلیکیشن ها را نیز با قاطعیت رد کرد.
این مشــکل همچنین در صورتى که یوتیوب به صورت تمــام صفحه در حال اجرا 

نباشد، رخ نخواهد داد!
در این شرایط، گوشــى هاى Pixel7 و Pixel۷Pro هر دو به طور کامل فریز شده و 
صفحه نمایش و اپلیکیشن هر دو هیچ گونه ورودى به فرم سوایپ کردن یا ضربه زدن 
را نمى پذیرنذ! در این شرایط ممکن اســت صداى مربوط به ویدیوى در حال پخش 
همچنان پخش شود. با این وجود، برخى افراد نیز از کار نکردن 

کلیدهاى کم و زیاد کردن صدا در این شرایط خبر داده اند.
در شرایطى که اوضاع وخیم تر مى شود، کارکرد گوشى براى چند 
دقیقه به طور کامل متوقف مى شــود و چاره اى جز ریبوت باقى 
نمى ماند. در این شرایط، پایین نگه داشتن کلید Power تا زمانى 
که دستگاه به طور دستى ریستارت شود، راهکارى سریع است.

گوگل البته امکان ارسال فیدبک در صورت رخ دادن این ایراد را 
براى کاربران فراهم کرده است. با این حال بر اساس سابقه نه 
چندان درخشان گوگل در ارائه رابط هاى کاربرى، این کمپانى 

باید کارى بیشتر از دریافت فیدبک از کاربران انجام دهد!

ترفندى بى نظیر براى 
      چگونه نام شبکه واى فاى مودم را مخفى کنیمیافتن دوربین هاى مخفى با موبایل

نخستین تلویزیون بدون سیم روانه بازار شد!

یک باگ جدید در گوشى گوگل پیکسل 7 اپل از مک بوك  پرو 14 و 16 اینچى رونمایى کرد

سیستم عامل iOS16 در تلفن هاى آیفون، ویژگى هاى منحصربه فرد بسیارى دارد 
که از بسیارى از آن ها بى اطالع هستیم.

از زمان راه اندازى سیستم عامل iOS16 براى تلفن هاى آیفون، کاربران همچنان در 
حال بررسى ویژگى هاى بسیارى هستند که این سیستم عامل شامل آن ها مى شود؛ 
اما با این وجود، هنوز بســیارى از کاربران از این که مى توانند پیام ها را ویرایش یا لغو 

کنند، بى اطالع هستند.

این سیســتم عامل این امکان را فراهم مى کند که پیام ها را پس از ارسال تغییر دهید 
یا ارسال آن ها را لغو کنید که در صورت اشتباه در نوشــتن، یا تغییر تمایل خود براى 
ارسال پیام یا احساس پشیمانى از آنچه نوشته اید، از شرمندگى شما جلوگیرى مى کند.
اگرچه این برنامه به گیرنده پیام اصالح یا حذف آن را اطالع مى دهد، اما حداقل چیزى 
را ارســال نمى کنید که از آن راضى نیستید یا باعث ســوء تفاهم شما با طرف مقابل 

مى شود.

این ویژگى براى دارنــدگان iOS16، یکــى از بهترین و مفیدترین ابزارها اســت. 
یک پنجره 15 دقیقه اى بــراى ویرایش و یک پنجره دو دقیقه اى براى لغو ارســال

 وجود  دارد.
اگر در حال ارسال یک پیام متنى هستید و تصویرى از اشتباه خجالت آور که به تازگى 
ارسال کرده اید در ذهن شما ظاهر مى شود، مى توانید فوراً پیام را ویرایش یا لغو ارسال 

کنید.

یک تنظیم مهم در iOS16 که بسیارى از افراد اطالع ندارند
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آهن، یکى از امالح ضرورى براى بدن اســت که در 
تشــکیل گلبول هاى قرمز نقــش دارد. گلبول هاى 
قرمز در انتقال اکسیژن به تمام سلول هاى بدن نقش 
اساسى دارند و به رشــد و ترمیم مطلوب بافت ها نیز 
کمک مى کنند. از همین رو، بســیارى از افرادى که 
دچار کم خونى فقر آهن هستند دچار عالئم خستگى و 

بى حالى مى شوند.
کم خونى فقر آهن یکى از مشکالت شایع به خصوص 

در بانوان و کودکان است که تغذیه صحیح و 
گنجاندن منابع آهن در رژیم غذایى روزانه 

مى تواند تاثیر خوبى در پیشــگیرى 
از این مشــکل 
داشته باشد. در 

ادامه به معرفى برخى اسموتى هاى آهن دار مى پردازیم.

اسموتى اسفناج
این اسموتى عالوه بر کمک به تامین آهن، نقش مهمى 
در تامین دیگر ویتامین ها و موادمعدنى ضرورى دارد. 
اسموتى اسفناج همچنین سرشار از فیبرها، پروتئین ها 
و آنتى اکسیدان هاى مختلف است که براى سالمت 
عمومى ضرورى هستند. براى تهیه اسموتى اسفناج 
چند برگ اسفناج تازه را با یک موز، مقدارى شیر بادام و 
کمى عسل در مخلوط کن بریزید. افزودن چند خرما نیز 
به غلظت اسموتى و طعم دلچسب تر آن کمک مى کند. 
این نوشــیدنى ویتامینه براى تحریک سطح انرژى 

بدن در طول روز عالى است و در پیشگیرى از کمبود 
آهن نیز تاثیر خوبى دارد.

اسموتى چغندر
چغندر یکى از سبزیجات بسیار مغذى است، زیرا مقدار 
فراوانى آهن، منیزیوم و فوالت دارد که نقش مهمى در 
حفظ سالمت عمومى خواهند داشت. نوشیدن منظم 
یک لیوان آب چغندر تــازه مى تواند در افزایش دریافت 
آهن موثر باشــد و از طرفى بخش مهمى از ویتامین ها 
و امالح ضرورى براى عملکرد مطلوب بدن را نیز تامین 
مى کند. براى تهیه این اسموتى، مقدارى چغندر را با هویج 
و در صورت تمایل سیب در مخلوط کن بریزید. کمى آب 
یا شیرنارگیل نیز اضافه کرده و این نوشیدنى را میل کنید.

آب سیب
آب سیب یکى از بهترین نوشــیدنى هاى سرشار از 
آهن است که به تقویت سالمت و پیشگیرى از 
کمبود هاى غذایى از جمله آهن کمک مى کند. آب 
سیب همچنین سرشار از دیگر ویتامین ها و موادمعدنى 
مانند ویتامین C و پتاسیم است که در بهبود سالمت 

عمومى بدن تاثیرگذار است.

نوشیدنى هاى خوشمزه براى پیشگیرى از کمبود آهن
درد مفاصل تنها متوجه افراد ســالمند یا میانســال 
نیســت و مى تواند به دالیل مختلفــى از جمله فقر 

ویتامین ها در افراد جوان هم رخ دهد.
 برخالف باور عمومى، درد مفاصل تنها متوجه افراد 
سالمند یا میانسال نیست و مى تواند به دالیل مختلفى 
از جمله فقر ویتامین ها در افــراد جوان هم رخ دهد. 
هرچند عوامل دیگرى از جملــه چاقى هم مى تواند 

سبب بروز درد در ناحیه مفاصل شود.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى ســالمت وزارت 
بهداشت برخى از کمبودهاى ویتامینى و ارتباط آنها 

با درد مفاصل شناخته شده است:
ویتامین D: ویتامین D براى جذب کلسیم و حفظ 
 D تعادل مواد معدنى در بدن ضرورى است. ویتامین

ناکافى باعث اختالل در جذب کلسیم و 
تضعیف استخوان ها به همراه درد مفاصل 

مى شــود. کمبود ویتامیــن D همچنین 
مى تواند منجر به تضعیف ماهیچه ها شــود. 

همه افراد باید روزانه 15 میکروگرم ویتامین D را از 
طریق مواد غذایى، مولتى ویتامین ها و نور خورشید 
به دست بیاورند. غالت غنى شده و فرآورده هاى 

لبنى حاوى ویتامین D هستند.

ویتامین C: اسید اسکوربیک یک ویتامین شناخته 
شده در تولید کالژن است که جزو کلیدى تاندون ها، 
رباط ها و استخوان ها شناخته مى شود. کمبود ویتامین 
ث منجر به تضعیف بافت همبند، درد و تورم مفاصل 
مى شــود. براى حفظ ســالمت مفاصل، یک مرد 
بزرگســال باید روزانه به طور متوسط 90 میلى گرم 
ویتامین ث دریافت کند در حالى که میزان نیاز زنان 
75 میلى گرم است. ســبزیجات، میوه ها بخصوص 
توت فرنگى، فلفل قرمــز و مرکبات حاوى ویتامین 

C هستند.

ویتامین A: بدن شما براى فرایندهاى مختلف از 
جمله رشد استخوان ها و تمایز سلولى نیاز به ویتامین 
A دارد. یک مرد به طور متوسط نیاز به 3 هزار واحد 
ویتامین A در روز دارد در حالى که میزان نیاز روزانه 

زنان به این ویتامین قریب به 2300 واحد است.
 سیب زمینى شــیرین، هویج، کدو، کلم پیج حاوى 
مقادیر زیادى از این ویتامین هستند. کمبود ویتامین 
A منجر به صدمــه به بافت همبنــد و درد مفاصل 
مى شــود. با این حال مکمل هاى این ویتامین اگر 
بیش از حد استفاده شود نیز درد مفاصل را به همراه 

خواهد داشت.

دیگر ویتامین ها: کمبود برخى دیگر از ویتامین ها 
نیز با درد مفاصــل ارتباط دارد. ایــن امر بویژه 
در افراد با رژیم و تغذیه نامناســب رایج است. 
 B۶ ویتامین هاى ،E و ویتامیــن B۱ ویتامین
و ویتامین B۱۲ از این دســت هســتند. با 
این حال درد مفاصل مى تواند ناشــى از 
مشــکالت جدى دیگر هم باشد بنابراین؛ 
اگر با جبران ویتامین ها همچنان دچار درد مفاصل 

بودید، حتما به پزشک مراجعه کنید.

