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۳

آسفالت یا وصله پینه؟

چای ما به کام دیگران!

۳

جشنواره ای در قد و اندازه 
فرهنگ شهروندی

نخستین محموله ریل 

ذوب آهن به مقصد مشهد 

بارگیری شد

۳

       

۱۰ خاصیت
درمانی عسل

اثبات فرضیه دفن ابن سینا در اصفهان
۶

مالیات بر مهریه به 
نفع زوجین است؟

مصوبه مجلس درباره اصالحیه قانون مهریه و خوردن 
مهر مالیات بر روى آن، به نظر مى رسد که یک جور 
بازى برد و باخت را براى زنــان و مردان زخم خورده 
به وجود آورده اســت.  مطابق بــا مصوبه 5 ماه پیش 
کمیسیون قضایى مجلس، مردها دیگر براى نپرداختن 
مهریه حبس نمى شوند و زنان نیز براى به اجرا گذاشتن 
مهریه خود مجبــور به طى کردن مراحل دادرســى 
نیستند. در این مصوبه همچنین به منظور جلوگیرى 
از ثبت مهریه هاى سنگین، بنا شده تا از زوج هایى که 
مهریه هاى ســنگین ثبت مى کنند حــق ثبت گرفته 
شود. براساس این مصوبه کمیســیون قضایى براى 

مهریه هاى تا سقف 14 سکه...

ماه پربارش در راه استماه پربارش در راه است
بهبود بارش ها در اصفهان از نیمه دی تا اواسط بهمن بهبود بارش ها در اصفهان از نیمه دی تا اواسط بهمن 

۳

انتشار سند تاریخى جدید درباره  مدفن قطعى پزشک نامدار ایران

استارت پیام برای رکوردزنیاستارت پیام برای رکوردزنی
سپاهان در حالى بازى با نفت را با نتیجه 4 بر صفر به نفع خود به 
پایان برد که گلر ملى پوش این تیم سومین کلین شیت متوالى 
خودش را هم به ثبت رساند. پیام نیازمند که در بازگشت از جام 
جهانى در دیدار مقابل ملوان هم موفق به بســته نگه داشتن 

دروازه تیمش شده بود، حاال ...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

داستان ادامه دار مصوبه مجلس داستان ادامه دار مصوبه مجلس 

از آتش بازی 
سپاهان تا معجزه 
سبز ذوب آهن

هفته سیزدهم لیگ برتر زیر ذره بینهفته سیزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

جهانبخش به دنبال جهانبخش به دنبال 
حضور در بوندس لیگا

عسل به عنوان یک مکمل غذایى مفید عمل کرده و از 
پیشرفت بیمارى هاى قلبى و گوارشى جلوگیرى 

کرده و سیســتم ایمنى بــدن را تقویت 
مى کند. عالوه بر این، عســل داراى 

خواص ضدالتهابى قوى است...

دست فرمان کنکور به کدام سمت می رود؟
نیازها یا نمرات نیازها یا نمرات 

۲

۷

بازگشت مرجانه گلچین و بازگشت مرجانه گلچین و 
حمید لوالیی به تلویزیونحمید لوالیی به تلویزیون
۲

پیش بینی برای همه گیری موج جدید زود است قلمرو پلنگ ایرانی در استان اصفهان کجاست؟جهان نما گنج نهفته در سیمکارت هاى بى ارزش!استان عوارض اعمال تغییر رنگ و کاشت نگین در چشمتکنولوژی سالمت

۳

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 409  مورخ 1401/07/21  شوراى اسالمى شهر، پالك زمین شماره 707 و 
726 و 727  از مجموعه تفکیکى محله خاراب طالخونچه را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(Setadiran.ir) و 

با شماره مزایده 2001093627000005 به صورت الکترونیکى به فروش رساند .

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید زمانی  - شهردارطالخونچه

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى یک مرحله اى، 
به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  م.الف :۱۴۳۲۹۵۵

نوبت دوم

نوبت اول

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر  250 1
2832,100,000,0002001001434000127 – 4 - 401میلیمتر جهت منطقه دولت آباد  

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/10/4  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
 (www.setadiran.ir) 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1041/01/7چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1041/01/71شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1041/01/81یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ ٪5 سپرده مزایده(ریال)مبلغ پالك زمین(ریال)قیمت کارشناسى پایه هر متر مربع (ریال)متراژشماره پالكردیف
1707200 10/000/000 2/000/000/000100/000/000
2726222/510/000/0002/225/000/000111/250/000
3727222/510/000/0002/225/000/000111/250/000

1- تاریخ انتشار : 1401/10/07
2- مهلت دریافت اسناد مزایده :  تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ  14 / 10 /1401

3- تاریخ بازدید : از تاریخ 1401/10/07 تا  تاریخ 1401/10/24
4- مهلت ارسال پیشنهاد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/10/24

5- تاریخ بازگشایى : 1401/10/25
6- تاریخ اعالم برنده : 10/26/ 1401

7- نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده : بصورت نقد واریز به جارى ملى  سیبا 3100003303003 بنام شهردارى طالخونچه یا بصورت 
ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى .

8- نشانى محل دریافت اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد )
9- هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

10 - هزینه تهیه اسناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 1/090/000   ریال  به حساب ملى سیبا به شماره 3100000905009  بنام شهردارى 
طالخونچه
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افزایش عجیب مصرف
 آنتى بیوتیک ها در ایران

پیش بینى براى همه گیرى
 موج جدید زود است

خبرخوان
هومن کى ممنوع کار بود؟!

  برترین ها |هومن ســیدى در بخشى از 
مصاحبه اش با «هالیــوود ریپورتر» ادعا کرد در 
دولت هاى قبلى ممنوع کار بوده است. در همین 
راستا یک منبع آگاه گفت: اطالع دقیق داریم که 
هومن ســیدى در هیچ دولتى تاکنون هیچگاه 
حتى یک ساعت ممنوع الفعالیت نبوده است. این 
مقام پرسابقه پیشین سینمایى تأکید کرد: باالخره 
باید ردى از این ممنوع الفعالیتى در کارنامه آقاى 
سیدى مشهود باشد و او در دوره اى فعالیت نداشته 
باشد. اما اگر یک نگاه گذرا داشــته باشید، پى 
مى برید او مداوماً در حال کارگردانى یا بازى بوده 
و حتى تنفس یکساله در کارنامه کارى او نیست.

کالس توجیهى حجاب
  ایرنا |مجتمع مهر و ماه قم پــس از اخذ 
ضمانت هاى الزم توسط مسئوالن قضایى این 
استان فک پلمب شد. این مجتمع که در روزهاى 
گذشته به دلیل وجود ناهنجارى ها و عدم اعتنا 
به تذکرات مسئولین امر، براساس دستور مقام 
قضایى پلمب شده بود، پس از برگزارى جلسات 
توجیهى و آموزشــى براى مسئولین و کارکنان 
مبنى بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط با عفاف 
و حجاب و پس از اخذ تعهد، با دستور مقام قضایى 

فعالیت خود را مجدداً آغاز نمود.

به آنها خدمات ندهید
  انتخاب | طالبى معاون سیاسى استاندار 
خراسان جنوبى گفته است: هیچ دستگاه، نهاد، 
مؤسسه، بانک، شــرکت و... در این استان، حق 
ارائه خدمات به افرادى که کشف حجاب کرده اند 
را ندارد. او افزود: در صورت مشاهده پاسخگویى 
ادارات به افراد کشف حجاب کرده، مدیر و مسئول 
آن مجموعه باید پاســخگوى این قصور و خطا 

باشد.

بازگشت مرجانه گلچین و 
حمید لوالیى به تلویزیون

روابط عمومى گــروه اجتماعى    ایسنا|
شبکه 3 ســیما از پخش ســریال طنز «چشم 
بندى» با بازى مرجانه گلچین و حمید لوالیى 
در روزهاى پیــش رو خبر مى دهــد. احتمال 
مى رود ســریال «چشــم بندى» از روز جمعه 
(نهم دى مــاه) حوالى ســاعت 20 روانه آنتن 
تلویزیون شود. سریال «چشم بندى»، داستان 
کارخانه اى است که دچار حریق شده و افرادى 
درگیر این داســتان شــده اند. در این ســریال 
بازیگرانى چون حمید لوالیى، مرجانه گلچین، 
شــهرام قائدى، سروش جمشــیدى، سیاوش 
مفیدى، نعیمه نظام دوســت، سعید پیردوست، 
شهین تسلیمى، مجید شهریارى، مختار سائقى و 
با حضور امید روحانى به ایفاى نقش پرداخته اند. 
شاهد احمدلو کارگردان و امیر ابیلى سرپرست 

نویسندگان هستند.

3 درصد چاقند
  ایسنا |دبیــر اجرایى پنجمیــن کنگره 
جراحى هاى چاقى و متابولیک بــا بیان اینکه 
متأســفانه آمار اضافه وزن در کشــور ما باالى 
60 درصد اســت، اظهار کــرد: 2/5 تا 3 درصد 
افراد جامعه ما دچار چاقى مرضى هســتند که 
هزینه بسیار زیادى را آهسته و تدریجى به نظام 

بهداشتى و درمانى کشور وارد مى کنند. 

  توقیف لندکروز 
میلیاردى! 

  رکنا |   فرمانده انتظامى اســتان گیالن از 
توقیف یک دستگاه خودروى لندکروز قاچاق در 
شهرستان رودبار خبر داد. ملکى به معرفى متهم 
71 ساله دارنده این خودرو به مرجع قضایى اشاره 
کرد و افزود: کارشناسان ارزش خودروى قاچاق 

را 150 میلیارد ریال برآورد کردند.

بررسى هاى آمارى ســازمان بیمه سالمت ایران، نشان 
مى دهد که میزان مصرف آنتى بیوتیک ها در کشــور، به 
شکل عجیبى افزایش یافته است. محمدمهدى ناصحى، 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، از ایران به عنوان یکى از 
کشورهاى پرمصرف دارو نام مى برد و مى گوید: متفورمین، 
از جهت تعداد ُپرمصرف ترین دارو در کشــور بوده است.

بررسى ها نشــان مى دهد که ماه آذر، پرمصرف ترین ماه 
سال بوده اســت، به طورى که در ماه هاى نخست سال 
جارى، مصرف داروهاى آنتــى بیوتیک از 110 هزار عدد 
در ماه به 310 هزار عدد در ماه هاى مهر، آبان و آذر رسیده 
است.به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران، میزان 

مصرف داروهاى آنتى بیوتیک خوراکى در پاییز سال جارى 
سه برابر شده و میزان مصرف شربت آنتى بیوتیک از 640 
هزار عدد در سال 1400 به دو میلیون عدد در سال جارى 
افزایش یافته است.در همین حال، امیرحسین حبیبیان،  
رئیس مرکز آمار و فناورى اطالعات سازمان بیمه سالمت 
ایران، به استان هایى که بیشترین مصرف داروهاى آنتى 
بیوتیک را داشته اند، اشاره کرد و گفت: خراسان رضوى، 
فارس، آذربایجان شرقى و غربى، در رده هاى اول تا چهارم 
قرار دارند.وى افزود: داروى فاکتور 8 با 109 میلیارد تومان، 
پر هزینه ترین دارو در فهرســت داروهاى بیمه سالمت 

بوده است.

سرپرســت مرکز بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى گفت: سویه هاى مختلف کرونا 
در سطح دنیا در حال گردش هستند و وزارت بهداشت 
تمامى آنها را رصد کرده و پیش بینى براى همه گیرى 

موج جدید کرونا تا پایان امسال به کشور زود است.
 XBB بهنام عرشى افزود: ورود سویه جدید اومیکرون
به کشور که اکنون در اکثر کشورهاى اروپایى، آمریکا و 
جنوب شرقى آسیا همه گیر شده است، زمان مشخصى 
ندارد اما دستورالعمل هاى بهداشتى مصوب ستاد ملى 
کرونا همچنان در کشــور اجرایى مى شود. وى اظهار 
کرد: سوش هاى مختلف کرونا در حال گردش هستند، 

هنوز نوع جدید اومیکرون به کشــور وارد نشــده و از 
مردم مى خواهیم مانند روال گذشــته وزارت بهداشت 
را در رعایت اصول بهداشــت فردى و اجتماعى مانند 
شستشــوى مرتب دســت ها با آب و صابون یا مواد 
ضدعفونى کننده، استفاده از ماســک در فضاى بسته 
و اماکن شلوغ و اجتماعات یارى و همراهى کنند تا در 
صورت بروز موج جدید، آن را بتوان مدیریت و کنترل 
کرد.عرشى تأ کید کرد: در حال حاضر مسافرانى که به 
کشور وارد مى شوند باید تست منفى کرونا 72 ساعت 
را همراه داشته باشند و بر دستورالعمل هاى بهداشتى 

نظارت مى شود.