کدام ویتامین ها باعث درد مفاصل مى شود
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برنج قهوه اى منبع سرشــار فوالت، ریبوفالوین (B 2)، پتاسیم و کلسیم نیز اســت. عالوه بر این برنج 
قهوه اى داراى درصد منگنز بسیار باالیى نیز هست. این ماده معدنى براى بسیارى از فرآیند هاى بدن مانند 
استخوان سازى، بهبود زخم، متابولیســم انقباض عضالنى، عملکرد عصبى و تنظیم قند خون، نقش 

حیاتى را ایفا مى کند.
از لحاظ میزان کالرى، کالرى برنج قهوه اى با کالرى برنج سفید تفاوت چندانى ندارد، اما نکته اى که 

باعث مى شود برنج قهوه اى در رژیم الغرى موثر واقع شود، وجود فیبر باال در آن است.
به عنوان مثــال یک فنجــان (158 گــرم) از برنج قهــوه اى حــاوى 3.5 گرم 
فیبر است. این در حالى است که مقدار فیبر در یک فنجان برنج سفید کمتر 

از 1 گرم است.
 فیبر به شما کمک مى کند براى مدت طوالنى ترى احساس سیرى کنید 
و به همین دلیل انتخاب غذا هایى با مقدار فیبر باال مى تواند به مصرف 

کالرى کمتر در طول روز منجر شود.

 محققان رابطه بین اختالالت خواب مختلف نظیر بى خوابى، مدت زمان کوتاه 
خواب، مدت زمان طوالنى خواب و خواب آلودگى در طــول روز را با کمردرد 

ارزیابى کردند.
یافته ها نشان مى دهد که بى خوابى مى تواند باعث کمردرد شود و برعکس.

کمردرد بسیار شایع است و افراد در هر سنى را تحت تأثیر قرار مى دهد. بر اساس 
مطالعه بار بیمارى هاى جهانى در سال 2015، 7.3 درصد از جمعیت جهان - یا 
540 میلیون نفر - در هر زمان کمردرد محدودکننده فعالیت را تجربه مى کنند و 

این عالمت علت اصلى ناتوانى در سراسر جهان است.
برخى از عوامل ســبک زندگى با خطر باالتر کمردرد مرتبط هستند که شامل 

مشاغل سخت، سیگار کشیدن، چاقى و میزان پایین فعالیت بدنى است.
چندین مطالعه نشان داده اند که کیفیت بد خواب و کمردرد با هم ارتباط دارند.

یک مطالعه مقطعى که بین 9611 شرکت کننده انجام شد به این نتیجه رسید که 

کمردرد با مدت زمان کوتاه خواب و کیفیت پایین خواب مرتبط است.
در مطالعه دیگرى، محققان کیفیت خواب و شدت درد را در 80 بیمار 

مبتال به کمردرد ارزیابى کردند. آنها مشــاهده کردند که 
یک شــب خواب با کیفیت پایین، روزى پردرد را 

به همراه دارد.
عالوه بر ایــن، یک روز بــا کمردرد 

شــدید با کاهش کیفیت خواب 
شــبانه بعدى همــراه بود که 
نشــان دهنده یــک رابطه دو 

طرفه بین کیفیت خواب و شدت 
درد در بیمــاران مبتال بــه کمردرد

 است.

 مصرف یک صبحانه متعادل و مقوى براى همگان واجب و 
ضرورى است، مخصوصا در شرایطى که دیابت داشته باشید. 
نادیده گرفتن صبحانه در دیابت نوع 2 ، خطرات این بیمارى را 
افزایش مى دهد اما اینکه بدانیم دقیقا چه بخوریم ، مى تواند در 

بهبود دیابت به ما کمک کند.
داشتن یک برنامه غذایى مناســب براى صبحانه به صرفه 
جویى در زمان به ما کمک مى کنــد و ما را در کنترل گلوکز 

مناسب براى آینده نیز یارى مى کند. 
در این قسمت راهکارهایى براى یک صبحانه مناسب در ابتال 

به دیابت به شما معرفى خواهیم کرد.

راهنماى مناسب براى صبحانه دیابتى ها و 
جلوگیرى از دیابت

مصرف یک صبحانه پر چربى با پروتئین ، ممکن است که 
قند خون را کاهش دهد. این نوع از صبحانه ها براى کسانى 

مناسب است که باید کربوهیدرات کمى استفاده کنند.
 بعضى از افــراد مبتال به دیابــت ، قند خــون باالیى را در 
صبح ها تجربه مى کنند و علت آن این است که کبد ، قند ها 

را در شب مى شکند و سلول ها به انسولین مقاوم مى شوند. 
قند خون همچنین بعد از صبحانه تــا دو برابر نیز بعد از نهار 

افزایش مى یابد.
قند خون باال بعد از وعــده هاى غذایى مــى تواند میل به 
کربوهیدرات را نشــان دهد و علت آن این است که قند بدن 
داخل خون مانده و به ســلول ها نرسیده اســت و در نتیجه 
سلول ها به بدن سیگنال مى دهند که باید قند یا کربوهیدرات 

مصرف کند تا بتواند سوخت کافى داشته باشد.
کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها منبع ســریعى براى به دست آوردن انرژى 
هستند اما براى افراد مبتال به دیابت مى توانند قند خون باالیى 
را ایجاد کنند . زمانى که بحث به دیابتى ها مى رسد ، مصرف 

فیبر حرف اول را مى زند.
بیشتر مواد مغذى مصرفى این افراد باید حداقل داراى 35 گرم 
فیبر در روز براى افراد مبتال به دیابت باشند زیرا فیبر به آن ها 
کمک مى کند تا پاسخ به گلوکز در بدنشان آهسته تر باشد و 

راحت تر بتوانند قند خون را تنظیم کنند.

چربى ها
نباید بدن خود را به طور کامل از جربى ها دور نگه دارید زیرا 
چربى ها در کنار ویتامین به بدن کمک مى کند تا قلب و مغز 
شما عملکرد بهترى داشته باشــد و بخش ضرورى از رژیم 
غذایى شما مى باشند . تمام آن ها با یکدیگر یکى و برابر نیستند 
، مثال باید به دنبال چربى هایى مثل آووکادو ، نارگیل و منابع 

گیاهى و حیوانى با کیفیت باال باشید.
لبنیاتى مثل کره نیز انتخاب مناســبى براى چربى هستند. 
اگرچه که خیلى ها فکر مى کنند که چربى کره باالست اما کره 

مى تواند به تنظیم کلسترول کمک کند.
استفاده از روغن هاى زیتون و کره به اندازه یک قاشق 

چاى خورى در غذا به جاى روغن هاى فرآورى شده 
بسیار مناسب مى باشد.

اسید چرب امگا 3 نیز یک نوع محافظت کننده از 
بدن است و داراى خواص ضد التهابى مى باشد 
. گردو ، دانه چیا و بذر کتان نیز منابع مناسبى 

براى چربى هستند.

پروتئین
پروتئین مى تواند انــرژى کافى را 

به تمام ســلول هاى بدن بدهد . 
پروتئین مى تواند بدون استفاده 

از چربى هم ، انــرژى بدن را 
تامین کند . پروتئین هاى 

حیوانى صبحانه مانند تخم مرغ و سوسیس هاى گیاهى کامال 
استاندارد هستند اما در صورتى که کمى نخود، توفو و بادام 
زمینى نیز به کار رفته باشــد. غذاى پروتئینى براى صبحانه 
دیابتى ها باید به اندازه یک کف دست باشد ، حتى مى توان 
از پودرهاى پروتئنى نیز مصرف کرد و کمبود این ماده را در 

بدن جبران کرد. 
در این قسمت براى هر کدام از مواد مناسب بدن، چندین نمونه 
خوراکى را مثال مى زنیم تا در صبحانه از آن ها استفاده کنید.

فیبر :جوى دو سر ، نان سبوس دار ، گندم.
پروتئین : تخم مرغ ، ماهى ، لوبیا ، بادام زمینى.

چربى سالم : روغن زیتون ، آووکادو ، لبنیات و کره ، نارگیل 
و بادام زمینى.

سبزیجات :فلفل دلمه اى ، گوجه فرنگى ، پیاز و میوه هاى 
برگ دار.

چند صبحانه عالى براى دیابتى ها
افــراد داراى قنــد خون بــاال براى 
صبحانــه که مهــم تریــن وعده 
غذایــى هر فرد اســت بایــد از مواد 
غذایى ســالم اســتفاده کننــد و به 
جاى خــوردن کیــک و کلوچه این 
خوراکى هاى مقوى را مصرف کنند تا 
مدت زمان زیادى سیر شوند و هم دچار چاقى 

یا افزایش قند خون نشوند.
محافظت از بدن در مقابل دیابت 
به معنى گرســنگى کشیدن یا 
خوردن غذاهاى بد مزه 
نیست ، شما مى توانید با 
خوردن غذاهاى خوشمزه 
هم تناسب اندام مناسب 

داشته باشید هم خطر بیمارى دیابت در شما کاهش یابد.

خوراك پنیر با گل کلم
در یک زمان کوتاه بهترین صبحانه را براى خود آماده کنید.

براى تهیه این صبحانه به مواد غذایى زیر نیاز دارید:
گل کلم - پنیر چدار رنده شــده- گوشت قرمز نگینى سرخ 

شده-فلفل هالوپینا-نمک و فلفل سیاه
طرز تهیه خوراك پنیر با گل کلم:

ابتدا گل کلم را پاك کرده و به قطعات ریز خرد کنید.
گل کلم ریزشده را با پنیر چدار رنده شده، گوشت قرمز نگینى 

سرخ شده، فلفل هالوپینا، نمک و فلفل سیاه مخلوط کنید.
این ترکیب را بــه مدت 5 دقیقه در فــر در دماى 160 درجه 

سانتیگراد بگذارید.
پس از گذشت این زمان غذا را ازفر خارج کنید و روى آن پنیر 
پیتزا ریخته و ســپس 20 الى 30 دقیقه دیگر آن را در فر قرار 

دهید تا غذاى شما آماده شود.
این غذا در ابتداى روز انرژى الزم براى شما را تامین مى کند و 

یکى از مقوى ترین خوراك ها براى آغاز روز است.