خورشید کیایى
«مدرسه را بر اساس نیازهاى نسل جدید آماده کنیم.» این 
تازه ترین اظهارنظرى است که وزیر آموزش و پرورش در 
زمانى ابراز کرده که  حرف و حدیــث ها براى محورى تر 

شدن نقش معدل در کنکور سراسرى مطرح شده است. 
یوسف نورى به رقابتى شدن مدارس و بحث هاى فنى و 
حرفه اى اشاره کرده و گفته باید این مسائل در مدارس ارتقا 
یابد. اما آیا تا زمانى که بحث معدل و نمره، پایه گذار آینده 
دانش آموزان هست مى توان به هدفى که وزیر آموزش و 
پرورش دارد رسید و آیا هنوز کنکور است که فرمان مى دهد 

یا باید به سمت نیازهاى دیگر هم رفت؟ 
بعد از مشــکالتى که بــراى کنکور امســال پیش آمد، 
تصمیماتى براى کنکور 1402 گرفته شــد؛ اینکه دروس 
عمومى حذف شــود و دانش آموزان فقــط براى دروس 
اختصاصى تست زنى کنند. همچنین قرار شد تأثیر سوابق 
تحصیلى براى آنها به صورت مثبت و منفى لحاظ شــود 
به طورى که هرچقدر معدل سال آخر دبیرستان بهتر باشد 
در نتیجه کنکور بیشتر تأثیرگذار باشد. البته از آنجا که تأثیر 
سوابق تحصیلى براى کنکور سال آینده 40 درصد است 
همچنان به نتیجه کنکور یک امیــد بزرگ 60 درصدى 

وجود دارد.
در کنار این دو تغییر، حذف زیرگروه هــا و برگزارى دو بار 
در سال آزمون سراســرى نیز دو تغییر مهمى است که از 
کنکور 1402 کلید مى خورد که اولى به این معنى اســت 
که دیگر یک یا چند درس خاص در رشته هاى دانشگاهى 
تأثیر فوق العاده ندارند و دومى هم که یعنى دو بار آزمودن 
بخت خویش در هر سال. از میان این چهار تغییر، اما موضوع 
سوابق تحصیلى و تأثیر قطعى آن، هم مثبت و هم منفى 
در کنکور از بقیه مهمتر و چالشى تر اســت، آن هم به دو 
علت مهم که به نحوه برگزارى امتحانات نهایى سال آخر 
دبیرستان و تفاوت فاحش کیفیت مدارس مربوط مى شود.

برخى معتقدند که این تغییرات کم کم به ســمت حذف 
کنکور مى رود؛ مسئله اى که به اعتقاد آنها مى تواند راهکار 
مناسبى براى کاهش اســترس و اضطراب دانش آموزان 
باشد. اما مسئله اینجاست که حذف کنکور و گذاشتن شرط 
معدل ممکن است عدالت آموزشى را هم زیر سئوال ببرد؛ 
به این معنا که در شــفافیت و عدالت محور بودن سیستم 
ارزشیابى خلل ایجاد کند. وقتى بحث سوابق تحصیلى به 
گونه اى که هم اکنون وجود دارد، مطرح مى شــود، باید به 

این موضوع توجه کرد که امتحانات یک مدرســه در یک 
شهرستان با امتحانات مدرســه دیگر متفاوت نباشد، چرا 
که به تبع آن، نحوه نمره دهى و سیســتم هاى ارزشیابى 
هم متفاوت مى شود و این موضوع اصًال با عدالت آموزشى 

سازگار نخواهد بود.
اینها همه درحالى است که اکنون مدارس ما با افت تحصیلى 
روبه رو هســتند. شاهد این مدعا هم ســخنانى است که 
چندى پیــش از زبان علیرضا منادى، رئیس کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شــد که او متوســط 
معدل دانش آمــوزان در کشــور را 11/5 اعــالم کرد و 
در تعریف این موضــوع از واژه «فاجعه» اســتفاده کرد.
 مســئله اى که مى تواند ماجراى حذف کنکور و شرطى 
شــدن معدل را به مناقشــه میان مخالفان و موافقان آن 

تبدیل کند. 
گرچه برخى هم راه میانه را پیــش گرفته اند و مى گویند 
که این ماجرا باید چند بعدى باشــد. کسانى مثل ابراهیم 
خدایى، کارشــناس آموزش که مدتى هم سکان سازمان 
سنجش آموزش کشور را به دست گرفته بود معتقد است 

که با توجه به ظرفیت سازى صورت گرفته در حوزه آموزش 
عالى کشور، نباید در جذب دانشجو تنها به یک روش اکتفا 
کرد، چراکه رعایت عدالت آموزشى در پذیرش دانشجو از 
ضروریات است؛ بنابراین، ایجاد شیوه هاى متنوع پذیرش 

دانشجو باید مورد توجه باشد.
وى با اشــاره به طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، 
گفته: وقتى این موضوع مطرح مى شود باید مالك هاى ما 
در بحث پذیرش دانشجو عینى، شفاف، قابل اندازه گیرى 
و پاسخگو باشد، چرا که نمى توانیم بر اساس مالك هاى 
مبهم پذیرش دانشجو را انجام دهیم و حتى نباید براى فرار 

از روش فعلى ابهامات بیشترى را وارد سیستم کنیم.
خدایى با اشاره به مســائل مطرح شده مبنى بر استرس زا 
بودن کنکور، با بیان اینکه مطمئناً در بحث ورود به آموزش 
عالى و پذیرش از طریق کنکور استرس و اضطراب میان 
داوطلبان ایجاد مى شود، اظهار کرد: به هر حال هر روشى که 
سرنوشت فردى را از لحاظ اجتماعى، شغلى و حتى کالس 
اجتماعى تعیین کند حساس است و سرمایه گذارى هاى 
خانواده ها به آن سمت مى رود، حتى اگر در دوره دبیرستان 

براى تأثیر نمره  یک درس آزمونى برگزار شود، بقیه درس ها 
در حاشیه قرار مى گیرند. لذا اگر قرار باشد ورودى آموزش 
عالى بر اساس امتحانات ســال سوم باشد قطعاً امتحانات 
سال سوم به کنکور تبدیل خواهد شــد و هر ساز و کارى 
که براى کنکور تا االن ایجاد شــده است براى امتحانات 
سال سوم نیز ایجاد مى شــود، از طراحى سئوال گرفته تا 
قرنطینه، آزمون هاى تســتى و غیره که این همان کنکور 

خواهد بود.
وى با تأکید بر اینکه به هر حال باید ایده آل ها را شــفاف 
کنیم، خاطرنشان کرده: در کنار ایجاد توانمندى و بسترهاى 
الزم براى اجراى ایــن طرح، در مقابل هــم باید بتوانیم 
پاسخگوى آن باشیم، چرا که وقتى از تأثیر 100 در صدى 
ســوابق تحصیلى صحبت مى کنیم، بحث مهمى است، 
چون ســرمایه گذارى ها هم به این ســمت مــى رود، به 
گونه اى که با اجرایى شــدن این طرح شــعار مؤسسات 
کنکور نیز به سمت ارتقاى معدل تغییر مى کند؛ بنابراین،  
در بحث قانون پذیرش دانشجو باید چند محور مهم مورد

 توجه باشد.

نیازها یا نمرات 

دست فرمان کنکور به کدام سمت مى رود؟ تحلیل ورزشى «اردوغان»!
  ایسنا | «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور 
ترکیه این بــار درباره فوتبال نظــر داد. او براین باور 
است که نیمکت نشینى «کریستیانو رونالدو» در جام 
جهانى سیاسى بوده اســت و این بخاطر حمایت او از 
مردم فلسطین بوده است. او گفت: متأسفانه رونالدو را 
در جام جهانى کشتند. به نظرم نیمکت نشینى رونالدو 
سیاسى بود. او را نیمکت نشین کردند و در نیمه دوم 
به بازى فرستادند که این باعث شد تا روحیه او از بین 

برود. رونالدو بارها از مسئله فلسطین دفاع کرد.

سئوال مهم از دولت  
  روزنامه اعتماد| اگــر خبرگزارى هــا و 
رســانه هاى حامى دولت را معیار قرار دهیم، هنگام 
فهرست کردن دســتاوردهاى دولت، تولید و فروش 
نفت افزایش مى یابد و پول آن هم مرتبًا وارد کشــور 
مى شود اما به وقت انتقادات از نحوه مدیریت دولت، 
ناگهان «جنگ ســخت اقتصادى» شروع مى شود و 
مشخص نیست که نهایتاً فروش نفت و ورود پول هاى 
ناشــى از آن افزایش داشــته یا جنگ اقتصادى اوج 

گرفته است؟

دیکتاتورى ضد انقالب 
وزیر کشور با اشــاره به تهدید کسبه از    فارس |
سوى ضدانقالب گفت: قطعًا کســبه و بازاریان ما به 
تهدیدهاى ضدانقالب براى اعتصاب توجه نمى کنند و 
تیر آنها به سنگ خورده ولى این اعمال زور و دیکتاتورى 
در بدترین شکل خودش توســط ضدانقالب صورت 
مى گیرد. احمد وحیدى تصریح کرد: کسبه مى خواهند 
مغازه شــان را باز کنند ولى اینها تهدیدشان مى کنند 
که اگر مغازه تــان را نبندید، کســب وکارتان را به هم 
مى ریزیم. کامیون در جاده مــى رود ولى اینها راننده را 
تهدید مى کنند که اگر طبق خواسته آنها عمل نکنند و 

اعتصاب نکنند، به آنها آسیب خواهند رساند. 

ان شاءا... تنشى 
د ر زمستان نداریم

  ایسنا |رئیس مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
ان شاءا... با برنامه ریزى صورت گرفته در زمستان سرد 
امسال مشکلى نخواهیم داشــت اما الزم است صرفه 
جویى با اولویت دســتگاه هاى دولتى مورد توجه قرار 
گیرد. محمد باقر قالیباف اظهار کرد: الزم است مردم 
نیز در صرفه جویى همکارى داشــته باشند که نقش 
اساسى در پایدارى شرایط زمســتان دارد. مردم تا به 
امروز این همراهى را داشــته و ان شــاءا... از این پس 

بیشتر خواهد بود.

ما گرفتار زمستان سخت 
نیستیم

  روزنامه کیهان |در شــرایطى که مقامات 
اروپایى به صراحت از نگرانى هاى خود درباره بحران 
گازى و زمستان ســخت در این قاره سخن مى گویند، 
طیف غربگراى داخلى مصرانه منکر اظهارات مقامات 
اروپایى است و با استنادهاى مضحک شدیداً در تالش 
است تا این گونه القاء کند که این ایران است که گرفتار 
سختى زمستان شده نه اروپا!  طیف غربگرا همچنان 
تالش دارند با دادن آدرس غلط، راه گشایش در اقتصاد 
و پیشرفت را امتیاز دادن یکطرفه به آمریکا و شرکاى 

اروپایى اش جا بزنند.

 چه خبر از بابک زنجانى؟
  تسنیم| حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر 
منتظرى دادستان کل کشــور درباره آخرین وضعیت 
پرونده بابک زنجانى اظهار کرد: اموال اختالس شده از 
سوى این فرد باید به بیت المال برگردد و فرصت هایى 
براى این موضوع داده شــد و بخشــى از آن به کشور 
برگشته اســت . وى با بیان اینکه مقدار قابل قبولى از 
اموال به کشور برگشته است، تصریح کرد: پس از اینکه 
اموال بازگشت تصمیم مقتضى در رابطه با اجراى احکام 

صورت مى گیرد.

الدن ایرانمنش
مصوبه مجلس دربــاره اصالحیه قانــون مهریه و 
خوردن مهر مالیات بر روى آن، به نظر مى رسد که 
یک جور بازى برد و باخت را براى زنان و مردان زخم 

خورده به وجود آورده است. 
مطابق با مصوبــه 5 ماه پیش کمیســیون قضایى 
مجلس، مردها دیگر بــراى نپرداختن مهریه حبس 
نمى شــوند و زنان نیز براى به اجرا گذاشتن مهریه 
خود مجبور به طى کردن مراحل دادرســى نیستند. 
در این مصوبه همچنیــن به منظــور جلوگیرى از 
ثبت مهریه هاى سنگین، بنا شده تا از زوج هایى که 
مهریه هاى ســنگین ثبت مى کنند حق ثبت گرفته 
شود. براســاس این مصوبه کمیسیون قضایى براى 
مهریه هاى تا سقف 14 سکه حق ثبتى در نظر گرفته 
نشده و از مهریه هاى بین 14 تا 100 سکه چهار دهم 
درصد قیمت سکه ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته 
شده اســت. طبق این مصوبه مهریه هاى بین 100 
تا 200 ســکه مشــمول پرداخت 2 درصد حق ثبت 
مى شوند و مهریه هاى 200 ســکه به باال مشمول 
پرداخــت 15درصد حــق ثبت مى شــوند و زوج ها 
باید 15درصد قیمت ســکه ها را به عنوان حق ثبت 

پرداخت کنند.
این مصوبه بعد از گذشــت پنج مــاه هنوز هم مورد 
مناقشه اســت و مخالفان و موافقانى دارد. مخالفان 
این طرح مى گویند این مصوبه با ازدواج آسان منافات 
دارد و گذاشتن حق ثبت مى تواند باعث کاهش آمار 
ازدواج شــود. به گفته مخالفان این طرح با توجه به 
قیمت نجومى هر سکه بهارآزادى و روند صعودى اى 
که قیمت ها در پیش گرفته است، مسلمًا حق ثبت ها 
ارقام قابل توجهى مى شود که برخى منتقدان اجبار 
زوج ها به پرداخت این مبالــغ را دلیل مخالفت خود 
با این طــرح مى دانند. به طور مثــال على مظفرى، 
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق به «باشگاه 
خبرنگاران جوان» گفته که براى مهریه هاى باالى 
14سکه باید حداقل از پنج تا شــش میلیون و حتى 
بیش از 50 میلیون تومان بــراى حق ثبت پرداخت 
که این مبالغ به عنوان موانعى جدى مى تواند به فرار 
جوانان از ثبت رسمى ازدواج و گرایش به ثبت عادى 