املت قارچ
اگر وقت کمى براى تهیه صبحانه دارید ، مى توانید با مواد زیر 

املت قارچ تهیه کنید :
قارچ دکمه اى خرد شده 200 گرم- تخم مرغ دوعدد-کره و 

روغن به میزان الزم.
طرز تهیه املت قارچ :

در روغن خیلى کم قارچ را سرخ کنید تا طالیى شود.سپس 
درون یک ماهیتابه مقدارى کره بریزید.تخم مرغ و قارچ ها 
با هم ترکیب کنید و پس از داغ شــدن روغن درون ماهیتابه 
بریزید.پس از سرخ شدن یک طرف املت آن را برگردانید تا 

طرف دیگر نیز سرخ شود.

بى خوابى باعث کمردرد مى شود!برنج قهوه اى سبب الغرى مى شود؟

صبحانه مناسبى که شما را از دیابت دور مى کند

است.
ررررررررررررررررررررارررارمار 80 بی 0وابو شدت درد را در

نها مشــاهده کردند که 
ررررررررررررارااا را را را ن، روزى پردرد

ردرد

ت
ردرد

و در صو براى تحریک سطح انرژى 
یا شیرنا

آب سیآ
آب سیب
آه
کمب
سیب ه
مانند وی
عمومى

در بانوان و کودکان است که تغذیه صحیح و 
گنجاندن منابع آهن در رژیم غذایى روزانه 

مى تواند تاثیر خوبى در پیشــگیرى 
از این مشــکل 
دداشته باشد. در

چند برگ اسفناج تازه را با یک
کمىعسل در مخلوط کنب
به غلظت اسموتى و طعم دل
ن ا دن ش ن با این نوشــیدنى ویتامینه

یادتان باشد در زمستان بیشــتر در معرض بیمارى ها 
قرار دارید. حفظ سالمتى در 6 ماهه دوم سال اهمیت 
بسیارى دارد. با تغذیه مناسب مى توانید از بروز چنین 

مشکالتى پیشگیرى کنید.
این روزها روزهاى ســرد هوا و ایام همراه با ســوز و 
سرماى استخوان سوز هوا در اقصى نقاط کشور است؛ 
به طورى که اکنون همه مناطق کشور درگیر برودت و 
سردى هواى شدید هستند و مردم سعى دارند کمترین 

زمان ممکن را در بیرون از خانه سپرى کنند.
برودت هوا در بسیارى نقاط مردم را خانه نشین کرده 
و هر فردى ســعى دارد به نوعى خود را گرم کرده و از 
گزند سرماخوردگى و سستى ناشــى از هواى سرد در 

امان نگه دارد.
یادتان باشد در زمستان بیشــتر در معرض بیمارى ها 
قرار دارید. حفظ سالمتى در 6 ماهه دوم سال اهمیت 
بسیارى دارد. با تغذیه مناسب مى توانید از بروز چنین 

مشکالتى پیشگیرى کنید.
معموال در فصل زمستان ســطح انرژى و تمرکز افراد 
کاهش مى یابد. تغییــر خلق و خو، کاهش اشــتها و 

بى خوابى با تغییر فصل شایع است. 
با آگاهى بیشتر درباره طبع و خواص غذاها مى توانید 
به بهبود این عالئم کمک کنید. در این گزارش قصد 
داریم شما را با خوراکى هاى زمستان و خواص آنها آشنا

 کنیم.

غذاهاى مناسب زمستان در طب سنتى
آداب غذا خوردن هــر منطقه به مــرور زمان تبدیل 
به بخش بزرگى از فرهنگ آن مى شــود. در گذشته، 
مردم آذوقه خود را متناســب با فصل سرد از مدت ها 
قبل آماده مى کردند. طبخ غذاهاى زمســتانى ساده و 
خوشمزه، بخش بزرگى از فرهنگ ماست و هنوز هم در 

سفره هاى ایرانى به  چشم مى خورد. 

بر اساس طب سنتى، فصل زمستان طبع سرد و ترى 
دارد. ایجاد تعادل در تغذیه و دورى از غذاهاى ســرد، 

بدن شما را سالم و قوى نگه مى دارد.
تامین آب مــورد نیاز، مواد معدنــى و ریزمغذى هایى 
چون آهن، مس و روى در فصل سرد به بهبود عملکرد 

سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.

لیست غذاهاى گرم در زمستان
گوشت گوسفند و شتر طبع گرمى دارند و مناسب فصل 
زمستان هستند. در مقابل سعى کنید گوشت گوساله را 
کمتر مصرف کنید. آبگوشت به، حلیم، سوپ قلم و آش 
شــله قلم کار به همراه دارچین یا زیره، غذاهایى سالم 

براى زمستان هستند.

دمنوش هاى زمستانى بخورید
دمنوش هاى زمستانى مثل دمنوش آویشن، دارچین، 
رازیانه و بهارنارنج به افزایش سوخت و ساز و گرماى 

بدن کمک مى کنند.
با ادویه هایى مثل زیــره، زردچوبه، زنجبیل و دارچین 
غذاهاى خود را خوش  طعم کنید. زعفران براى فصول 

سرد خواص بسیارى دارد.
ســبزیجاتى مثل هویج، ســیب زمینى، کدو حلوایى، 
شلغم، چغندر و کرفس مناسب فصل زمستان هستند. 
به  طور مثال، هویج پلو یکى از غذاهاى ســالم براى 
شام زمستان است که از دیرباز در سفره هاى ایرانى به  

چشم مى خورد.
میوه هایى مثل موز، انبه و ســیب در فصل زمســتان 
توصیه مى شوند. مرکبات سرشار از ویتامین سى هستند 
و به تقویت سیستم ایمنى بدن و پیشگیرى از ابتال به 

ویروس ها کمک مى کنند.
ماهى و تخم مرغ سرشــار از امــگا 3 و ویتامین دى 

هستند. از مصرف آنها غافل نشوید.

خوردنى هایى که باید در زمستان 
استفاده کرد

 داشته باشــد و بخش ضرورى از رژیم 
 . تمام آن ها با یکدیگر یکى و برابر نیستند 
ربى هایى مثل آووکادو ، نارگیلو منابع

فیت باال باشید.
 انتخاب مناســبى براى چربى هستند. 
کر مى کنند که چربى کره باالست اما کره 

سترول کمک کند.
ى زیتون و کره به اندازهیک قاشق
 جاى روغن هاى فرآورى شده

د.
 یک نوع محافظت کننده از 
واص ضد التهابىمى باشد 
ر کتان نیز منابع مناسبى

ــرژىکافى را
ى بدن بدهد . 

ون استفاده 
ى بدن را
ن هاى

پروتئین : تخم مرغ ، ماهى ، لوبیا ، بادام زمینى.
چربى سالم : روغن زیتون ، آووکادو ، لبنیات

وبادام زمینى.
سبزیجات :فلفل دلمه اى ، گوجه فرنگى ، پی

برگ دار.

چند صبحانه عالى براى
اافــراد داراى قنــد خون
ت صبحانــه که مهــم
غذایــىهر فرد اســت
غذایى ســالم اســتفاد
جاى خــوردن کیــک

خوراکى هاى مقوى را مص
مدت زمان زیادى سیر شوند و ه
یا افزایش قند خون نش
محافظت از بدن در
به معنى گرســنگ
خوردن غذ
نیست ، شم
خخخخوردن غذا
هم تناسب

ر برنج قهوه اى منبع سرشــ
قهوه اى داراى درصد منگنز بسیار باالیى
استخوان سازى، بهبود زخم، متابولیس

حیاتى را ایفا مى کند.
از لحاظ میزان کالرى، کالرى برن
باعث مى شود برنج قهوه اى
به عنوان مثــا
فیبر اس
1 1از
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آگهى نوبتى سه ماهه سوم 1401 مربوط به قســمتى از امالك شهر علویجه 1 
اصلى و روستاى هسنیجه 2 اصلى، شهر دهق 4 اصلى، بخش 15 ثبت اصفهان 
که بموجب ماده 11 قانون ثبت و ماده 59 اصالحى آئین نامه مربوط به امالکى 
است که در سه ماهه سوم سال 1401 تقاضاى ثبت آن پذیرفته شده و یا قبًال از 
قلم افتاده و یا طبق آراء هیئت نظارت ثبت اصفهان باید آگهى آن تجدید شود و در 

ردیف الف 90 روز و ردیف ب 30 روز مهلت اعتراض دارد. 
آگهى نوبتى ردیف الف: 

بخش 15 ثبت اصفهان 
علویجه 1 اصلى و شماره هاى فرعى 

پــالك 1751- آقــاى عبــاس میرزائــى علویجــه فرزنــد محمــد 
اســماعیل ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه مســاحت 1036/11 مترمربــع .

پالك 1758-خانم فریبا کبیرزاده علویجه فرزند حسین ششدانگ یکدرب باغ به 
مساحت 691/52 متر مربع .

پالك 5351 (حاصل استاندارد سازى پالك 1853/1)ـ  آقاى جعفر کریمى فرزند 
حسین ششدانگ یک قطعه زمین جزء اراضى باغات به مساحت 703/20 مترمربع 

که با قسمتى از پالك 1853 توام و تشکیل یک درب باغ را داده است. 
پالك 5421 (مجزى شــده از پالك 827 فرعى)ـ  آقاى علیرضا بخشنده فرزند 

على اکبر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 237/50 مترمربع. 
هسنیجه 2 اصلى و شماره  هاى فرعى 

پالك 1204- آقاى سهراب دهقان فرزند حسن و آقاى محمدصادق محمدبیگى 
دهقى فرزند نوروز على بالســویه ششــدانگ یــک قطعه زمین به مســاحت 

108655/71 مترمربع. 