آن به ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.
ســارا باقرى، وکیل پایه یک دادگســترى از دیگر 
مخالفان این طرح نیز مى گویــد: مالیات بر مهریه، 
فشار مضاعفى براى زوجین دارد. قرار است در زمان 

اجراى صیغه نکاح و اخذ ســند ازدواج از زوجین حق 
ثبت گرفته شــود. این امر مانعى براى ازدواج آسان 
است که همیشه درباره آن صحبت مى شود. با طرح 
جدید مجلــس عمًال دیگر امکان جلــب مرد وجود 
ندارد. اگر امکان جلب هم نباشــد، دست زن براى 

گرفتن مهریه به جایى بند نیست.
در مقابــل مخالفان مصوبه مجلــس، موافقانى هم 
هستند که معتقدند این موضوع باعث مى شود سفره 
مهریه هاى سنگین برچیده شــود. در واقع دیدگاه 
موافقان این طرح آن است که با تعیین حق ثبت براى 
مهریه از مهریه هاى سنگین جلوگیرى شده و تعداد 

محکومان به حبس کاهش پیدا مى کند.
با نگاهى به آمارها مشخص مى شود که در پنج سال 
اخیر زندانیان بدهکار مهریه و جمعیت مردان بدهکار 
صداق از آمار 2 هزار و 500 زندانى در اردیبهشت سال 
1397 به مرور در سال 1398 با یک شیب تند به تعداد 
1229 محبوس کاهش یافته و در سال هاى 1399 و 
1400 به ترتیب تا عــدد 945 و 821 زندانى مهریه 

تقلیل پیداکرده است. 
امان ا... باطنى، جامعه شــناس و آســیب شــناس 
اجتماعى با اشاره به این موضوع به نکته مهمى اشاره 

مى کند: به هر حال با توجه به آنکه نرخ بازگشــت 
به زندان در کشــور ما 46 درصد ارزیابى مى شــود 
یعنى عمــًال 46 درصد زندانیان با جرمى مشــابه یا 
جرم بزرگ تر دوباره به زنــدان برمى گردند، امکان 
آنکه زندانیان مهریه هم دســتخوش آسیب شوند 
و دوباره بــه زندان برگردند، هســت و همین کافى 
است که تأ مالت جدى بر روى جرم انگارى مهریه 

داشته باشیم.
باطنى تصریــح مى کند: درواقع، جــرم زندان براى 
مهریه عمًال بازسازى زندگى پس از طالق را ملغى 
مى کند و حتــى به تدریج باعث بــروز اختالل آنتى 
سوشــیال (شــخصیت ضداجتماعى) در مطلقه ها 

مى شود.
به گفته این آسیب شناس کار بنیادى که براى تعدیل 
جامعه در خصوص دریافــت مهریه باید انجام دهیم 
این اســت  که امنیت اقتصادى زنــان را باال ببریم، 
حقیقت آن اســت در شــرایطى که نرخ مشارکت 
اقتصادى زنــان در ایران تنها 14 درصد اســت و با 
کشورهاى خاورمیانه 10 درصد اختالف داریم طبیعى 
است شاهد کژتابى هایى در خصوص مهریه نیز باشیم 

و بخشى از زنان به سوداگرى مهریه روى بیاورند.

داستان ادامه دار مصوبه مجلس 
مالیات بر مهریه به نفع زوجین است؟

روزنامه «ایران» (روزنامه دولت) معتقد اســت که قیمت 
مرغ در اروپا و آمریکا 3/3 یورو به فروش مى رود و از مرِغ 55 

هزار تومانى در ایران، گران تر است!
این روزنامه نوشته: آمارهاى 9 ماه نخست سال جارى نشان 
مى دهد قیمت مرغ به طور متوسط در بهار سال جارى 37 
هزار تومان بوده که در تابستان سال جارى و پس از اصالح 

ارز ترجیحى به 57 هزار تومان رسید. همچنین طى یک ماه 
اخیر نیز قیمت مرغ در کشورمان بین 50 تا 54 هزار تومان 
در نوسان بوده که این امر به معناى کاهش 13 هزار تومانى 
این کاالى اساسى نسبت به قیمت مصوب آن است؛ با این 
حال، قیمت مرغ عرضه شــده در بازار آمریکا 3 دالر و 50 
سنت بوده، که اگر قیمت دالر نیمایى (29 هزار تومان) را 

مبناى محاسبه قرار دهیم این کاالى پروتئینى در آمریکا 
102 هزار تومان به فروش مى رسد، همچنین اگر قیمت 
یورو نیمایى (31 هزار تومان) را مبناى محاسبه قرار دهیم 
مشخص مى شود قیمت مرغ در کشورهاى عضو اتحادیه 

اروپا نیز همان 102 هزار تومان است.
این امر نشان دهنده این است که قیمت مرغ هم اکنون در 

کشورمان با مرغ عرضه شده 50 هزار تومان کمتر از اتحادیه 
اروپا و آمریکاست، همچنین نمودارهاى قیمت مرغ طى 
9 ماهه مورد بررســى منتهى به آگوســت 2022 نشان 
مى دهد قیمت محصوالت کشاورزى از جمله مرغ همیشه 
دستخوش تغییر و نوسانى بوده که این امر در سراسر جهان 

امرى طبیعى است.

مرغ در اروپا و آمریکا  گران تر از ایران است
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گاز مصرفى 
61 واحد بدمصرف قطع شد

به دنبال پایش 12 هزار اداره و باغ ویال در سطح استان 
اصفهان، گاز مصرفى 61 واحد بدمصرف قطع گردید. 
ابوالقاســم عســکرى اظهار کرد: از آغاز طرح پایش 
ادارات دولتى و خصوصى از نیمه آبان ماه سال جارى 
بیش از 11 هزار و 956 بازدید در اســتان انجام که به 
دنبال آن، براى یک هــزار و 524 واحد ادارى اخطار 
صادر شــده و جریان گاز 61 واحد ادارى نیز به دلیل 
بى توجهى و عدم رعایت دستورالعمل ابالغى، اعمال 
قانون شــده اســت. وى ادامه داد: در این طرح نحوه 
مصرف ادارات به صورت مســتمر از نزدیک توسط 
تیم هاى کارشناسى این شرکت در ساعات کارى ایام 
هفته و تعطیالت پایان هفته مورد ارزیابى قرار مى گیرد 
و ادارات بد مصرف شناسایى و پس از اخطارهاى الزم، 
درصورت عدم رعایت الزامات مصرف بهینه و صرفه 
جویى گاز، نســبت به وضعیت مصرف آن ها اعمال 

قانون شده است.

با مسئول غیرپاسخگو 
برخورد مى شود 

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندار اصفهان 
با تاکید بر ضرورت پاسخگو بودن مسئوالن در قبال 
عملکرد خود هشدار داد: چنانچه به دنبال پاسخگویى 
غیرموثر مســئول و ارائه نکردن اطالعات، هزینه اى 
براى نظام و کشور ایجاد شــد، با او برخورد مى شود. 
محمدرضا جان نثارى افزود: برخى از مدیران نهادهاى 
اجرایى اســتان درك درســتى از قدرت رسانه ندارند 
و این در حالى اســت که خبرنگاران مى توانند نقش 
تسهیلگرانه داشته باشــند و به رفع چالش ها و موانع 

موجود کمک کنند. 

معرفى مدیرکل 
منابع طبیعى 

طى مراسمى با حضور مشــاور رئیس سازمان منابع 
طبیعى کشــور و معاون برنامه ریزى این سازمان، 
ابوطالب امینى بعنوان مدیرکل منابع طبیعى استان 
اصفهان معرفــى و از زحمات محمــدى و کاظمى 
سرپرست سابق و مدیرکل اســبق این اداره تقدیر 
شــد. ابوطالب امینى پیش از این معاون آبخیزدارى 
اداره کل منابــع طبیعــى و آبخیــزدارى اســتان 

اصفهان بود. 

مرگ بر اثر 
یک بى احتیاطى ساده

مدیر روابط عمومى اورژانس و فوریت هاى پزشکى 
اصفهان از مســمومیت و جان باختــن دو نفر بر اثر 
اختالل رادیاتور در شهرســتان خمینى شــهر، خبر 
داد. عباس عابدى اظهار کرد: ســاعت 4:36 صبح 
روز دوشــنبه پنجم دى مــاه حادثه مســمومیت با 
گاز CO به علــت اختالل در عملکــرد رادیاتور، به 
مرکز اورژانــس اصفهان گزارش شــد. وى با بیان 
اینکه این حادثه در خیابان جمهورى خمینى شــهر 
رخ داده است، افزود: یک زن 45 ســاله در پى این 
حادثه مســموم و یک مرد 55 ســاله نیز جان خود

 را از دست داد.

ساخت و ساز غیرقانونى در 
شهرك کشورى

عضو شوراى شــهر اصفهان از شروع مجدد ساخت و 
ساز بدون پروانه و ضابطه در شهرك شهید کشورى 
خبر داد و گفت: وظیفه شهردارى جلوگیرى از ساخت 
و ساز غیرقانونى اســت. احمد رضا مصور اظهار کرد: 
شــرکت عمران مجرى طرح ها در شــهرك شهید 
کشــورى بر خالف همه تعهــدات و قوانین جارى 
کشور در یک بلوك ساختمانى بدون پروانه و ضابطه 
اقدام به ساخت و ساز کرده اســت. وى افزود: در این 
محل بر خالف میزان ارتفاعات مصوب شوراى عالى 
شهرسازى، تعداد طبقات خیلى بیشترى را پیش فروش 
کرده اند. وى گفت: گزارش رسمى این تخلفات هفته 

آینده منتشر مى شود.

خبر

رئیس مرکز آموزشــى درمانى شهید بهشــتى اصفهان از 
راه اندازى بیمارســتان تمام تخصصى زنــان در اصفهان 

خبر داد.
صفورا روح االمین با اشاره به اینکه مرکز آموزشى درمانى 
شهید بهشــتى اصفهان تنها مرکز اختصاصى زنان استان 
و منطقه بوده است اظهار داشــت: این بیمارستان اگر چه 
تنها مرکز ارجاع اورژانس استان در رابطه با زنان و زایمان 
و تنها مرکز بارورى و نابارورى دولتى است اما متأسفانه با 

محدودیت فضاى فیزیکى شدید نیز روبرو است.
وى با بیان اینکه این محدودیت باعث شده که در بسیارى از 
بخش ها با مشکل جدى در حوزه درمان مواجه شویم ادامه 

داد: در بسیارى از مواقع به خاطر اشغال بودن تخت هاى این 
بخش مجبور به اعزام نوزادان نارس به بیمارســتان الزهرا 

بوده ایم که این مسئله مشکالتى را به همراه داشته است.
وى بیان داشــت: به غیر از محدودیت فضا، فرســودگى 
ســاختمانى نیز مزید بر علت شــده که نیاز به بازســازى 

بیمارستان ضرورت دارد.
روح االمین مراجعه روزانه به اورژانس را بین 100 تا 120 نفر، 
کلینیک تخصصى را بین 150 تا 180 بیمار و میزان متوسط 
بسترى اورژانسى را حدود 25 تا 30 و بسترى غیراورژانس 
را بین 10 تا 20 اعالم کرد و گفت: میانگین اعمال جراحى 

ماهیانه حدود 500 مورد است.

رئیس کمیسیون هوشمندســازى و حمل ونقل شوراى 
اسالمى شــهر اصفهان با بیان اینکه بخشى از اولویت 
نخست خط دوم متروى این کالنشهر حداکثر تا 24 ماه 
آینده به بهره بردارى خواهد رسید، گفت: در نظر داریم 
مسیر مترو حدفاصل ایســتگاه دارك تا طوقچى را طى 

این مدت در اختیار شهروندان قرار دهیم.
ابوالفضــل قربانى بــا بیان اینکــه بهره بــردارى از 
ایستگاه هاى دارك، حرم زینبیه (ع)، عاشق اصفهانى، 
عمان سامانى، الله، شــاهد و طوقچى واقع در خط دو 
متروى اصفهان در دو سال آینده در دستور کار مدیریت 
شهرى اســت، گفت: در حال حاضر هر کیلومتر مترو 

حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه دارد و اگر 
کمک هاى دولت به موقع پرداخت شود، تالش مى کنیم 
تا پایان این دوره مدیریت شهرى خط دوم را به صورت 
کامل یا حتى بخش هایى از آن را در اختیار شهروندان 

قرار دهیم.
وى خاطرنشــان کــرد: در حال تالش بــراى کاهش 
ســرفاصله زمانــى خط یک متــرو و افزایــش زمان 
بهره بردارى آن هســتیم. معتقدم در کالن شهرها باید 
خطوط مختلفى از این سیســتم وجود داشته باشد که با 
دیگر سیســتم هاى حمل ونقلى مرتبط باشد و بتوان در 

کنار دیگر سیستم ها از آن بهره بردارى کرد.

2 سال تا افتتاح بخشى از 
خط دوم مترو

بیمارستان تمام تخصصى 
زنان راه اندازى مى شود

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: بارش ها در این اســتان به ویژه مناطق 
جنوبى و مرکز اصفهان طى یک ماه پیش رو به ویژه از 

نیمه دى تا اواسط بهمن بهبود خواهد داشت.
نوید حاجى بابایى با اشــاره به اینکه بارندگى در استان 
اصفهان از ابتداى سال آبى (مهر) تا سوم دى در مقایسه 
با میانگین بلندمدت برابر اســت اظهار داشت: میانگین 
بارشــى بلند مدت این اســتان 61 میلیمتــر بوده که 
بارش هاى امســال تاکنون با این میزان برابر اســت و 

بارش هاى در حد طبیعى را دریافت کرده است.
وى با بیان اینکه بارش هاى امســال اســتان نسبت به 
سال قبل 10 درصد افزایش نشان مى دهد، افزود: این در 
حالى است که بارندگى ها درشهرستان هاى نیمه شمالى 
و شرقى استان پاییز امسال 30 درصد از حد معمول کمتر 
بوده اما مناطق مرکزى، جنوب و غرب استان بارش هاى 

نرمال (طبیعى) خود را دریافت کردند.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 

اصفهان وضعیت بارشــى شــهر اصفهان را نیز در پى 
بارش هاى اخیر خوب ارزیابى کرد و گفت: بارندگى ها در 
این شهر نیز با میانگین بلندمدت آن برابر و در حد نرمال 
است اما شهرهاى شمالى و شرقى مانند نطنز، اردستان و 

ورزنه بین 20 تا 30 درصد کمبود بارش دارند.
حاجى بابایى با بیان اینکه این شرایط در مناطق شمالى 
استان مانند کاشــان، اردســتان، خوروبیانک و نائین 
کمابیش در زمســتان ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: 
این مناطق انتظار مى رود 10 تا 20 درصد تا پایان زمستان 
امسال کمبود بارش داشته باشند اما در مناطق مرکزى، 
جنوب و غرب استان بارش هاى (نرمال) طبیعى خود را 

دریافت خواهند کرد.
وى خاطرنشــان کرد: بارش ها در نیمه جنوبى اســتان 
اصفهان در سه ماه پیش رو حتى متمایل به باالى نرمال 
خواهد بود. معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: در یک ماه پیش رو و از نیمه دى تا 
اواسط بهمن ماه بهبود بارش ها را در استان به ویژه نیمه 

جنوبى و مناطق مرکزى اصفهان خواهیم داشت.
حاجى بابایى با اشاره به اینکه کوهرنگ سرچشمه اصلى 
حوضه آبریز زاینده رود از ابتداى سال آبى تاکنون 427 
میلیمتر بارندگى داشته، ابراز داشت: این منطقه نیز طى 
سه ماه آینده بارش هاى معمول و نرمال خود را دریافت 
خواهد کــرد اما کمبــود بارش هاى گذشــته را جبران 

نخواهد کرد.
وى با بیان اینکه بارش هاى پیش رو تا حدى تنش آبى 
امسال را کاهش خواهد داد، تاکید کرد: کماکان مدیریت 
مصارف آب در بخش شرب، کشاورزى و صنعت ضرورى 

است.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با بیان اینکه دماى استان طى یک ماه آینده در 
حد معمول خواهد بود، افزود: دما در نیمه شمالى استان 
یک درجه ســردتر از حد معمول پیش بینى مى شود اما 
شرایط سرما در استان نیز طى زمستان امسال مستمر و 

ادامه دار نیست و کوتاه مدت خواهد بود.

بهبود بارش ها در اصفهان از نیمه دى تا اواسط بهمن 

ماه پربارش در راه است

چاى ما به کام دیگران!
نصف جهــان  روزنامــه «اصفهان امــروز» طى 
نوشتارى در صفحه آخر خود زیر عنوان « اعتبارى 
که کشورها با چاى در گردشگرى کسب مى کنند» 
به موضوع ثبت ملى «فرهنگ چاى» در یونسکو به 
دست کشورهاى دیگر پرداخته و آورده است: «گویا 
ترکیه و آذربایجان فرهنگ چاى را به نام خود در 
یونسکو ثبت کرده اند و حال در خبرها آمده که آیا 
ایران از قافله این ثبت جامانده است؟ و بعد اینکه 
معاون میراث فرهنگى گفته که چنین میراثى به 
انحصار و تصرف گرفته نمى شود و از اراده ایران 
براى ثبت پرونده چاى در یونسکو خبر داده است.»
در بخش دیگــرى از این گزارش امــا اقدامات 
کشــورمان در ثبت چــاى به نام ایــران ناکافى 
دانسته شده است: «این نوشــیدنى محبوب و با 

اعتبار جهانى آنقدر موردتوجه بسیارى از کشورها 
قرار گرفته که بــراى آن موزه چــاى راه اندازى 
کرده اند و در کنار کســب مزایاى آن در صنعت 
گردشگرى و درآمدزایى با آن اعتبارى اجتماعى و 
فرهنگى در دنیا نیز براى خود دست وپا مى کنند. 
ایران هم که چاى کشتزارهاى شمال آن در دنیا 
آوازه اى براى خود داشته، در این سال ها با تبدیل 
هر چه بیشتر آن کشتزارها به ویال و بى توجهى به 
استفاده از ظرفیت هاى این نوشیدنى محبوب در 
درآمدزایى صادراتــى و جذابیت هاى فرهنگى و 
اجتماعى خاص خود همچنان از قافله عقب است 
تا کشــورهاى دیگر از انفعال آن استفاده کرده و 
بســیارى از پروژه هاى فرهنگى مشترك را با نام 

خود در یونسکو ثبت کنند.»

مریم محسنى
وجود خیابان هایــى در اصفهان کــه قدمت روکش 
آسفالت آنها شــاید به یک دهه هم مى رسد همچنان 
یکى از معضالت بزرگ محســوب مى شــود. شاهد 
این مدعا منطقه اصفهانک است که به شکل عجیبى 
آســفالت هاى این محدوده وصله و پینه شده و داراى 
پســتى ها و ناهموارى هاى زیادى اســت و با بارش 
هر باران چاله هاى بزرگــى از آب در این منطقه ایجاد 
مى شــود که هر رهگذر و یا خودرویــى را مملو از آب 

گل آلود مى کند.
طى ســال هاى اخیر بــا وجــود اینکه به آســفالت 
خیابان ها در اصفهان بیشتر توجه شده است اما هنوز 

هــم در برخى از نقاط حاشــیه اى اصفهــان از جمله 
اصفهانک این مشــکل وجود دارد و آسفالت این نقطه 
از خیابان هاى اصفهان بیگانه با مابقى خیابان هاست.

این در حالى است که در تمام سطوح این شهر، معایب 
آسفالت خیابان ها بر مسئولین راهسازى و شهردارى و 
پیمانکاران پوشیده نیست اما باید گفت متأسفانه با وجود 
اینکه سال ها از شــیوه تولید، استفاده و مزایاى مصالح 
راهســازى مى گذرد، همچنان شــاهد آن هستیم که 
امکاناتى از این دست براى مسئولین اجرایى کالنشهر 
اصفهان بالاستفاده مانده و مشکالت دیگرى را در کنار 
سایر محرومیت ها و کمبودها براى شهروندانى که در 

حاشیه اصفهان ساکن هستند پدید آورده است.

آسفالت یا وصله پینه؟

جشنواره اى در قد و اندازه فرهنگ شهروندى
نصــف جهــان  جشــنواره تخصصــى فرهنگ 
شــهروندى به میزبانى شــهردارى بهارستان 
اصفهان برگــزار مى گردد. این جشــنواره ملى 
فرهنگى هنرى با محوریــت تولیدات فرهنگ 
شــهروندى به میزبانــى و ابتکار شــهردارى 

بهارستان اصفهان برگزار مى شود.
ایــن جشــنواره فرهنگى هنــرى در دو بخش 
ویژه شــهردارى هاى سراسر کشــور و عموم 
شــهروندان برگزار خواهد شــد و براى شرکت 
در این جشــنواره مى بایســت آثار و تولیدات در 
زمینــه فرهنگ شــهروندى بــه دبیرخانه این 

جشنواره واقع در شــهردارى بهارستان اصفهان 
ارسال شود.

هدف از برگزارى این جشــنواره ملى فرهنگى 
هنرى ایجاد ارتباط ســازنده بیــن هنرمندان و 
صاحبان آثــار در زمینه فرهنگ شــهروندى و 
شــهردارى ها و عالوه بر آن ایجاد یک گنجینه 
از مجموعه تولیدات شــهردارى هاى کشــور و 
همچنیــن آثار هنرمندان اســت وعالقه مندان 
مى توانند از سراسر کشــور براى شرکت در این 
جشنواره تا سى ام دى ماه 1401 اقدام کرده و آثار 

خود را ارسال کنند.

نگاه روز

5 آذر امســال بود که رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
اردستان، از وجود پلنگ ایرانى در مناطق حفاظت شده و 

غیر حفاظت شده این شهرستان ابراز اطمینان کرد.
حسین اکبرى، معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى 
اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان در این 
باره مى گوید: موضوع رؤیت پلنگ در منطقه چاه ریســه 
اردستان را از نظر علمى بررســى مى کنیم و زمانى که به 
اطمینان بیشــترى از حضور پلنگ در این ناحیه برسیم با 
توجه گستردگى منطقه به دنبال نصب دوربین تله اى هم 

خواهیم بود. 
وى در پاسخ به این سؤال که منطقه اى در استان اصفهان 
وجود دارد که به طور صد درصــد وجود پلنگ در آن تأیید 
شده باشــد، افزود: در پناهگاه حیات وحش عباس آباد در 
شهرستان نایین که تنوع زیستى فراوانى دارد جمعیت قابل 

توجه و زادآور از پلنگ داریم که بارها از این گربه سان بزرگ 
فیلم بردارى و عکس بردارى شده است. پیشینه ثبت پلنگ 
در عباس آباد به 7 سال قبل باز مى گردد که با تالش هاى 
مداوم و برقرارى امنیت و احیاى زیستگاه و طعمه ها، خطر 

انقراض پلنگ در این ناحیه مرتفع شده است.
اکبرى گفت: در منطقه قمصر و برزك نیز با تالش هاى 
حفاظتى که انجام شده تصویر پلنگ در سال 1400 ثبت و 
فیلم بردارى شده است که امیدواریم در این ناحیه نیز پلنگ 

را به شکل زادآور داشته باشیم.
وى اظهار کرد: دو ماه پیش در منطقه شکار ممنوع کالتِه 
خور و بیابانک تصویر یک قالده پلنگ توسط دوربین تله اى 
ثبت شده است که این رویت دو احتمال را تقویت مى کند؛ 
اولین احتمال مجاورت ناحیه کالته با پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد است که در اثر جابجایى پلنگ هاى این ناحیه در 

منطقه کالته هم پلنگ رؤیت شده است. دومین احتمال 
این است که کوه هاى کالته در خور و بیابانک که زیستگاه 
مناسبى براى گونه هاى مختلف جانورى است داراى پلنگ 

باشد که این دو احتمال در حال بررسى است.
وى ادامه داد: در مناطق دیگر استان اصفهان مانند منطقه 
حفاظت شــده کرکس و کوهســتان هاى جنوب غرب 
استان مانند ناحیه ونک سمیرم احتمال باالیى از زیست 
پلنگ وجود دارد کــه براى اثبات ایــن موضوع در حال 
تحقیقات بیشتر هستیم. منطقه شکار ممنوع کرکس در 
گذشــته داراى پلنگ بوده، اما اخیراً تصویرى از پلنگ در 
این ناحیه ثبت و ضبط نشده اســت. کرکس یک ناحیه 
وسیع با ارتفاعات زیاد بوده که از نظر زیستى براى پلنگ 
بسیار مناسب است و براى اثبات آن نیازمند نصب دوربین 

تله اى هستیم.

قلمرو پلنگ ایرانى در استان اصفهان کجاست؟
آغازعملیات زیرسازى پیاده روى

 خیابان مطهرى دولت آباد
نصف جهان  محمد حســن یارى، شهردار دولت 
آباد از آغاز اجراى عملیات زیرسازى پیاده روى 
خیابان شهید مطهرى این شــهر جهت بلوك 

فرش شدن خبر داد.
وى همچنین به نصب و اجراى تونــل نور مقابل 
شــهردارى به همــت معاونت خدمات شــهرى 
شهردارى دولت آباد اشــاره کرد و افزود: همچنین 
ترمیم و لکه گیرى آســفالت میدان محسن آباد و 

بلوار شهید حسنعلى مطلبى کربکند نیز توسط واحد 
عمران شهردارى انجام  شده است.

شــهردار دولــت آبــاد در بخش دیگــرى از 
سخنانش با بیان اینکه الیروبى و علفزنى بلوار 
طالقانى  و بلــوار امام خمینى(ره) انجام شــده 
اســت، اظهار کرد: حذف درختان خشک سطح 
شهر نیز توســط واحد فضاى ســبز شهردارى 

صورت گرفته است.

آماده باش کامل شهردارى مبارکه 
در فصل زمستان 

نصف جهان  محمدمهدى احمدى، شهردار مبارکه با 
اشاره به آماده باش کامل شهردارى در فصل زمستان 
گفت: تمام نیروهاى خدمات شهرى، ماشین آالت 
سنگین و نیمه ســنگین در راستاى ارائه خدمات به 
شهروندان در فصل زمســتان در آماده باش کامل 

هستند.
وى با بیان اینکه حوزه هاى مختلف شــهردارى با 
استفاده از تمام ظرفیت در نقاط مختلف شهر مستقر 
خواهند بود، افزود: این اقدام در جهت پیشگیرى از 

حوادث احتمالى همچون جارى شــدن روان آب و 
آب  گرفتگى در سطح شهر و محالت انجام مى شود.