دهق 4 اصلى و شماره  هاى فرعى 
پالك 2440- آقاى منصور مومنى و رحیم مومنى و ناصر مومنى فرزندان اسداله 
هر کدام به نسبت تمامت بیســت و چهارـ  هفتم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ و خانم ربابه مومنى فرزند اسداله به نسبت تمامت ده و دوـ  هفتم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ یک قطعه زمین محصور زراعى به مساحت 

841/97 مترمربع. 
پالك 5194 (مجزى شــده از پالك 1681 فرعى)ـ  آقاى عبدالعلى کالنترى 
فرزند حسین نسبت به دو سهم از هفت سهم و خانم طیبه علیخانى فرزند خلیل اله 
نسبت به پنج سهم از هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 

633/70 مترمربع. 
پــالك 5198 (باقیمانده پالك 2459)ـ  شــهره کالنترى دهقــى فرزند على 

ششدانگ یک در باغ به مساحت 1189/17 مترمربع. 
بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك ثبت اســناد و امالك و ماده واحد 
مصوب 1373 چنانچه کسى نســبت به امالك ثبت شــده ردیف الف از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت 90 روز و همچنین نســبت به امالك ثبت شده ردیف 
بى ســى روز گواهى اعتراض از مراجع صالحه اخذ و تسلیم نماید اعتراضات و یا 
گواهى طرح دعوى مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ذیل ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شد. این آگهى نســبت به ردیف الف در دو نوبت به فاصله سى روز 
و نســبت به ردیف ب فقط یک نوبت در روزنامه منتشر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: شنبه 1401/11/01 – تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/12/01 
- م الــف: 1442764- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك مهردشــت – نصراله 

علینقیان/10/198 

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان از پایان عملیات حفاظ بر روى رواق هاى 
پل تاریخى خواجو خبر داد.علیرضــا ایزدى اظهارکرد: 
پل تاریخى خواجو به صورت سه طبقه و در محور شرق 
شهر تاریخى اصفهان و در عصر صفوى بناشده و محور 
چهارباغ خواجو که بعدها در عصر قاجار بناشده را به جنوب 
اصفهان متصل مى کند.وى ادامه داد: با توجه به اینکه در 
دو سمت عرضه این پل تاریخى رواق هاى سرپوشیده اى 
وجود داشــت و در طى سال هاى گذشــته تنى چند از 
شهروندان و گردشــگران از فراز این رواق ها به طبقات 
پائین ســقوط نموده بودند، بنا به دســتور وزیر محترم 

مقرر شد تا عملیات نصب حفاظ بر روى رواق هاى طبقه 
فوقانى این پل تاریخى و همچنین عمارت هاى بخش 

ابتدا و انتهایى این پل تاریخى انجام شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان افزود: عملیات نصــب حفاظ در مدت 
نزدیک به ســه ماه و با هزینه اى بالغ بر چهــار میلیارد 

و500میلیون ریال به پایان رسید.
وى تصریح کــرد: حفظ منظــر بنا، بازگشــت پذیرى 
طرح در کوتاه ترین زمان ممکن، اســتحکام و مقاومت 
باالى مصالح حفاظ ها و همچنین اجراى آسان ازجمله 

ویژگى هاى جان پناه هاى پل تاریخى خواجو است.

رئیس امور آزمایشگاه هاى حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان مشکالت مالى و اعتبارى را یکى از دالیل اصلى 
خاموشــى و غیرفعال بودن برخى ایستگاه هاى سنجش 
کیفى هوا در این کالن شــهر عنوان کرد.بابک صادقیان 
اظهار داشت: در حال حاضر 14 ایستگاه سنجش کیفیت 
هوا در سطح شــهر اصفهان مستقر هســتند که از این 
تعداد 11 ایستگاه فعال اســت.وى با اشاره به دالیل عدم 
فعالیت سایر ایستگاه ها عنوان کرد: به دلیل ماهیت فنى و 
کارکرد ایستگاه هاى فوق  که داراى تجهیزات مکانیکى، 
الکترونیکى (سخت افزارى و نرم افزارى )، الکتریکى و ابزار 
دقیق هستند و به دلیل آنکه به طور مستمر در مدار هستند 

نیازمند تعمیرات، سرویس و راهبرى بوده به همین علت 
گاهى از مدار خارج مى شوند تا امور فوق محقق گردد.

وى افزود: بخشى از تجهیزات این ایســتگاه ها نیازمند 
قطعــات و لوازم یدکى اســت کــه تامیــن آن به دلیل 
محدودیت هاى اعتبارى و همچنین موضوع تحریم، داراى 
مشکالت خاص خود است.صادقیان با بیان اینکه حفظ و 
پایدارى ایستگاه ها و همچنین فعال کردن ایستگاه هاى 
پایش نیازمند تامین هزینه هاى بسیار سنگین است، تصریح 
کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تالش هاى 
متعددى جهت تامین منابع مالى فوق در ســطح ملى و 

استانى انجام داده و کماکان این تالش ادامه دارد.

پایان عملیات نصب
 حفاظ هاى پل خواجو  

علت خاموشى برخى 
ایستگاه هاى سنجش کیفى هوا

خبر

خورشید کیایى
افت 20 درصدى تولید ماهــى در اصفهان خبر تلخى 
اســت که همین یکى دو روز پیش مدیر امور شیالت 
و آبزیان سازمان جهاد کشــاورزى استان آن را اطالع 
رســانى کرد، موضوعى که دلیلى جز کمبود منابع آبى 

و خشکسالى ندارد.
روزهاى گرم اصفهان در تابستان امسال باعث شد که 
خشکسالى به مزارع پرورش ماهى اصفهان رحم نکند 
تا با این کاهش نگران کننده در تولید ماهى در اصفهان 
روبرو باشیم. پیش از این ساالنه 10 هزار تن انواع ماهى 
خوراکى در اصفهان تولید مى شد اما این رقم امسال با 

افت شدید به هشت هزار تن رسیده است.
گرچه مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزى اصفهان 
گفته صنعت تولید ماهى در اصفهان آب بر نیســت و 
آب مصرفى مجدد به چرخه باز مى گردد اما به هر حال 
براى تولید این محصول باید منابع کافى آب در اختیار 
باشد؛ منابعى که وضعیت آنها اکنون به یک تراژدى در 

اصفهان تبدیل شده است.
به گفته محمد رضا عباســى، با وجود این مشکالت، 
افزایش تولید مزارع تولید و پرورش ماهى در اصفهان، 
نیازمند همکارى متولیان آب است. به اعتقاد این مقام 
مسئول تنها با منابع آبى کافى است که مى توان در راه 

تولید آبزیان موفق بود.
در استان اصفهان انواع ماهیان گرم آبى مانند کپور در 
استخرهاى ذخیره آب کشــاورزى با دماى باالى 20 
درجه سانتى گراد و سرد آبى مانند قزل آال تولید مى شود. 
ماهى قزل آال در ایــن اســتان در دو بخش آب هاى 

شیرین یا آب هاى شور نامتعارف که کاربردى در مزارع 
کشاورزى ندارد، پرورش داده مى شود.

آنطور که از سخنان مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان 
جهاد کشــاورزى اصفهان برمى آیــد، تولید ماهى در 
آب هاى شــور قابلیت توســعه دارد و به عنوان مثال 
انواع گونه هاى خاویــارى را مى توان تولید کرد که این 
زمینه کارى در سال هاى گذشــته آغاز شده است و در 
شهرستان هاى آران و بیدگل و کاشان امسال در کنار 
پرورش ماهى خاویارى و استفاده از گوشت آن حدود 40 

کیلوگرم خاویار تولید شد.

به غیر از تولید ماهى هاى خوراکى، در استان اصفهان 
واحدهاى زیادى که ماهى تزیینى پرورش مى دهند هم 
وجود دارد که از این لحاظ اصفهان را جزو اســتا نهاى 
فعال در پرورش ماهى قرار داده و اکنون این اســتان 
رتبه نخست را در پرورش ماهى تزیینى در کشور دارد. 
اهمیت این موضوع از آنجا نشــات مى گیرد که استان 
اصفهان جزو استان هاى ســاحلى در کشور نیست، اما 
جزو تولیدکنندگان برتر در حوزه ماهیان تزیینى و صادر 

کنندگان آن به شمار مى رود.
با این وجود همواره پرورش دهندگان آبزیان در اصفهان 

با مسائل و مشکالت متعددى در تولید و پرورش ماهى 
روبرو بوده اند که خشکسالى یکى از بزرگترین مشکالت 
آنها به شمار مى رود و اکنون تولید کنندگان را با چالشى 

جدى روبرو کرده است.
در حال حاضر 800 واحــد تولیدى ماهــى تزیینى و 
آکواریومى در اســتان اصفهان فعالیــت دارد و افزون 
بر 2 هزار و 200 نفر اشــتغال زایى مستقیم توسط این 
صنعت رقم خورده است و به گفته کارشناسان با توجه 
به اینکه تولید ماهیان زینتى در جهان به عنوان یکى از 
صنایع پردرآمد مطرح است، اگر بتوانیم تولید و بازارهاى 
مصرف در حوزه این نوع آبزیان را در اصفهان افزایش 

دهیم، قطعاً مى توان شاهد رونق در این حوزه باشیم.
 همچنین اگر شرایط صادرات این گونه آبزیان فراهم 
شــود مى توان به ارزآورى در این حوزه نیز امیدوار بود 
و رونق بازار فروش داخلى و خارجى نیز موجب رغبت 
تولیدکننــدگان به افزایش تولید در ایــن حوزه خواهد 
شــد اما این امر تنها در صورتى محقق مى شــود که 
تولیدکنندگان در برابر حوادث پیش بینى نشــده مورد 

حمایت قرار بگیرند.
این روزها خشکسالى در اصفهان بر تمامى حوزه هاى 
کشاورزى تاثیرگذار بوده و قطعاً یکى از ملزومات پرورش 
آبزیان بحث تامین آب است. با خشک شدن چشمه ها، 
قنوات و کم آب شدن رودخانه ها تولید در مزارع پرورش 
آبزیان نیز تحت تاثیر قرار گرفته و فعاالن این حوزه با 
مشکالت متعدد روبرو شده اند و به نوعى مى طلبد که 
در این راســتا از روش هاى دیگرى براى صنعتى که 

اصفهان را متحول مى کند استفاده شود. 