شهردار مبارکه در بخش دیگرى از سخنانش با اشاره 
به ُکندى روند پیشرفت پروژه هاى عمرانى در ایام 
بارش فصل زمســتان بیان کرد: اجراى پروژه هاى 
عمرانى با آغاز فصل زمســتان و بــارش باران در 
مقاطعى تعطیل و به کندى انجام مى شود، با وجود 
این در تالش هستیم در شرایط جوى مساعد، ادامه 

روند پروژه ها با تمام توان انجام شود.

نخستین محموله ریل ملى " UIC۵۴ " تولید شده در ذوب 
آهن اصفهان براى قطار شهرى مشهد بارگیرى و ارسال شد 

تا ریل ملى در مسیر حرم امام رضا(ع) قرار گیرد.
تفاهمنامه همکارى میان شهردارى مشهد و شرکت ذوب 
آهن اصفهان (نخستین تولید کننده ملى ریل) براى تامین 
ریل مورد نیاز خطوط سوم و چهارم قطارشهرى مشهد طى 

مراسمى روز 22 آبان ماه سال جارى منعقد شد.
ریل هاى تولیدى ذوب آهن اصفهان با دارا بودن باالترین 
کیفیت، نقش حیاتى در پیشبرد پروژه هاى توسعه حمل و 

نقل ریلى کشور در شرایط تحریم دارد. ذوب آهن اصفهان 
بزرگترین کارخانه تولیدکننده فوالد ســاختمانى و ریل در 

ایران است.
مدیر مهندسى نورد ذوب آهن اصفهان گفت: این محموله 
حدود پنج هزارتن بر اســاس ســفارش تولید شده است و 
همزمان ریل مورد نیاز متروى تهران نیز در حال تولید است.

محمد امین یوســف زاده با بیان اینکه ریل هاى S۴۹  و 
UIC۵۴ از جمله ریل هاى مترو تولید شــده در ذوب آهن 

اصفهان است، ادامه داد: ریل UIC۵۴ از استحکام و قدرت 

بیشترى برخوردار اســت و بار محورى بیشترى را تحمل 
مى کند و براى سیر قطارهاى پرسرعت استفاده مى شود 
و ویژگى هاى این تیپ ریل براى متروى کالن شــهرها 

مناسب است.
مدیر مهندســى نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به تولید 
فوالد ریل در این شرکت اظهار داشت : ریل تولید شده در 
 EN ۱۳۶۷۴ ذوب آهن اصفهان مطابق استاندارد اروپایى
است و براى قطارهاى پرسرعت طراحى شده و این شرکت 

قادر به تولید همه انواع ریل مورد نیاز کشور است.

نخستین محموله ریل ذوب آهن به مقصد مشهد بارگیرى شد
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بر اساس اطالعات ارائه شده توســط یک منبع قابل اعتماد، تائید 
مى کند که گوگل در سال 2023 واقعا 4 گوشى مختلف را به بازار 

عرضه خواهد کرد.
استراتژى فعلى گوگل در زمینه گوشــى هاى هوشمند بر عرضه 
3 مدل مختلف در هر ســال بنا شده اســت. این گوشى ها شامل 
2 مدل پرچم دار و یک دســتگاه ارزان قیمت  هستند. اما بر اساس 
گزارش جدید وبسایت Android Authority این شرکت در صدد 
تغییر وضعیت کنونى اســت. بر این اساس، دستگاه هاى پیکسلى 
گوگل در سال 2023 شامل پیکسل ۷a، پیکسل 8، پیکسل 8 پرو 

و پیکسل فولد خواهند بود.
اطالعات اخیرا لو رفته نشان مى دهند که گوگل سرگرم توسعه 4 
گوشى مختلف جهت عرضه به بازار طى سال آینده میالدى است. 
این دستگاه ها شامل مدل مقرون به صرفه پیکسل ۷a، مدل هاى 
دوگانه خانواده پیکسل 8 و اولین گوشــى تاشو این شرکت با نام 
پیکسل فولد هستند. گزارش امروز بر اساس اطالعات ارائه شده 
توسط یک منبع قابل اعتماد تنظیم شده و تائید مى کند که گوگل 
در سال 2023 واقعا 4 گوشى مختلف را به بازار عرضه خواهد کرد. 
بر این اساس گوگل پیکسل ۷a با اسم رمز Lynx و پیکسل فولد 
با اســم رمز داخلى Felix در حدود ماه آوریل یا مه 2023 معرفى 

خواهند شد.

همچنین این منبع خبرى خاطرنشــان مى کند که پیکسل ۷a با 
برچسب قیمتى مشابه پیکسل ۶a یعنى 449 دالر عرضه خواهد 
شد. شایعات پیشین نشــان دادند که پیکســل ۷a در مقایسه با 
پیکسل ۶a شــاهد پیشــرفت هاى قابل توجهى بوده و احتماال از 
نمایشــگر بهتر، دوربین هاى جدید و قابلیت  پشــتیبانى از شارژ 
بى سیم بهره خواهد برد. بعالوه شایعات پیشین نشان مى دهند که 
گوگل پیکسل فولد از قیمت گذارى مشابه با سامسونگ گلکسى 
زد فولد 4 برخوردار بوده و با قیمت  گذارى پایه 1799 دالرى روانه 

بازار خواهد شد.
گوشى هاى پیکســل 8 و پیکسل 8 پرو احتماال شــاهد تغییرات 
زیادى نخواهند بود. گوگل پیکسل 8 با اسم رمز Shiba احتماال 
از مدل 6,3 اینچى پیکســل 7 کوچکتر بوده و توان پردازشى هر 
2 عضو خانواده پیکسل 8 نیز توســط سومین نسل از تراشه بومى 
 Zuma تنســور تامین خواهد شد. این تراشه از اســم رمز داخلى

استفاده مى کند.
گوشى هاى سال 2024 گوگل احتماال شامل پیکسل ۸a، پیکسل 
9، پیکسل 9 پرو، پیکسل 9 پرو مکس و پیکسل فولد 2 خواهند بود

خاطرنشان شده که عرضه گوگل پیکســل ۸a منوط به موفقیت 
پیکسل ۷a خواهد بود. بنابراین اگرچه توسعه پیکسل ۸a در نقشه 
راه کمپانى ترسیم شده اســت؛ اما براى تولید و عرضه آن به بازار 

هیچ تضمینى وجود ندارد. ظاهرا گوگل قصد دارد تا گوشــى هاى 
سرى پیکسل A خود را به چرخه هاى 2 ســاله منتقل نماید. این 
موضوع بدان معناست که گوگل در عوض عرضه یک مدل جدید 
در هر سال، این کار را هر 2 سال یکبار انجام خواهد داد. این رویکرد 
تا حدى به راهبرد اپل براى عرضه مــدل مقرون به صرفه آیفون 

SE شباهت دارد.

همچنین مدل جانشــین پیکســل ۷a احتماال کمــى گران تر 
قیمت گذارى شده و با برچســب قیمتى 499 دالرى به فروش 

خواهد رفت. در حال حاضر گوگل تعدادى از بهترین گوشى هاى 
مقرون به صرفه بازار را تولید مى کنــد؛ بنابراین تقلید از اپل در این 

حوزه احتماال هوشمندانه ترین ایده ممکن به شمار نخواهد رفت.
استراتژى کپى بردارى از اپل به مدل هاى پرچم دار نیز تعمیم پیدا 
خواهد کرد. ظاهرا گوگل تعداد مدل هاى سرى پیکسل را 3 عدد 
افزایش خواهد داد. این گوشى ها شامل مدل استاندارد پیکسل 9 و 
2 گوشى پرو از جمله یک مدل 6,3 اینچى با اسم رمز Caiman و 

یک مدل 6,7 اینچى با اسم رمز Komodo هستند.
در حال حاضر اپل 4 گوشى آیفون شامل 2 مدل استاندارد و 2 مدل 
پرو را به فروش مى رســاند. بنابراین مى توان فرض کرد که مدل 
بزرگ تر پیکسل 9 پرو با نام تجارى پیکسل 9 پرو مکس به بازار 
عرضه خواهد شــد. در عین حال ظاهرا اپل آماده است تا رویکرد 

فعلى خود را کنار گذاشته و پیشرفته ترین مدل آیفون خود را با نام 
آیفون 15 اولترا عرضه نماید.

در رابطه با سرى پیکســل 9 جزئیات چندانى در دست نیست. به 
بیان دقیق تر اکنون صرفا مى دانیم که توان پردازشى این خانواده 
از طریق تراشه تنسور نسل چهارم با اسم رمز Redondo تامین 
خواهد شــد. همچنین گوگل در ســال 2024 احتماال دومین 
گوشى تاشو خود را به بازار عرضه خواهد کرد. اما این موضوع 
منوط به واکنش بازار نسبت به نخستین گوشى پیکسلى تاشو 

کمپانى خواهد بود.
گوشى هاى سال 2025 گوگل احتماال شامل سرى پیکسل 10 

و گوشى تاشو پیکسل فلیپ خواهد بود.
براى صحبت کردن پیرامون محصوالت سال 2025 گوگل هنوز 
خیلى زود است. اما در این گزارش خاطرنشان شده که برنامه هاى 
گوگل براى سال 2025 بر اســاس بازخوردهاى دریافتى توسط 
محصوالت کمپانى طى سال هاى 2023 و 2024 تنظیم خواهند 
شد. بر اساس اعالم گزارش اخیر، غول جستجوگر سرگرم بررسى 
ایده عرضه یک گوشى تاشو جهت رقابت با سرى گلکسى زد فلیپ 
است. ظاهرا در کنار این مدل شــاهد رونمایى از مدل استاندارد 

پیکسل 10 و 2 مدل مختلف پیکسل 10 پرو خواهیم بود.
نان چه گوگل از عرضه یک گوشى تاشــو صدفى شکل صرفنظر 
نماید؛ در این صورت خانواده گوشى هاى پیکسلى طى سال 2025 
شامل 2 مدل استاندارد در 2 اندازه متفاوت و 2 مدل پرو خواهد بود.

برخى گزارش ها نشان مى دهد که مایکروسافت 
تصمیم گرفته در یک اقدام بزرگ دســت به خرید 
نتفلیکس به عنوان مشهورترین پلتفرم پخش فیلم 

و سریال جهان بزند.

 از سال 2014 که ساتیا نادال مدیریت مایکروسافت 
را بر عهده گرفته اســت، این شرکت دست به چند 
خرید بزرگ زده اند. این استراتژى با خرید 2.5 میلیارد 
دالرى کمپانى ســازنده بازى محبوب ماینکرفت 
آغاز شــد و ســپس به شــبکه اجتماعى لینکدین 
رســید که مایکروســافت آن را با مبلغ 26 میلیارد 
دالر تصاحب کرد.مایکروسافت و نتفلیکس ارتباط 
نزدیکى بــا یکدیگر دارند. نتفلیکس مدتى اســت 
مایکروسافت را به عنوان شریک تبلیغاتى خود براى 
سرویس اشتراك-تبلیغاتى انتخاب کرده  و رئیس 

مایکروسافت، «برد اسمیت» هم یکى از اعضاى 
هیأت مدیره نتفلیکس است.

یکى از دالیــل خرید نتفلیکس در کنار ســرویس 
اســتریم فیلم، مى تواند ارائه سرویس استریم بازى 
مایکروســافت در دســتگاه هاى مختلف باشــد. 
نتفلیکس برنامه هاى بزرگى بــراى دنیاى بازى ها 
دارد و حتى چندین استودیوى بازى سازى هم خریده 
است. بنابراین مایکروســافت با یک پکیج استریم 
فیلم و بازى روبه رو است که مى تواند کمک بزرگى 

به امپراتورى اش کند.

دیوان دادگســترى اتحادیه اروپا اعــالم کرد در 
صورتــى درخواســت فرد نشــان دهــد اطالعات 
موجود در گوگل به طور آشــکار نادرست است، این 
موتورجســتجوى آمریکایى باید آن داده ها را تغییر 
دهد.افراد در اتحادیه اروپا حق دارند تحت سیاستى که 
«حق فراموشى» نام دارد از گوگل و دیگر موتور هاى 
جستجو بخواهند لینک هاى اطالعات قدیمى درباره 
خودشان را حذف کنند.وانین ســختگیرانه حفاظت 
از داده ها در این منطقه بــه مردم حق مى دهد هنگام 
جستجوى نام شــان در فضاى آنالین اطالعات را 

کنترل کنند، اما قوانین بیشتر اوقات نگرانى هاى مربوط 
به حریم خصوصى داده ها را در برابر حق اطالع عمومى 
قرار مى دهد.البته گوگل از این تصمیم استقبال نکرده 
است. این شرکت در بیانیه اى اعالم کرد: از سال 2014 
میالدى ما به شدت مشغول فعالیت هستیم تا قانون 
حق فراموشى را در اروپا اجرا کنیم و توازنى بین حق 
مردم به دسترسى اطالعات و حفظ حریم خصوصى 
ایجاد کنیم.این راى مربوط به شکایتى است که توسط 
دو مدیر در یک گروه ســرمایه گذارى در عالى ترین 
دادگاه آلمان ثبت شــده بود.این دو از گوگل خواسته 

بودند نتایج جســتجو مبتنى بر نامه هاى آن ها که 
به انتقاد از مدل سرمایه گذارى گروه مرتبط مى شد را 
حذف کند. آن ها مدعى بودند مقاالت موجود در نتایج 

جستجوى گوگل اشتباه هستند.

شیمیدانان در نظر دارند تا به جاى استفاده از فلزات کمیاب استخراج 
شده، با بهره گیرى از طالهاى بازیافتى از سیم کارت هاى قدیمى، 

خدمت بزرگى به صنعت تولید دارو انجام دهند.
شــیمیدان ها این روزها بیش از پیش به بازیافت ســیم کارت هاى 
قدیمى و دور ریخته شده مى اندیشند و هدفشان از این کار، استفاده 
مجدد از بخش هاى این سیم کارت ها، نه در حیطه الکترونیک، بلکه 

در صنعت داروسازى است.
ســیم کارت ها داراى قطعات ریــزى از نیکل، مــس، نقره و طال 
هستند و حاال محققان امپریال کالج لندن و دانشگاه کالیارى ایتالیا 
راهکارى آسان براى اســتخراج طال از این زباله هاى الکترونیکى 
و اســتفاده مجدد از آن در فرآیندهاى شــیمیایى براى تولید دارو 

یافته اند.
این روند به کاهش ضایعــات الکترونیکى در محــل دفن زباله ها 
و همچنین اســتفاده مجــدد از ایــن فلــزات گران قیمت کمک 
زیادى خواهــد کرد؛ چرا کــه در غیر ایــن صورت، بایــد مجددا 
براى این مصــارف، فلزات از معادن اســتخراج شــوند. نتایج این 
بررســى ها اخیرا در مجله ACS شیمى و مهندســى پایدار منتشر

 شده بود.
جیمز ویلتون الى، محقق اصلى این پروژه و استاد شیمى در امپریال 
کالج لندن دراین باره گفته:« فکر مى کنم اگــر ما بتوانیم راه هاى 
بهترى براى اســتفاده از ضایعاتى که تولید کرده ایــم بیابیم و این 
فلزات را بازیابى کنیــم، دیگر نیاز نخواهد بود کــه روى حفارى و

 اســتخراج از معدن تمرکز کنیــم. این درعین حــال به ما کمک 
مى کند تا مشــکل ضایعات که در حال حاضر با آن روبرو هستیم و 

روز به روز تبدیل به مشکل بزرگ ترى هم مى شود را حل کنیم.»

شروع روند تحقیقاتى با خرید 200 سیمکارت
براى توســعه این روش بازیافت، محققان در ابتدا 200 سیم کارت 
کارکرده را از سایت Ebay خریدارى کردند. سپس پالستیک هاى 
ســیم کارت ها را جدا کرده و فلزات مهم آن از جمله نیکل و مس را 
بازیابى کردند. بعد از آن، براى استخراج طال، از یک واکنش گر ایمن 
و سبزرنگ به نام لیگاند گوگرد استفاده کردند؛ مولکولى که به اتم 

فلز مرکزى متصل مى شود.
آنچه در نهایت برایشــان باقى ماند، ترکیبى از طال بود (البته طال 

به این شــکل در صنعت الکترونیک قابل استفاده 
مجدد نیست).

 ترکیب طالى موجود در ســیم کارت ها، بدون پردازش هاى بیشتر 
که آن هم نیازمند مصرف انرژى فراوانى اســت، قابل تبدیل به فلز 
خالص طال نیست. این بدان معناست که حتى با این فرآیند نمى توان 
این مواد را بازیافت کرده و در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار 

داد.
ویلتون الى درایــن رابطه گفت:« بازیافت طال بدین شــیوه، براى 
استفاده در برد مدارهاى الکترونیکى جدید یا سیم کارت هاى جدید، 
اصال از نظر اقتصادى به صرفه نیست. ولى ما کاربرد متفاوتى براى 

استفاده از آن یافته ایم.»

استفاده از طالى بازیافتى در صنعت داروسازى
از فلزات کمیابى مثل طال، مى توان به عنوان کاتالیزور در ســرعت 
بخشیدن به واکنش هاى شــیمیایى بهره برد و ترکیبات مفیدى از 

جمله ترکیبات دارویى ایجاد کرد.
به عنــوان مثــال نانــوذرات طــال از دهــه 1980 
به عنــوان کاتالیــزور در صنعــت مورد مطالعــه قرار 

گرفته اند.
در نتیجه تیم امپریال کالج لندن به بررسى این موضوع پرداخت 
که آیا مى توان از ترکیبات طالیى که از سیم کارت هاى کارکرده 
استخراج شده، براى افزایش نرخ واکنش هاى شیمیایى که معموال 

در تولید داروها به کار گرفته مى شود بهره برد یا خیر.
این ترکیب مى تواند در قالب کاتالیزور، در تولید داروهاى متعددى 
مثل داروهاى ضدالتهابى و داروهاى ضد درد و همچنین داروهاى 

ضدالتهاب آرتریت مورد استفاده قرار بگیرد.

البته محققان هنوز از ترکیب طــالى بازیافتى براى تولید داروهاى 
واقعى اســتفاده نکرده اند ولى این فرآیند حاکى از آن است که این 
روش، اســتفاده جایگزینى خوبــى از این زباله هــاى الکترونیکى 

دورریخته شده خواهد بود.

فلزات بازیافتى جایگزینى ایــده آل براى فلزات 
استخراج شده

ویلتون الى دراین رابطه ادامه داد:« ما حاال متوجه شده ایم که نیازى 
نیســت تا همه چیز را به همان چیزى که قبال درآن زمینه استفاده 

مى شد، تبدیل کنیم.»
در حال حاضر هم در بســیارى از واکنش هاى کاتالیزورى از فلزات 
ارزشمندى از جمله طال، پالتین، ایریدیوم و پاالدیوم استفاده مى شود 
که اســتخراج آنها از معادن، انرژى زیادى مى گیرد و آلودگى هاى 

زیادى را ایجاد مى کند.
به عالوه این فلزات در نقــاط محدودى از دنیا یافت مى شــوند و 
استخراج آنها بسته به عوامل ژئوپلیتیکى ممکن است دردسرهایى 

داشته باشد. 
به عنوان مثال، روســیه یکى از بزرگترین تولید کنندگان پاالدیوم و 
نیکل اســت که در صورت اعمال تحریم هاى تجارى ممکن است 

بازارها دچار اختالل شود.
ویلتون الى در این باره گفت:«همیشــه این عناصر براى ما بسیار 
ارزشمند هســتند و تصور اینکه بســیارى از این عناصر به صورت 
معمول، با زباله هاى الکترونیکى دور ریخته مى شوند، براى ما بسیار 

حیرت آور است.»

حاال این طور به نظر مى رســد که تفکیک این وسایل الکترونیکى 
مى تواند زندگى مجددى به چیزهایى که تبدیل به زباله شده اندبدهد. 
شــان مک کارتى، دانشــجوى دکترا که در تحقیق امپریال کالج 
مشارکت دارد، در این باره گفته:« از نظر وزنى، یک کامپیوتر حاوى 
فلزات ارزشمندترى نسبت به یک سنگ معدن استخراج شده است 
و منبعى متمرکز از این فلزات را در یک معدن شهرى در اختیارمان 

قرار مى دهد.»

حاال توپ در زمین داروسازهاست
البته روند بازیافت این تیم تحقیقاتى به سیم کارت ها محدود نمى شود 
و محققان از ایــن روش براى بازیافت بردهــاى مدارها و کارتریج 

پرینترها نیز استفاده مى کنند.
گرچه اعضاى تیم درحال بررسى این هســتند که از چه ابزارهاى 
دیگرى براى بازیافت مى توان بهره برد؛ ولــى کارخانه هاى تولید 
دارو هنوز تالش گسترده شــان براى پیشــبرد این تحقیق را آغاز 

نکرده اند. 
در شــرایط فعلى تنها از طال در تولید داروها اســتفاده مى شود ولى 
ویلتون الى معتقد اســت که با گذر زمان این روند گسترش خواهد 

یافت.
ویلتون الى دراین باره گفته:«مطمئنم که بــا گذر زمان، کارى که 
انجام مى دهیم بیش از پیش مورد اســتفاده قــرار خواهد گرفت. 
زمانى که مزایاى واکنش هاى کاتالیزور طال در طراحى و ســاخت 
داروها مشخص شــود، در آینده نزدیک شــاهد این روند خواهیم 

بود.»

ایالن ماسک در نخســتین توییت خود پس از راى بیش 
از 10 میلیون کاربر به کناره گیرى از مدیرعاملى توییتر، 
اعالم کرد در نظرســنجى هاى آینده درباره سیاست این 
شــبکه اجتماعى، فقط مشــترکان توییتر بلو مى توانند 

راى دهند.
معموال ماسک بالفاصله پس از پایان نظرسنجى، توییت 
نمى کند. پس از اظهاراتى مبنى بر این که حســاب هاى 
جعلى عامل افزایش نتایج این نظرسنجى بوده اند، ایالن 
ماسک سکوت خود را با دادن پاسخ "جالب است" شکست.
توییتر بلو، یک سرویس اشتراکى اســت که به کاربران 
اجازه مى دهد تیک آبى احراز هویت براى حســاب خود 

خریدارى کنند.
از آنجا که توییتر یک شرکت تقریبا خصوصى است، هیچ 
کس نمى تواند ایالن ماســک را وادار کند از مدیرعاملى 
این شرکت کناره گیرى کند اما سلسله تصمیمات جنجالى 
که طى روزهاى اخیر گرفته شده است، باعث شده حتى 
بعضى از نزدیکترین حامیان ایالن ماسک، ارتباطشان را 

با او قطع کنند.

پس از تصمیم براى تعلیق حسابى که موقعیت هواپیماى 
شخصى ماســک را دنبال مى کرد، حســاب گروهى از 
خبرنگاران منتقد که درباره این ممنوعیت گزارش کرده 
بودند، معلق شد. این اقدام باعث مهاجرت بعضى از کاربران 
خشمگین به شبکه هاى اجتماعى دیگر به خصوص شبکه 
اجتماعى غیرمتمرکز ماستودون شد که حسابش در توییتر 
به دلیل ارسال لینک حســاب ردیابى کننده جت ایالن 
ماسک در پلتفرم رقیب، ممنوع شده است.ماسک سابقه 
طوالنى در استفاده از نظرسنجى هاى توییتر براى گرفتن 
تصمیمات مهم دارد و یک دهم سهمش در شرکت تسال 
را پس از برگزارى یک نظرسنجى در سال 2021 فروخت 
و حساب دونالد ترامپ را پس از انجام یک نظرسنجى در 
ماه پیش، برگرداند و شــمارى از حسابهاى تعلیق شده را 
پس از برگزارى یک نظرسنجى دیگر، از تعلیق خارج کرد.
با این حال، در بسیارى از موارد، ایالن ماسک این تصور 
را ایجاد کرده که پیش از انجام نظرسنجى، تصمیم خود را 
گرفته است. به عنوان مثال، ایالن ماسک پیش از برگزارى 
نظرسنجى درباره فروش سهام تســال، اعالم کرده بود 
بخشى از سهامش در این شرکت خودروسازى را خواهد 
فروخت و برنامه اش براى برگرداندن حساب دونالد ترامپ 

حتى پیش از خرید توییتر بوده است.
بر اســاس گزارش گاردین، تصمیم براى کناره گیرى از 
مدیرعاملى توییتر هم پیش از نظرســنجى روز یکشنبه 
مطرح شــده بود. وى در 16 نوامبر به قاضى دادگاهى در 
ِدالویر گفته بود قصد دارد زمان حضور در توییتر را کاهش 

داده و فردى را براى اداره این شرکت پیدا کند.

اطالعات نادرست کاربران گوگل باید حذف شود شاید مایکروسافت، نتفلیکس را بخرد

گنج نهفته در سیمکارت هاى بى ارزش!
پاسخ جالب ایالن ماسک 
به کناره گیرى از توییتر

بازیابى کردند. بعد از آن، براى استخراج طال، از یک واکنش گر ایمن 
سبزرنگ به نام لیگاند گوگرد استفاده کردند؛ مولکولى که به اتم  و

فلز مرکزى متصل مى شود.
از طال بود (البته طال  آنچه در نهایت برایشــان باقى ماند، ترکیبى

به این شــکل در صنعت الکترونیک قابل استفاده 
مجدد نیست).

ىب ر ز
استفاده از آن یافته ایم.»

استفاده از طالى ب
از فلزات کمیابى مثل طال،
بخشیدن به واکنش هاى ش
جمله ترکیبات دارویى
به عنــوان مثـ
به عنــوان کاتا

گرفته اند.
در نتیجه تیم امپریال کا
که آیا مى توان از ترکیبات
استخراج شده، براى افزایش
در تولید داروها به کار گرفته
این ترکیب مى تواند در قالب
مثل داروهاى ضدالتهابى و
ضدالتهاب آرتریت مورد است

ر براى گرفتن 
 شرکت تسال 
202 فروخت 
ظرسنجى در 
 تعلیق شده را 
ق خارج کرد.
ک این تصور 
صمیم خود را 
ش از برگزارى 
الم کرده بود 
زى را خواهد 
 دونالد ترامپ 

کناره گیرى از 
ى روز یکشنبه 
ى دادگاهى در 
ییتر را کاهش 

د.