آسیب کم آبى به صنعت پرورش ماهى در اصفهان
معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت از مردم اصفهان و شاهین شــهر 
بدلیل مازوت سوزى نیروگاه شهید منتظرى عذر 

خواهى کرد.
على ســالجقه پیش از ظهر پنجشــنبه در جمع 
خبرنگاران  با اشاره به مازوت سوزى نیروگاه شهید 
منتظرى، گفت: اینکه نیروگاه مازوت مى سوزاند 
از سال قبل شروع شده اما آلودگى شهر اصفهان 
از سال هاى قبل بوده است؛ از مردم استان و شهر 
اصفهان عذر خواهى مى کنیم بخاطر شرایط موجود 

زیرا این وضعیت در شأن مردم اصفهان نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان 
کرد: استانى که نقش واال در پیشرفت کشور داشته 
اســت؛ از فرودگاه که مى آمدم احساسم سخت و 
ســنگین بود که به اصفهان بیایم زیرا زاینده رود 
را، تاالب گاوخونى و هــواى این خطه را به چنین 

روزى کشاندیم.
ســالجقه افزود: این شــهر را پایلــوت و منطقه 
آزمایشــى در حوزه خودرو برقــى و حمل و نقل 
عمومى پاك خواهیم کــرد و در این زمینه از وزیر 
صمت کمــک خواهیم گرفت و درمــورد مازوت 
سوزى سال گذشته با وزیر نفت قرار شد تهاترى 
اتفاق افتد آنجا یک جلســه مشترك انجام دهند؛ 
مى خواستم امسال جشن عدم مازوت سوزى را در 
اصفهان داشته باشیم و قرار بود شازند هم همین 

باشد اما نشد این مهم را پیگیرى مى کنم.

ببخشید در اصفهان 
مازوت مى سوزد!

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0774 مورخ 1401/10/03 به شــماره کالسه 1147 مالکیت آقاى/ 
خانم حسین وطنخواه ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 369 کدملى 1140964798 
صادره فرزند رمضان در یــک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 1397,40 مترمربع 
پالك شــماره 21 فرعى از 100 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل یک فقره تقســیم نامه به شماره 14249 مورخ 35/5/30 دفترخانه 
61 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده اســت. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 
نوبــت اول: 1401/11/01- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/16- م الف: 
1442289 – رئیس ثبت اسناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/199

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1401

آگهى تغییرات
شرکت لوله و پروفیل مستحکم سهامى خاص به شماره ثبت 9136 و شناسه ملى 10260302230 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/08/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سیدمحمدحسین طوسى زاده به کدملى 1284829367 بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، سیدمحمود 
طوسى زاده به کدملى 1284386864 بسمت عضو هیئت مدیره و محبوبه یراقى به کدملى 1285541650 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است. - مهرداد باقریان به کدملى 1270726021 و مراد کاظمى به کدملى 1818422654 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل براى مدت 

یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1441301)

تاسیس
شرکت سهامى خاص طرح و خشت سپاهان درتاریخ 1401/10/18 به شماره ثبت 73060 به شناسه ملى 14011845675 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام خدمات فنى و مهندسى شامل طراحى و محاسبات و نظارت . اجراى کلیه پروژه 
هاى عمرانى اعم از پرژه هاى ساختمانى ، آب و فاضالب ، راه و باند و سد ســازى و تونل سازى . گودبردارى هاى عمیق با هرگونه سیستم سازه نگهبان. بازسازى 
ساختمانها با هر کاربرى. طراحى و ساخت دکوراسیون داخلى و خارجى و محوطه سازى. طراحى و ساخت تجهیزات ساختمانى. طراحى و ساخت مصنوعات بتنى 
و یا اجزاى پیش ساخته ساختمانى با هر نوع جنس و فرم. اجراى پروژه هاى تاسیساتى شامل : تاسیسات ساختمانها و مراکز صنعتى و کارخانجات .اجراى پروژه 
هاى خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمى ( به استثناء استخراج و اکتشاف و بهره بردارى نفت و گاز و پتروشیمى ) و شبکه هاى آب و فاضالب . خرید و فروش، تولید 
و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد 
با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و 
خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت ، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، 
شهر اصفهان، مهرآباد، کوچه شهید علیخانى غربى 3[4]، کوچه بنفشه 2، پالك 7، طبقه 2 کدپستى 8158964974 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
433610685991 مورخ 1401/10/08 نزد بانک شهر شعبه عالمه امینى با کد 6104335 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم الناز بدیهى به شماره 
ملى 1270987399 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى میالد نصیرى بابادگانى به شماره ملى 1271810761 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى على معینى به شماره ملى 1280429402 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على وهابى به شماره ملى 1285049241 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى علیرضا مختارى به شماره ملى 1290496021 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1442228)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص برج اسکلت نماى اصفهان به شناسه ملى 10260468828 و به شــماره ثبت 26135 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى احسان سلطانى به شماره ملى 1288319835 وخانم آزاده سلطانى به شماره ملى 1819578402 وآقاى ایمان 
سلطانى به شماره ملى 1971567701 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.آقاى سعید یاورى به شماره ملى 1219440299 به سمت 
بازرس على البدل تا پایان سال مالى وآقاى سید رسول حسینى به شماره ملى 1291519092 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1442249)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص ایفا سازه جى به شناسه ملى 14004214103 و به شماره ثبت 52379 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/07/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مهدى لیلى قهجاورستانى به شماره ملى 1270456830 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا لیلى قهجاورستانى به شماره ملى 1284065634 
به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مرتضى لیلى قهجاورستانى به شماره ملى 1291669851 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر 
عامل تفویض گردید مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1442233)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص برج اسکلت نماى اصفهان به شناسه ملى 10260468828 و به شماره ثبت 26135 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى احسان سلطانى به شماره ملى 1288319835 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم 
آزاده سلطانى به شماره ملى 1819578402 به سمت رئیس هیئت مدیره وآقاى ایمان سلطانى به شماره ملى 1971567701 به سمت مدیرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مدیر 
عامل منفردا، همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1442252)

آگهى تغییرات
 شرکت کنترل بهین آفاق ســهامى خاص به شماره ثبت 40444 و 
شناسه ملى 10260581276 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/08/17 تعداد اعضاى اصلى هیأت مدیره از 
3 نفر به4 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1442258)

پایان فرار قاتل 
فرمانده انتظامى لردگان اظهار کرد: در پى وقوع یک فقره 
قتل در اسـتان اصفهان و فرار قاتل به سمت شهرستان 
لردگان ، بررسى موضوع در دستور کار ماموران انتظامى 
این فرماندهى قرار گرفت. سرهنگ على تابش فرد افزود: 
ماموران هویت  قاتل معلوم را در محل اختفاء شناسـایى 
و در عملیاتى دسـتگیر وتحویـل عوامل پلیـس آگاهى 

نجف آباد شد.

ادامه سرما تا میانه هفته
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان از کاهش 
تدریجى دماى هواى استان بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد 
تا اواسط هفته جارى خبرداد. مینا معتمدى اظهار داشت: 
تا اواسـط هفتـه کاهـش تدریجـى و محسـوس دماى 
شـبانه اسـتان پیش بینى مى شـود و براى مثـال کمینه 
دماى کالنشـهر اصفهان به 6 درجه سانتیگراد زیر صفر 

خواهد رسید. 

کاهش 71 درصدى ذخایر سدها
مدیر دفتر تاسیسات آبى شرکت آب منطقه اى اصفهان با 
اشاره به اینکه ذخیره آب سدهاى استان به 185 میلیون 
مترمکعب رسـیده، گفـت: ذخایر آب سـدهاى اصفهان 
نسـبت به میانگیـن 71درصـد کاهش نشـان مى دهد. 
احسان ا... امینى گفت: ذخیره آبى سد زاینده رود نسبت به 
سال گذشته 10 درصد و در مقایسه با بلندمدت (50 سال)، 

 75 درصد کاهش یافته است.

معاون رئیس جمهور: این وضعیت آلودگى 
هوا در شأن مردم اصفهان نیست
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نشریه آبوالى پرتغال مدعى شد که باشگاه پورتو تصمیم 
دارد قرارداد مهدى طارمى را تا ســال 2027 تمدید کند. 
قرارداد کنونى ستاره ایرانى پورتو تا پایان فصل 2024 است 
ولى باشگاه پرتغالى به دلیل درخشش طارمى، مى خواهد 
هر چه زودتر قرارداد این بازیکن را 3 سال دیگر تمدید کند. 
آرسنال و برخى تیم هاى دیگر قدرتمند اروپایى عالقه اى 
براى جذب ستاره کشورمان نشان دادند ولى با این تمدید 
قرارداد به نظر مى رسد که طارمى تا سالیان سال قرار است 
در پورتو بازى کند و به درخشش ادامه دهد. طارمى اکنون 
مهمترین بازیکن پورتو محسوب مى شود و مهره اساسى 
سرخیو کونسیسائو نام گرفته است. این سرمربى تابستان 

شخصاً با فروش طارمى مخالفت کرده بود.