گوگل در سال 2023 به جنگ آیفون  مى رود!
ین ی

ل جدید 
 رویکرد

 آیفون 

ران تر 
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ى هاى 
 در این 
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دکتر سید محسن رفیع زاده، درباره انجام اعمال جراحى زیبایى چشم همچون تغییر رنگ چشم یا کاشت نگین در چشم،  
تاکید کرد: این نوع اعمال جراحى چشمى توصیه نمى شوند. براى تغییر رنگ چشم به طور دائمى، نیاز است که از عنبیه 

مصنوعى استفاده شود و آن را به شکل دائمى داخل چشم بگذارند.
وى افزود: مدتى این عمل در دنیا و کشور ما هم انجام مى شد، اما بعدا مشخص شد که این وسایلى که داخل چشم گذاشته 
مى شود مى تواند عوارضى مانند آب مروارید و یا آب سیاه به دنبال داشته باشد و پس از آن عمال انجام عمل تغییر رنگ 
چشم منسوخ شد. کار گذاشتن نگین هاى چشمى هم مى تواند مشــکالتى براى بیمار به همراه داشته باشد که توصیه 

نمى شود.
او ادامه داد:  در برخى از عمل هاى جراحى مانند بلفاروپالستى که بیماران براى برداشتن پف پشت پلک مراجعه مى کنند، 
در صورتى که بیمار قبل از جراحى، بطور کامل معاینه شــود و خود عمل هم بــا تکنیک صحیح صورت پذیرد، توصیه 
به انجام آن مى شود اما در ســال هاى اخیر موجى از تقاضا براى این عمل جراحى ایجاد شده است و حتى مشاهده 
کرده ایم که این عمل حتى در برخى مکان هاى نامتعارف غیر از اتاق عمل، مانند آرایشگاه ها نیز انجام مى شود 

که اصال توصیه نمى شود.
رفیع زاده با هشدار درباه خطرات انجام اعمال جراحى زیبایى در اماکن غیر متعارف و توسط افراد 
غیر متخصص، تاکید کرد: عوارض بسیارى از انجام این اعمال در اماکن نامتعارف مشاهده 
شده است و براى افراد خطر دارد. افراد براى انجام عمل بلفاروپالستى باید به پزشک 

مراجعه کرده و این عمل را در مرکز درمانى انجام دهند.

عســل به عنوان یک مکمل غذایــى مفید عمل کرده و از پیشــرفت 
بیمارى هاى قلبى و گوارشــى جلوگیرى کرده و سیستم ایمنى بدن را 
تقویت مى کند. عالوه بر این، عسل داراى خواص ضدالتهابى قوى است 

و به بهبود سالمت چشم و بینایى کمک مى کند.
 عسل یک غذاى طبیعى بسیار کامل و سرشار از ویتامین ها و مواد مغذى 
است که خواص و فواید زیادى دارد و در طول تاریخ در میان مردم بسیار 
شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. حقیقت این است که این 
شیرین کننده طبیعى خواص بى شمارى دارد؛ از تسکین گلودرد گرفته 
تا التیام زخم ها یا سوختگى هاى مختلف را مى تواند درمان کند. در این 

گزارش به بررسى خواص عسل طبیعى خواهیم پرداخت.
عســل خام در طول تاریخ به عنوان یک درمان و راه حل طبیعى براى 
بسیارى از بیمارى ها و مشــکالت، استفاده شده اســت و داراى فواید 

حتى در برخى سالمتى و مصارف پزشــکى و دارویى متنوعى است. 
از بیمارستان ها به عنوان درمانى براى زخم ها عمیق 

و سطحى استفاده مى شود. بسیارى از این فواید 
سالمتى مخصوص عســل خام و حرارت 

ندیده است.
معموًال عســل هاى موجــود در بازار و 
فروشــگاه هاى مواد غذایى به صوررت 
حرارت دیده و پاســتوریزه هستند. گرچه 

این حرارت دادن به عسل موجب مى شود 
تا مخمرهاى مضــر آن از بین رفته، رنگ و 

بافت آن بهتر شده، مانع هرگونه تبلور و شکرك 
زدن آن خواهد شــد و حتــى عمر مفید 
و ماندگارى عســل را افزایش دهد، اما 

مقدار زیادى از مواد مغذى و ویتامین هاى 
موجود در ترکیبات آن را در طول فرآیند حرارت 

دادن از بین مى برد.

ویژگى هاى عسل
عسل معموًال داراى انواع مختلفى در طعم، عطر، رنگ و بو، خواص و مزه 

است. انواع عسل بسته به عوامل و شرایط مختلفى باهم متفاوت است.

رنگ عسل
عسل معموًال از زرد شفاف به قرمز تیره داراى رنگ بندى است. همچنین 
داراى رنگ هاى زرد روشــن، زرد کهربایى، قهوه اى مایل به تناژ سبز و 
قرمز است. با توجه به رنگ هاى روشــن و تیره آن به چهار گروه تقسیم 

مى شود. 
عوامل مؤثر در رنگ عســل معموًال ترکیباتى چون کلروفیل، کاروتن، 
زانتوفیل و رنگدانه هاى گیاهى که رنگ زرد، سبز، قرمز تیره یا قهوه اى را 

در عسل ایجاد مى کنند، هستند.

بو و عطر عسل
عسل بســته به گرده موجود در آن بوى خاصى دارد. بوى عسل وقتى 
وارد دهان شــده و خورده مى شود بیشتر احســاس مى شود. عسلى که 
بیش از حد حرارت داده شود بیشتر مواد معطر خود را از دست مى دهد؛ در 
نتیجه بو و عطر کم ترى خواهد داشت. اگر عسل در کنار ماده اى با بوى 
قوى نگهدارى شــود، قابلیت جذب بوى خارجى آن ماده را دارد. عمومًا 
عسل هاى تیره نسبت به عسل هاى رنگ روشــن داراى بوى تندتر و 

قوى تر هستند.

ارزش غذایى عسل
مهمترین ویژگى که موجب فواید عســل طبیعى مى شود، ویتامین ها و 
 ،B۱ ویتامین هاى ،C مواد معدنى موجود در آن است. عسل حاوى ویتامین
B۶ ،B۵ ،B۳ ،B۲، کلســیم، فسفات، سدیم، آهن، منیزیم، 

پتاسیم، کلرید است.

خواص عسل طبیعى
عســل یک ماده مغذى بسیار مفید اســت که از تغییر 
شیمیایى شــهد گرفته شــده از گل ها و جوانه هاى 
میوه، توسط زنبور عسل تشکیل مى شود و در اندامى 
از زنبورهــا به نام معده عســل بلعیده مى شــود و در 
سلول هاى النه زنبورى کندو قرار مى گیرد.عسلى که در 
سلول هاى کندو قرار مى گیرد و با پوشش مومى پوشانده 
مى شود، به لطف سیستم تهویه ویژه زنبورها به 

طعم و قوام مخصوص خود مى رسد.
 عسل داراى خواص بسیارى است که 
موجب محبوبیت این ماده در کل جهان 

شده است. این خواص عسل مانند:
1- منبع غنى از انرژى براى کودکان و بزرگساالن

خواص عسل براى کودکان و بزرگســاالن بسیار زیاد است. عسل یک 
ماده غذایى با ارزش اســت که به عنوان غذاى کامــل براى کودکان و 
بزرگساالن استفاده مى شود. عسل تنها ماده محلى است که ساخته دست 
بشر نیست و به عنوان وعده غذایى کامل مصرف مى شود که نیازى به 

تصفیه و دستکارى ندارد.
عسل به دلیل ترکیبات فعال خود براى محرك جسمى یا روحى فرد، به 
عنوان جایگزین قندهاى مصرفى کاربرد دارد و همچنین مى توان از آن 

در درمان موارد کاهش وزن و الغرى استفاده کرد.
2- ضد باکتریایى قوى

عسل داراى خواص ضد باکتریایى بى شمارى است. این ویژگى به دلیل 
مهار کننده هاى میکروبى خاص موجود در آن است که در کنار آن، همراه 
با گلوکز اکســیداز به آن خاصیت باکترى کشى وسیعى مى بخشد. این 
خاصیت به محافظت از بدن در برابر رادیکال هاى آزاد کمک مى کنند. 

رادیکال هاى آزاد عامل پیرى زودرس پوست هستند؛ 
همچنین  به مرور موجب  بیمارى هاى مزمن یا قلبى 

خواهند شد.
عسل تقریبًا ساختارى شبیه به آنتى بیوتیک ها دارد، زیرا توانایى کشتن 
بسیارى از میکروب ها، ویروس ها و قارچ ها را دارد و همچنین با سلول هاى 
بدن به طور مؤثرى در تعامل است که باعث ترشح مواد ضد عفونى کننده 

شده که عفونت ها و مسمومیت ها را از بین مى برد.
3- خاصیت آنتى اکسیدانى قوى

یکى دیگر از خواص عسل مربوط به اثرات آنتى اکسیدانى باالى آن است. 
به این ترتیب، به عنوان یک مکمل غذایى مفید عمل کرده و از پیشرفت 
بیمارى هاى قلبى یا گوارشــى جلوگیرى کرده و سیستم ایمنى بدن را 
تقویت مى کند. عالوه بر این، عسل داراى خواص ضدالتهابى قوى است 

و به بهبود سالمت چشم و بینایى کمک مى کند.
4- جلوگیرى از بیمارى ها و مشکالت گوارشى

برخالف قندهاى تصفیه شده و ساده مانند ساکارز، عسل در معده تخمیر 
نمى شود، زیرا مدت زیادى در معده باقى نمى ماند؛ چون به سرعت هضم 
مى شــود. بنابراین خطر تجمع و تهاجم باکترى هــا را ایجاد نمى کند و 
مســتقیمًا از روده کوچک به جریان خون مى رود؛ بــدون اینکه باعث 

تحریک سیستم گوارشى شود.
 عسل به درمان مشــکالتى چون ســوء هاضمه، عفونت هاى روده اى 
و همچنین در درمان یبوســت هاى مکرر، یک ملین خفیف محسوب 
مى شود، زیرا فعالیت روده ها را به طور مناسب افزایش مى دهد. همچنین 
اختالالت گوارشــى را نیز تا حدودى درمان مى کند، زیرا باعث از بین 
بردن اسیدیته اضافى در معده مى شــود که اغلب منجر به زخم معده و 

سوزش مى شود.
5- پیشگیرى از سرطان

عسل حاوى ویتامین ها و آنتى اکسیدان هاى بسیارى است. در واقع یکى از 
آنتى اکسیدان هاى منحصر به فرد تنها در عسل یافت مى شود و مشخص 
شده است که این نوع از آنتى اکسیدان ها نقش بسزایى در پیشگیرى از 
سرطان و جلوگیرى از تکثیر سلول هاى سرطانى به ویژه در موارد سرطان 

مرى، دهان، روده و معده خواهند بود.
6- درمان زخم ها و سوختگى ها

عســل حاوى آنزیمى در ترکیبات خود بوده که مسئول تولید پراکسید 
هیدروژن اســت که آن را در درمان زخم ها و تســکین درد، ضدعفونى 
کردن آنها و جلوگیرى از رشــد میکروب ها و باکترى ها مؤثر مى کند و 
با ایجاد محیط اســیدى، موجب جلوگیرى از عفونت زخم ها، جراحات و 

سوختگى ها خواهد شد.
 اســتفاده موضعى از عسل در سوختگى هاى ســطحى به بهبود آنها با 
ســرعت زیاد و مؤثرتر کمک مى کند و با خاصیت ضد باکتریایى خود از 

عفونت در آن جلوگیرى مى کند.
7- خواص عسل براى زیبایى پوست و چهره

عســل براى 
پوســت و صورت 

فواید بسیارى دارد، زیرا 
عســل  موجب الیه بردارى 

پوست شــده و براى درمان اگزما، 
پســوریازیس و آکنه نیز مؤثــر و مفید 

است؛ زیرا داراى خواص ضد باکتریایى بسیار 
قوى است.استعمال عسل به رفع خشکى پوست و 

ترك هاى پا کمک مى کند. از این رو در ساخت بسیارى از 
لوازم آرایشى و صابون هایى که به جوان سازى پوست کمک 

مى کنند استفاده مى شود.
8- خواص عسل براى درمان سرفه

 عسل یک داروى مؤثر و بى خطر براى ســرفه کودکان بدون عوارض 
مانند به نسبت داروهاى شیمیایى است، زیرا به رفع خلط، عفونت گلو و 
رفع سرفه کمک مى کند؛ در نتیجه در ساخت بسیارى از داروهاى سرفه 

گنجانده شده است.
9- فواید عسل براى موها

عسل یکى از پرکاربردترین ماسک هاى طبیعى براى آبرسانى 
و لطافت به موهاى شماست. استفاده از عسل در ماسک هاى 

مخصوص مو تأثیر زیادى در مرطوب کردن پوســت ســر 
خشک و موهاى خشک و کدر دارد. رشد موها طبیعى سالم را 

نیز تقویت مى کند.
10- ضد التهاب قوى

در کنار اینها، یکى دیگر از ویژگى هاى مهم عسل 
ضد التهاب بودن آن است. عســل توانایى نابودى 

باکترى ها را دارد. هنگامى که در ترکیب ماسک هاى پوستى 
استفاده مى شــود، به بهبود آکنه هاى موجود در 

مدت کوتاهى کمک مى کند و با تأمین 
رطوبت، پوســت را نــرم و مرطوب 

مى کند.

دارچین قطعات خشک شــده و کوبیده پوســت درختانى از جنس 
Cinnamomum از تیره برگ بو است که به عنوان ادویه در غذاها 

استفاده مى شود و خواص دارویى بى نظیرى نیز دارد.
عناصر تشکیل دهنده و مفید دارچین در ســالمت انسان و درمان 
و پیشــگیرى برخى از بیمارى ها، روغن هاى فــرار موجود در این 
گیاه است که خود این روغن ها از عناصر دیگرى مانند: "اوژنول"، 

"سینامیک اسید"، "سینامالدهید" تشکیل مى شود.