طارمى تا 2027 در پرتغال؟

02

«حمد بن خلیفه بن احمد آل ثانى» رئیس فدراسیون فوتبال 
قطر در تازه ترین گفتگوى خود توافق با کارلوس کى روش 
سرمربى تیم ملى ایران در جام جهانى قطر را تکذیب کرد 
اما مذاکره با او و سایر مربیان را مورد تایید قرار داد. حمد بن 
خلیفه که در یکى از برنامه هاى شبکه تلویزیونى الکاس 
حضور یافته بود، در واکنش به بحث کى روش گفت: اینکه 
مى گویند با کى روش مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم 
را تکذیب مى کنم. وى افزود: ما چند گزینه داریم که یکى 
از آنها کارلوس کى روش است. با گزینه هایمان مذاکراتى 

داشتیم اما هنوز توافقى حاصل نشده است.

تکذیب توافق قطر
 با کى روش

04

با اعالم باشــگاه پرســپولیس حامد پاکدل طى جلسه با 
مدیران باشگاه، براى جدایى از پرسپولیس در نیم فصل به 
توافق رسید و رسمًا از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شد. 
پاکدل در این جلسه همه مطالباتش از پرسپولیس را بخشید. 
باشگاه پرسپولیس ضمن تشــکر از زحمات این مهاجم با 
اخالق، براى او در ادامه دوران حرفه اى اش آرزوى موفقیت 
دارد. با خالى شدن یک جاى خالى 
در خط حمله سرخپوشان، یحیى 
گل محمدى به دنبال جذب یک 
مهاجم خارجى براى پوشش نقطه 
ضعف صدرنشــین لیگ 

برتر است.

جدایى پاکدل از پرسپولیس

شرایط خوب هافبک دفاعى کایسرى اسپور ترکیه 
باعث شده که این روزها سرمربى پرتغالى استقالل 
پیگیر بازگشــت این بازیکن به جمع آبى پوشــان 

نهرانى باشد.
على کریمى هافبک ســابق و ملى پوش آبى ها که 
در عضویت کایسرى اســپور ترکیه قرار دارد، پس 
از پشت سرگذاشــتن مصدومیت عالوه بر رسیدن 

بــه پیراهن تیــم ملى 
در لیــگ ترکیه هم 
شــرایط خوبــى را 

تجربــه کــرد و حاال 
مورد توجه ریکاردو ساپینتو 

قرار گرفته است.
این هافبک دفاعــى باتجربه که در ابتداى 
فصل هم مورد توجه اســتقالل قرار گرفت 
اما با توجه به قراردادى که با کایسرى اسپور 
ترکیه داشــت و همچنین تالش براى قرار 
گرفتن در لیســت نهایى تیــم ملى فوتبال 

ایران ترجیح داد تا در ترکیه بماند. حاال خبر رسیده در 
نقل و انتقاالت زمستانى 
او بار دیگر مورد توجه 
آبى هاى پایتخت قرار 

گرفته است.
اما گفته مى شــود این 
بازیکــن بــه مدیران 
اســتقالل اعــالم کرده 
است براى بازگشت به جمع 
آبى هــا یک 
شــرط 

ویــژه دارد و 
اگر مدیران اســتقالل 
ایــن شــرط او را قبول 

کننــد ایــن احتمــال وجــود دارد در ادامه فصل 
شــاهد حضور این هافبک بازیســاز و توانمند در 

استقالل باشیم.
یک روایت تایید نشده وجود دارد. اینکه على کریمى 
به اســتقاللى ها پیام داده است دســتمزدى که از 
کایسرى اســپور در ترکیه دریافت مى کند را براى 
حضور در استقالل طلب خواهد کرد و اگر على فتح 
ا... زاده بتواند این شرط کریمى را محقق کند احتمال 
بازگشت این هافبک دفاعى و ملى پوش به استقالل 
زیاد خواهد بود. البته باید دید على کریمى در صورت 
تایید پیشنهاد اســتقالل، چه واکنشى به این ماجرا 
خواهد داشت و رقم پیشنهادى خودش و مدیربرنامه 

اش به باشگاه استقالل چقدر خواهد بود.
پیش از این على فتح ا...  زاده درباره شــایعه 
جذب کریمى در نقل و انتقاالت زمســتانى 
به رسانه ها گفته بود: «اگر بتوانیم او را جذب 
کنیم اتفاق بسیار خوبى است، اما باید بتوانیم شرایط 

حضورش در استقالل را فراهم کنیم.»

ستاره ایرانى کایسرى به استقالل برمى گردد؟

کاپیتان تیم ملى ایران در دومین بازى پیاپى براى 
آ. ا. ك آتن پاس گل داد تا این تیم به مرحله نیمه 

نهایى رقابت هاى حذفى راه پیدا کند.
در چارچوب مسابقات مرحله یک  چهارم نهایى 
جام حذفى یونان، تیم فوتبال آ. ا. ك آتن که براى 
دومین بازى پیاپى احسان حاج صفى را به عنوان 
مدافع چپ در ترکیب داشت و میالد محمدى را 
در فهرست نمى دید، به مصاف تیم دسته دومى 

پانسرایکوس رفت.
نیمه اول این مسابقه با تساوى بدون گل خاتمه 
یافت، اما در نیمه دوم آ. ا. ك آتن نمایش کامًال 
متفاوتى برابر پانسرایکوس ارائه داد و توانست با 
زدن ســه گل که یکى از آنها روى پاس احسان 
حاج صفى بود، به چهارمین پیروزى پیاپى دست 

پیدا کند.
احسان حاج صفى که سه شب پیش تر در مسابقه 
ســوپر لیگ یونان مقابل پانتولیکوس پاس گل 
داده بود، در دیدار حذفى چهارشنبه شب هم پس 

از اینکه در محوطه جریمه خودى صاحب توپ 
شــد، با پاس در عرض، لوى گارسیا را در مقابل 
محوطه 6 قدم صاحب موقعیت کرد تا این بازیکن 
براى دومین بازى پیاپــى روى پاس مدافع چپ 
ایرانى آ. ا. ك گلزنى کند. ســتاره اسبق سپاهان 
این روزهــا نقش یک مهندس گلســاز را براى 

تیمش ایفا مى کند.
یاران حاج صفى و محمدى که طى ســه دیدار 
اخیرشــان یک پیروزى در جام حذفى و دو برد 
در ســوپر لیگ یونان به دســت آوردند، در این 
مسابقه هم توانستند به برترى سه بر صفر برابر 
پانسرایکوس برسند تا به مرحله نیمه نهایى این 

رقابت ها راه پیدا کنند.
میالد محمــدى، دیگر بازیکن ایرانــى آ. ا. ك 
آتن که در دیــدار جام جهانى مقابــل آمریکا با 
آسیب دیدگى مواجه شد، براى هشتمین مسابقه 
پیاپى در فهرســت رقابت هاى رسمى باشگاهى 

یونان حضور نداشت.

ستاره اسبق سپاهان، مهندس آ.ا.ك یونان شد
03

تیم ون پارس در یک بازى حساس از رقابت هاى فوتبال 
لیگ دسته یک جام آزادگان مقابل تیم  فجر شهید سپاسى 
شــیراز تن به شکســت داد و 3 امتیاز این دیدار را تقدیم 
شــاگردان مهدى رجب زاده کرد. در این بازى که از هفته 
هجدهم این رقابت ها عصر چهارشنبه در ورزشگاه حافظیه 
شیراز برگزار شد، تیم میزبان با تک گل محسن سیفى در 
دقیقه 76مقابل ون پارس به برترى رســید و 3 امتیاز مهم 
را در خانه حفظ کرد. این 2 تیم در جام حذفى بازى خوبى 
مقابل حریفان خود داشتند و تیم ون پارس با هدایت مجتبى 
توتونى مى رفت تا تیم پرسپولیس را از گردونه رقابت هاى 
جام حذفى، حذف کند اما پس از 120 دقیقه تالش در نهایت 

در ضربات پنالتى مغلوب تیم پرسپولیس شد.

شکست ون پارس 
در بازى حساس

مهاجم ســابق پرســپولیس که این روزها در لیگ قطر 
شرایط مناسبى دارد مى گوید در زمان حضورش در جمع 
سرخپوشان تهران به علت برپایى اردوهاى تیم ملى امید 

تمرکز زیادى در تمرینات پرسپولیس نداشتم.
امیر روستایى، مهاجم ایرانى باشــگاه الشحانیه قطر در 
خصوص وضعیتش  در این تیم اظهار کرد: ابتداى پیوستنم 
به باشگاه الشحانیه  بخاطر ناآشنایى با فضاى فوتبال قطر، 
شرایط کمى ســخت بود اما خودم را با وضعیت و جو این 
تیم وفق دادم و هم اکنون وضعیتم  خوب اســت. در حال 
حاضر 9 هفته از بازى هاى لیگ دســته دوم قطر را پشت 
سر گذاشتیم که در بازى ها موفق شده ام چهار گل به ثمر 
برسانم و دو پاس گل به نام خودم ثبت کنم . این در حالى 
است که یک پنالتى به سود تیمم گرفتم. از شرایطم راضى 
هستم و فکر مى کنم عملکرد خوبى در این مدت داشته ام و 
امیدوارم تداوم نیز داشته باشد. وى درباره کیفیت فنى لیگ 
و امکانات فوتبال قطر ادامه داد: شاید خیلى ها فکر کنند 
که کیفیت لیگ دســته 2 قطر پایین است، خودم هم در 
ابتداى ورودم به الشحانیه فکر مى کردم کار آسانى پیش 
روى دارم اما در واقع اینگونه نبود. لیگ قطر از حیث کیفیت 
فنى ســطح باالیى دارد. این در حالى است که امکانات 

ورزشگاه ها و کیفیت زمین هاى قطر نیز جاى هیچ حرف 
و حدیثى باقى نمى گذارد.  روستایى در مورد تجربه حضور 
در پرسپولیس عنوان کرد: پرسپولیس باشگاه بزرگى است 
و خوشحالم این افتخار را داشتم که در این تیم بازى کنم. 
در آن مقطع بخاطر برپایى اردوهاى تیم ملى امید تمرکز 

زیادى در تمرینات پرســپولیس نداشــتم. در بازى هاى 
دوستانه عملکرد خوبى داشتم و گلزنى مى کردم اما هرچه 
تالش کردم نتوانستم خودم را به کادر فنى تیم ثابت کنم . 
در شرایط فعلى براى پرسپولیس آرزوى موفقیت دارم و 

امیدوارم قرمزپوشان قهرمان لیگ شوند.

بازیکن ایرانى الشحانیه:

اردوهاى تیم ملى مانع تمرکزم در پرسپولیس شده بود

دروازه بان اسبق تیم فوتبال استقالل که همچنان در 
حسرت و آرزوى بازى در لیگ برتر پرتغال است، یکى 

از اولین بازیکنان ایرانى است که راهى پرتغال شد.
طاها زارعى دروازه بان ســابق تیم فوتبال استقالل و 
تیم جوانان ایران در فصل 15-2014 به دعوت باشگاه 
اسپورتینگ راهى پرتغال شد اما هیچگاه نتوانست در 
سطح اول لیگ این کشور ظاهر بشود. او پس از مدتى 
حضور در لیگ دســته دو پرتغال، به لیگ هاى دسته 
پایین تر رفت و امســال در تیم سوسنه در شهر پورتو 

بازى مى کند.
روزنامه «ابوال» پرتغال در گزارشى به سرنوشت این 
بازیکن ایرانى پرداخت و نوشت: «طاها زارعى یکى از 

اولین بازیکنان ایرانى بود که وارد پرتغال شد و عالیق 
گوناگونى را در بین ستارگان ایران برانگیخت. پس از 
طاها چند بازیکن ایرانى دیگــر به پرتغال آمدند. او در 
تیم هاى جوانان ایران و باشگاه استقالل بازى مى کرد 
و در 18 سالگى به پرتغال آمد. پرتغال یک مقصد عالى 
به نظر مى رسید. اما همه داستان ها پایان خوش طارمى 
را ندارند؛ بازیکنى که تا حد زیادى موفق ترین ایرانى 
محسوب مى شود و مجموعه اى از شایستگى ها او را 
به یک مرجع و الگو در لیگ پرتغال در خارج از کشور 
تبدیل مى کند. طاها به قصد متقاعد کردن و حضور در 
تیم اسپورتینگ به پرتغال آمد. او در نهایت در تیم ناوال 
ماند. طاها از باشــگاه هاى مختلف عبور کرد و امروز 

نماینده سوسنسه از پورتو است.»
زارعى در این خصوص به روزنامه پرتغالى گفت: فرصت 
پیش آمد تا با دعوت باشگاه اسپورتینگ به پرتغال بیایم. 
من مى خواستم این تجربه را داشته باشم، آمدم و همه 
چیز را پشت سر گذاشتم. دوست داشتم چیزهاى جدید 
را امتحان کنم و به دنبال زندگى متفاوتى بگردم. آرزو 
داشتم از پرتغال به قله فوتبال اروپا برسم، چون در لیگ 
ایران بازى مى کردم و معتقد بودم که مى توانم همه 

موفقیت ها را به دست بیاورم.
وى با اشــاره به روحیه جنگندگى خود و تالش براى 
رسیدن به یک تیم بهتر تاکید کرد: فقط یک پروژه دارم 
و آن این است که بدون توجه به جایى که هستم بهترین 

کار را انجام دهم. به این فکر مــى کنم که هر فصل 
بهترین هاى خود را ارائه دهــم. من همچنان منتظر 
فرصتى هستم، درى باز به سوى اهداف دیگر. من باید 

ادامه بدهم، زیرا همیشه خوب کار کرده ام.
دروازه بان ایرانى شاغل در پرتغال تصریح کرد: فقط 
در چند ماه اول مشکل داشــتم اما به سرعت توانستم 
زبان پرتغالى را یاد بگیرم و همه چیز آسان تر شد. من 
شروع کردم به تسلط به پرتغالى و بعداً به زبان انگلیسى. 
هنوز هم آرزو دارم که آینده ام را به عنوان دروازه بان 
در یک تیم برتر ببینم. ما همیشه به آنچه مى خواهیم

 نمى رسیم، من همیشه جنگیدم، یاد گرفتم بهترین 
تالشم را بکنم و منتظر فرصت باشم.

سرنوشت اولین بازیکن 
پرتغالى ایران

بازگشت ملى پوش ایرانى تیم الوکره به 
استقالل صحت ندارد و ظاهرا آبى ها باید 
قضیه به خدمت گرفتن ایــن بازیکن را 

فراموش کنند.
امید ابراهیمى بازیکن ایرانى تیم الوکره 
قطر که با آسیب دیدگى مواجه شده است، 
فعًال نمــى تواند براى تیمــش به میدان 
برود.  همین مســئله باعث شده تا الوکره 
یک بازیکن جدید را جذب کند و نام ستاره 
ایرانى خود را از لیســت خــارج کند. این 
موضوع و البته نیاز مبرم استقالل به جذب 
یک هافبک خوب باعث شد تا عده اى از 
مذاکره آبى ها با امید ابراهیمى خبر بدهند 

و او را به تیم سابقش لینک کنند.
حتى بعضى ها مدعى شــدند که باشگاه 
استقالل از طریق خســرو حیدرى مربى 
فعلى این تیم که باجنــاق امید ابراهیمى 
اســت، با این بازیکن مذاکره کرده است. 
با این حــال پیگیرى ها نشــان مى دهد 
که بازگشت ابراهیمى به استقالل شایعه 

است و این خبر صحت ندارد.
پنجره نقل و انتقاالت استقالل کماکان 
بســته اســت و مدیران این باشگاه کار 
بسیار سختى براى باز کردن پنجره نقل 

و انتقاالتى خواهند داشت. همچنین طبق 
گفته ابراهیمى قرار اســت او تا چند روز 
آینده و در نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال 
قطر، دوباره به لیست تیمش اضافه شود و 
قرار نیست جدایى او از الوکره همیشگى 

باشد.
خود امید هم چنــدى قبل این موضوع را 
تایید کرد و گفــت: همانطور که مى دانید 
زمان نقل وانتقاالت 31 ژانویه(11 بهمن 
ماه) به پایان مى رســد. ان شاءا...پیش از 
پایان نقل و انتقاالت دوباره به فهرســت 
تیم الوکــره بازمى گــردم و از این بابت 

مشکلى وجود ندارد.
ابراهیمى و همسرش چند سالى است که 
در قطر زندگى مى کنند و از زندگى در این 
کشور بسیار راضى هستند. همین موضوع 
باعث شــده تا ابراهیمى در حال حاضر و 
تازمانیکه مى تواند در فوتبال قطر بازى 
کند، به فکر بازگشــت بــه فوتبال ایران 
نباشد. استقالل هم درصورتى که پنجره 
نقل و انتقاالتى اش باز شود، باید به فکر 
جذب یک هافبک دیگر باشد و بازگشت 
ابراهیمى به این تیم حداقل در این فصل 

امکان پذیر نیست.

بازگشت «امید»  به استقالل امکانپذیر نیست

ولینگتون لوییس ِدسوزا معروف به ولینگتون مهاجم 
آزاد تیم شــونان بلمار ژاپن مــورد نظر یحیى گل 
محمدى قرار گرفته است. این مهاجم 188 سانتى 
و 34 ساله برزیلى فصل قبل در تیم شونان بلمار 27 
بار به میدان رفت و تنها در 7 بازى در ترکیب اصلى 
این تیم به میدان رفت. ولینگتون که راست پا است 
2 بار گلزنى کرده و هایالیت بازى هاى او نشان از 

دوندگى فوق العاده این بازیکن دارد. 

شــونان با ولینگتون فصل قبل در رتبه دوازدهم 
جدول قرار گرفت. ولینگتــون بازیکن آزاد بوده و 
قیمت او در ترانســفرمارکت 200 هزار یورو اعالم 
شده است. او سابقه بازى در اینترناسیونال برزیل، 
توئنته هلند، هوفنهایم و دوسلدورف آلمان را داشته 
و قبل از پیوستن به تیم شونان بلمار در تیم ویسل 
کوبه ژاپن به میدان رفته که همبازى آندرس اینیستا 

بوده است.

همبازى اینیستا در لیگ ایران؟

زها سرمربى پرتغالى استقالل
 بازیکن به جمع آبى پوشــان 

ســابق و ملى پوش آبى ها که 
 اســپور ترکیه قرار دارد، پس 
 مصدومیت عالوه بر رسیدن 

ى 

ال 
ساپینتو

باتجربه که در ابتداى 
ســتقالل قرار گرفت 
ى که با کایسرى اسپور 
چنین تالش براى قرار 
یى تیــم ملى فوتبال 

و انتقاالت زمستانى  نقل
او بار دیگر مورد توجه 
آبى هاى پایتخت قرار 

گرفته است.
اما گفته مى شــود این 
بازیکــن بــه مدیران 
اســتقالل اعــالم کرده 
است براى بازگشت به جمع 
آبى هــا یک 
شــرط

ویــژه دارد و 
اگر مدیران اســتقالل 
ایــن شــرط او را قبول 

شــا
استقال
یکر
به اس
کایس
حضو
ا... زاد
بازگش
خ زیاد
تایید
خواه
اش

کنیم
حضو

اخالق، براى او در ادامه دوران حرفه اى اش آرزوى موفقیت
دارد. با خالى شدن یک جاى خالى
در خط حمله سرخپوشان، یحیى
گل محمدى به دنبال جذب یک
مهاجم خارجى براى پوشش نقطه
ضعف صدرنشــین لیگ

برتر است.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

رحمــت خداونــد بــر کســى کــه شــهوت خــود را مغلــوب و هــواى نفــس را 
ســرکوب کنــد، زیــرا کار مشــکل، بازداشــتن نفــس از شــهوت بــوده کــه 
پیوســته خواهــان نافرمانــى و معصیــت اســت. بنــدگان خــدا! بدانیــد کــه 
انســان باایمــان، شــب را بــه روز و روز را بــه شــب نمــى رســاند جــز آن 
کــه نفــس خویــش را متهــم مــى دانــد، همــواره نفــس را ســرزنش مــى کنــد 
ــح خــود  ــان پیشــنیان صال ــا چون ــى شــمارد. پــس در دنی و گناهــکارش م
باشــید، کــه در پیــش روى شــما درگذشــتند و هماننــد مســافران، خیمــه 

خویــش را از جــا درآوردنــد و بــه راه خــود رفتنــد.
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مدیر کل بیمه سالمت اصفهان گفت: بیش از 16 میلیارد 
تومان در 3 ماه گذشــته  از ســهم ســازمان و صندوق 
بیمارى هاى خاص و صعب العــالج براى بیماران خاص 

و سخت درمان این استان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومى اداره کل بیمه ســالمت استان 
اصفهان، محمدحســین صفارى افزود: بیشترین میزان 
این هزینه ها مربوط به گروه بیمارى هاى سرطانى است 

که بخش عمده اى از این پرداختى ها در زمینه داروست.
وى با بیان اینکه اساسنامه صندوق بیماران خاص و صعب 
العالج اواخر شهریورماه به تصوب هیات وزیران رسید و از 
ابتداى آبانماه 1401 در تمام کشور اجرایى شد، ادامه داد: 
تاکنون بیش از 10 هزار نفر از استان اصفهان در سامانه هاى 
بیمه سالمت ثبت نام و نشان دار شدند و پیش بینى مى شود 
که به این تعداد افزوده خواهد شــد که امیدواریم با اطالع 

رسانى مناسب سایر افراد مشمول نیز ثبت نام کنند.
مدیر کل بیمه ســالمت اصفهان اظهار داشت: بر اساس 
اساسنامه این صندوق، سازمان بیمه سالمت ایران اقدام 

به پوشش مازاد هزینه هاى دارو و خدمات بیماران خاص و 
صعب العالج مى کند و امیدواریم مجلس شوراى اسالمى 

براى ســال آینده توجه ویژه اى به اعتبارات این صندوق 
داشته باشد.وى خاطرنشــان کرد: خدمات بیمه سالمت 

به 2 روش به این بیماران ارائه مى شــود که در روش اول 
بسته خدمتى براى 27 بیمارى نظیر تاالسمى، هموفیلى، 
ام اس، دیالیز صفاقى، همودیالیز، موکوپلى ساکاریدوز، بال 
پروانه اى، سیستیک فیبروزیس و اوتیسم، شامل خدمات 
تشــخیصى، ویزیت، آزمایش، تصویربردارى و خدمات 
درمانى شــامل مداخالت پزشــکى و دارویى بوده که در 
سامانه ها بارگذارى شــده و افراد پس از نشان دار شدن 
به صورت خودکار از مزایاى صندوق بهره مند مى شوند و 
عالوه بر سهم بیمه پایه، سهم صندوق صعب العالج نیز 

براى این بیماران محاسبه مى شود.
صفارى اضافه کــرد: ارائه خدمــات در روش دوم به این 
صورت است که بیمه شدگان مى توانند براى 107 بیمارى 
که داراى بسته هاى خدمتى نیستند، اسناد هزینه هاى خود 
را به اداره کل بیمه سالمت استان و یا ادارات بیمه سالمت 
شهرستانها ارائه کرده و پس از تأیید کمیته  استانى تا سقف 
50 میلیون تومان با عنوان خسارت هزینه هاى انجام شده 

را دریافت کنند.

پرداخت16 میلیارد تومان هزینه درمان
 به بیماران خاص اصفهان 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان اصفهان گفت: بیش از 
11 استان در این نمایشگاه صنعت و هنر فرش دستباف کشور حضور دارند، 

همچنین بیش از 6 هزار متر فضا به این نمایشگاه اختصاص یافته است.
احمدرضا طحانیان اظهار داشت: امید اســت این نمایشگاه نیز همچون 
گذشته به خوبى برگزار شود و بتوان به عنوان یک فرهنگ و هنر بر عموم 
مردم اثرگذار باشــد و قراردادهایى هم که منعقد مى شــود براى کشــور 

سودبخش باشد.
وى ادامه داد: براى برگزارى این نمایشگاه با برنامه ریزى بیش از 6 ماهه، 
تمام ارگان ها، انجمن ها، اتحادیه ها و... همــکارى کردند و هفته اى چند 
جلسه داشتیم تا این نمایشگاه در شأن فرش ایران و اصفهان برگزار شود.

طحانیان تصریح کرد: بیش از 11 اســتان در این نمایشگاه صنعت و هنر 
فرش دستباف کشور حضور دارند، همچنین بیش از 6 هزار متر فضا به این 
نمایشگاه اختصاص یافته و سعى شده که در کنار نمایشگاه حضورى فرش 

در 5 تا 10 بهمن ماه 1401، نمایشگاه مجازى هم داشته باشیم.
وى در ادامه توضیح داد: این نمایشگاه مجازى به مدت سه ماه دایر است 
و طى این نمایشگاه سعى شده نمایشگاه را به سمت رویداد محورى پیش 

ببریم.
وى با بیان اینکه باید دوباره مردم را با فرش دستباف آشتى داد، افزود: امید 
است که این نمایشگاه ویترینى براى صنعت فرش باشد و بتواند دستاوردها 

و ارتباطات بین تولیدکننده و خریدار را ایجاد کند.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با بیان 
اینکه مــدت برگزارى نمایشــگاه فــرش دســتباف 6 روز خواهد بود، 
گفت: این نمایشــگاه از ســاعت14 تــا 21 در روزهاى مشخص شــده

 برگزار مى شود.

نمایشگاه دستباف اصفهان، ویترین  صنعت فرش

درخشش دانشجویان پزشکى دانشگاه آزاد نجف آباد 

تقدیر  از بانوان آبفاى نجف آباد

رئیس دانشکده پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد از درخشش دانشجویان این دانشگاه در 
کسب رتبه هاى برتر یک درصد و موفقیت در آزمون 

جامع علوم پایه پزشکى خبر داد.
حمیدرضا نیک یار اظهار کرد: دانشــجویان رشته 
پزشــکى واحد نجف آباد موفق به کسب رتبه هاى 
یک درصد به منظور استفاده از تسهیالت پذیرش 
در آزمون دستیارى تخصصى پزشکى سال 1402 

شدند.
وى افزود: از مجموع 18 دانشــجوى پزشــکى از 
14 دانشکده پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى، کسب 
چهار سهمیه توسط دانشجویان دانشکده پزشکى 

دانشگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد به نام هاى 
حدیث نادرى سامانى، محمد مسیح عبودیت، ناهید 
ستار و ســحر منظورى امامزاده درخور قدردانى و 

ستایش است.
رئیس دانشکده پزشکى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد گفت: پیرو برگــزارى آزمون جامع علوم 
پایه و پیش کارورزى در شهریور 1401 و بر اساس 
اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى 
نیز نفیسه بارور زاده دانشجوى رشته پزشکى این 
واحد دانشگاهى با تالش و پشتکار با کسب نمره 
156 موفق به کســب رتبه 23 کشورى در آزمون 
جامع علوم پایه پزشکى شــد.نیک یار ادامه داد: بر 
اســاس «بند ز-ماده 3» آیین نامه تسهیل ادامه 
تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد هاى درخشان 
در مقاطع باالتر با اخذ رتبه 2/5  درصد برتر کشورى 
از آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزى پزشکى، 
مجاز به شرکت در آزمون دستیارى تخصصى قبل 

از آغاز طرح نیروى انسانى هستند.

با حضور مشاور امور بانوان و خانواده شرکت آبفاى 
استان اصفهان، از بانوان شــاغل در آبفاى منطقه 

نجف آباد تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومى آبفــاى نجف آباد، جواد 
کاظمى مدیر آبفا منطقه در این آئین، با گرامیداشت 
سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا (س) در سخنانى 
با اشاره به زحمات بانوان شاغل در شرکت، اولویت 
نگاه به بانوان همکار را نگرش مادر محور قلمداد 
کرد و اظهار داشت: پیش از آنکه به همکاران خانم 
به عنوان کارمند نگریسته شود باید به عنوان مادر 
به آنها نگاه کرد تا جایگاه واقعى آنان در شــرکت 
شناخته شده و ارزش اشــتغال بانوان محترم ارج 

نهاده شود.

در پایان این مراسم، مدیر منطقه به همراه نوشین 
منصوریان، مشاور امور بانوان و خانواده و همچنین 
اعضاء کمیته بانوان شــرکت، با اهداء شاخه هاى 
گل،از خدمــات بانوان همکار تجلیــل و قدردانى 

کردند.

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

چند کوهنــورد در اقدامی خطرناک و با شــیوه ای 
نفســگیر تــالش کردند تا یــک دره یخی را پشــت 

سر بگذارند.

بــه تازگــی در حادثه ای عجیــب در کشــور ترکیه، 
اســکله رســتورانی فروریخــت و مشــتریان آن به 

دریا افتادند. 

مردعنکبوتــی کــه ســعی داشــت گردشــگران را 
ســرگرم کند بــا اتفاقی کــه انتظــارش را نداشــت 

پخش زمین و مصدوم شد.

ضربــه قیچــی مهاجــم برزیــل در بــازی مقابــل 
صربســتان در مرحله گروهی به عنوان زیباترین 

گل جام جهانی ٢٠٢٢ انتخاب شد.

بارش بی ســابقه برف در ژاپن جان دســتکم سه 
نفر را گرفت و زندگی روزمره ساکنان این مناطق 

را مختل کرد.

برج اســتون مارتین رزیدنسز به عنوان نخستین 
پروژه شــرکت اســتون مارتین در دنیــای امالک و 

مستغالت ممتاز در حال تکمیل شدن است.

عبور نفسگیر از دره یخی 

سقوط رستوران به دریاچه!

حادثه برای «مرد عنکبوتی» در خیابان!

زیباترین گل جام جهانی ۲۰۲۲ 

2 متر برف در ژاپن بارید!

«استون مارتین» بساز بفروش می شود!
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