همواره نام دارچین به عنوان یک ماده غذایى چربى سوز مطرح است. 

افزایش سوخت وساز بدن با دارچین
نتایج مطالعات نشــان مى دهد که دارچین از جمله موادى است که 
مى تواند با افزایش متابولیسم بدن، به کاهش وزن کمک شایانى کند 
زیرا باعث افزایش تولید گرما در بدن مى شود و به سوزاندن بیشتر 

کالرى کمک مى کند.

کاهش شاخص توده بدنى با مصرف دارچین
در یک مطالعــه حیوانى که در ایران روى 32 مــوش صحرایى انجام 
شد؛ مشخص شــد که دوز 100 میلى گرم بر کیلوگرم عصاره دارچین 
باعث کاهش شاخص توده بدنى مى شود همچنین در مطالعه دیگرى 
مشخص شد که در افراد مصرف کننده دارچین، وزن چربى ذخیره شده 

در بدن نسبت به وزن عضله در بدن آن ها کاهش مى یابد.

ترکیبات پلى فنلى ضدچاقى اند
دارچین غنى از ترکیبــات پلى فنلى اســت؛ پلى فنل ها جزء 

ترکیبات ضدچاقى هســتند و بنابراین مصرف روزانه دارچین مى تواند 
تأثیر زیادى بر کاهش وزن داشته باشد.

نسخه هاى خانگى الغرى با پودر دارچین
نوشیدنى شیر و دارچین؛ مصرف روزانه یک لیوان از ترکیب دارچین 
و شیر کم چرب پس از انجام یک ورزش هوازى مى تواند تأثیرات 
چشمگیرى بر کاهش وزن شما داشته باشد، به این منظور مى توانید 
یک تکه دو تا سه سانتى مترى چوب دارچین را پودر کنید و داخل 

مخلوط کن با یک قاشق چایخورى عســل و شیر مخلوط کنید و 
بنوشید.

دمنوش دارچین و عسل؛ عسل یکى از مواد غذایى بسیار مفید براى 
الغرى به شمار مى رود که ترکیب آن با دارچین مى تواند به کاهش 

وزن کمک شایانى کند. 
براى تهیه کردن دمنوش دارچین و عسل، 8 تا 10 سانتى متر چوب 
دارچین را در دو لیوان آب جوش به مدت یک تا دو ساعت بجوشانید 
و سپس نصف قاشق چایخورى عســل به آن اضافه کنید، هر 8 

ساعت این دمنوش را بنوشید.
جوشانده عناب و دارچین؛ عناب سرشار از آنتى اکسیدانهاست 
و به کاهش التهابات بدن کمک مى کند؛ مصرف جوشانده 
عناب و دارچین مى تواند در کاهش وزن مؤثر باشد؛ براى تهیه 
این دمنوش 5 عدد عناب نیمکوب را با 2 تا 3 سانتى متر چوب دارچین در 

یک ونیم لیوان آب بجوشانید تا زمانى که حجم آن به یک لیوان برسد، 
این دمنوش را هر 6 یا 8 ساعت مصرف کنید.

 افزودن روزانه مقدارى از پــودر دارچین به غذاهــاى روزانه نیز 
مى تواند باعث کاهش وزن شود.

مقدارى زنجبیل را در آب جوش بریزیــد و اجازه بدهید 15 دقیقه 
بماند، بعد دمنوش را صاف و به آن دارچین اضافه کنید، این ترکیب 

مى تواند چربى سوزى را باال ببرد.
مصرف دمنوش حاصل از ترکیب ســیب و دارچین مى تواند باعث 
کاهش وزن شود، براى تهیه این ترکیب یک عدد سیب را با پوست 
رنده کنید و داخل قورى بریزید و یک تکه چوب دارچین و یک لیوان 
آب جوش بریزید و 15 دقیقه صبر کنید تا دم بکشــد. اضافه کردن 
مقدارى آب لیموترش تازه به این ترکیب مى تواند به بهبود طعم و 

افزایش چربى سوزى کمک کند.

نسخه هاى ساده و مجرب براى الغرى با دارچین

عوارض اعمال تغییر رنگ و 
کاشت نگین

در چشم 

صاره دارچین 
طالعه دیگرى 
ى ذخیره شده 

جزء 
چین مى تواند 

للللللللللللاخل کنید و د را پودر تا سه سانتى مترىچچچچو چوب دارچین وزن کمکیک تکه دو
براى تهیه ک
دارچین را در
و سپس نص

سسساعت
جو
و
عناب
این دمنوش

10 خاصیت درمانى 
عســـــل

ساخت بسیارىاز داروهاى سرفه رفع سرفهکمک مى کند؛ در نتیجه در
گنجانده شده است.

9- فواید عسل براى موها
ىىىانى عسل یکى از پرکاربردترین ماسک هاى طبیعى براى آبرس
و لطافت به موهاى شماست. استفاده از عسل در ماسک هاى
مخصوص مو تأثیر زیادى در مرطوب کردن پوســت ســر 
مممممممممسالمرررررررررررارارا رررر را را را خشک و موهاى خشک و کدر دارد. رشد موها طبیعى 

نیز تقویت مى کند.
10- ضد التهاب قوى

در کنار اینها، یکى دیگر از ویژگى هاى مهم عسل 
ضد التهاب بودن آن است. عســل توانایى نابودى

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىستى دارد. هنگامى که در ترکیب ماسک هاى پو باکترى ها را
استفاده مى شــود، به بهبود آکنه هاى موجود در 

نننننننننننمین مدت کوتاهى کمک مى کند و با تأ
رطوبت، پوســت را نــرم و مرطوب

مى کند.

یک ونیم لیوان آب بجوشانید تا زمانى که حجم آن به یک لیوان برسد، کن با یک قاشق چایخورى عســل و شیر مخلوط کنید و 
8ساعتمصرفکنید. 8یا 6 هر 6ایندمنوشرا

با دارچین

ت، استفاده شده اســت و داراى فواید 
در برخى ارویى متنوعى است.  حتى

قققمیق براى زخم ها ع
ى از این فواید 

 و حرارت 

ر بازار و 
صوررت

د. گرچه 
ب مى شود 

فته، رنگ و 
بلور و شکرك

مر مفید 
هد، اما 

مین هاى 
 فرآیند حرارت 

مواد معدنى موجود در آن است. عس
B۶ ،۶، کلس B۵ ،۵ B۳ ،۳ B۲

پتاسیم، کلرید است

خواص عس
عســل یک ماده
شیمیایى شــه
توسط زنب میوه،
از زنبورهــا به نا
سلول هاى النه زن
سلول هاى کندو قر
مى شود، به
ق طعمو
 ع
مو
شده اس

نتایج تحقیقات نشان مى دهد هر گونه فعالیت بدنى که باعث عرق کردن شود و نفس 
را بند آورد، امید به زندگى و طول عمر را به میزان قابل توجهى افزایش مى دهد.  کسانى 
که در برخى از انواع ورزش هاى شدید مانند تنیس رقابتى، آهسته دویدن یا ایروبیک 
شرکت مى کنند، نسبت به آن هایى که فعالیت هاى متوسطى مانند تنیس دوستانه، 

کارهاى خانه یا شنا انجام مى دهند، بیشتر عمر مى کنند.
این یافته حاصل نتایج مطالعه بزرگ استرالیایى است که 204 هزار و 542 فرد میانسال 
و مسن را طى 6 سال مورد بررسى قرار داده است. آنان پیشنهاد کردند سطوح باالتر 

فعالیت شدید تاثیر بسیار بهترى نسبت به فعالیت متوسط بر سالمت انسان دارد.
نتایج آن ها نشــان مى دهد خطر مرگ زودهنگام در کسانى که ورزش هاى شدید 
انجام مى دهند، در مقایسه با آنانى که فقط ورزش متوسط انجام مى دهند، 13 درصد 
کمتر است. دکتر کالوس گبل، محقق ارشد این تحقیق، گفت: مزایاى فعالیت شدید 
براى مردان و زنان در تمام سنین صادق و مســتقل از کل زمان صرف شده براى 

فعالیت است.
نتایج نشان مى دهد که چه چاق باشید، چه الغر و چه بیمارى قلبى یا دیابت داشته 
باشید یا خیر، اگر بتوانید فعالیت هاى شدید را مدیریت کنید، این موضوع مى تواند 
مزایاى قابل توجهى براى طول عمر داشته باشد. در حال حاضر سازمان بهداشت 
جهانى و مقامات بهداشتى در ایاالت  متحده، استرالیا و بریتانیا به جمعیت بزرگسال 
توصیه مى کنند که حداقل 75 دقیقه فعالیت شدید یا 150 دقیقه فعالیت متوسط در 

هفته انجام دهند.
محققان پیشنهاد مى کنند دستورالعمل هاى بالینى و بهداشت عمومى باید تمرینات 
با شدت شدید را براى بهبود امید به زندگى افراد توصیه کنند. شرکت کنندگان در این 

مطالعه به گروه تقسیم شدند؛ کسانى که ورزش متوسط داشتند و کسانى که حداقل 
30 درصد از تمرینات خود را با شدت باال انجام مى دادند.

خطر مرگ و میر در افرادى که کمى فعالیت شــدید انجام مى دادند، در مقایسه با 
افرادى که ورزش شدید انجام نمى دادند، 9 درصد کمتر بود. کسانى که بیش از 30 
درصد ورزش با شدت باال انجام دادند، 13 درصد کمتر از میزان معمول مرگ و میر 

را نشان دادند.

دکتر گبل گفت: نتایج تحقیقات ما نشان مى دهد که حتى مقدار کمى از فعالیت شدید 
مى تواند به کاهش خطر مرگ زودهنگام کمک کند. نتایج مطالعات قبلى نشــان 
مى دهد که تمرینات اینتروال با تالش هاى شــدید کوتاه اغلب براى افراد مسن از 

جمله کسانى که اضافه وزن دارند یا چاق هستند، مناسب است.

افزایش طول عمر با انجام ورزشى کم هزینه
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

برابر راى شماره 8178 مورخ 1401/08/29 به شماره کالســه 1085 مالکیت آقاى/ خانم امیر اصغرى به 
شناسنامه شماره 856 کدملى 1141318520 صادره فرزند عبدالرسول در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 6731,74 مترمربع پالك شماره 36 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 2377 و 2378 دفتر الکترونیک و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 8080 مورخ 1401/08/29 به شماره کالسه 1086 مالکیت آقاى/ خانم مهدى اسماعیلى 
به شناسنامه شماره 434 کدملى 1141353601 صادره فرزند محمدصادق در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 6731,74 مترمربع پالك شماره 36 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحات 2377 و 2378 دفتر الکترونیک و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1ماه 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 سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22 
- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/10/07 - م الف: 1423670 –رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/296

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

1401/6/20 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

برابر راى شماره 9964 مورخ 1401/09/14 به شماره کالســه 1054 مالکیت آقاى/ خانم علیرضا الرى 
به شناسنامه شماره 1130144550 کدملى 1130144550 صادره فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب مغازه و مسکونى فوقانى به مساحت 177 مترمربع پالك شماره 717 فرعى از 111 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و وکالتنامه 47242 مورخ 

1401/6/20 دفتر 300 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/07 

- م الف: 1423788 –رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/298

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

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/22 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/10/07 - م الف: 1425160 –رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شــهر

 – سید محمدحسن مصطفوى/9/300
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فقدان سند مالکیت
 آقاى حسین زمانى  فرزند ســتار به وکالت از طرف وراث مرحوم عبدالرحیم زمانى علویجه 
فرزند حسین  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود  آن طى شماره 
20382-1401/09/22   توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى است که سند 
مالکیت دو سهم و نیم  مشاع  از سى و هفت و نیم سهم ششدانگ یکدرب باغ   پالك شماره  
2771   فرعى  واقع در علویجه   یک  اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحه 207   دفتر 
43  امالك ذیل ثبت 1416  بنام ششدانگ بنام عبدالرحیم نامبرده ثبت و سند صادر شده  و  
معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى    مفقود 
شده است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1401/10/07- م 

الف:1432371 - رئیس  ثبت اسناد و امالك مهردشت- نصراهللا علینقیان/10/128

فقدان سند مالکیت
آقاى حسین زمانى  فرزند ســتار به وکالت از طرف وراث مرحوم عبدالرحیم زمانى علویجه 
فرزند حسین  باســتناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شــهود  آن طى شماره 
20383-1401/09/22   توســط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت دو سهم و نیم  مشاع  از ســى و هفت و نیم سهم ششدانگ یکدرب باغ   پالك 
شــماره  2771   فرعى  واقع در علویجه   یک  اصلى بخش 15   ثبت اصفهان که درصفحه 
205   دفتر 43  امالك ذیل ثبت 1319  بنام حســن زمانى علویجه  صادر و  بعدا طى ســند 
4605-1338/12/08   دفتر42 نجف آباد به عبدالرحیم  نامبرده  انتقال شده و  معامله دیگرى 
هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى    مفقود شده است. چون 

درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى 
ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/10/07  - م الف:1432366- رئیس  

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/10/129

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

راى شــماره 140160302026012371 مــورخ 08/07/ 1401 و راى اصالحى شــماره 
140160302026013559 مورخ 1401/08/21 آقاى حشــمت اله على پور به شناسنامه 

شماره 60 کدملى 5129863267 صادره سمیرم فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 57,199مترمربع پالك شماره 15182 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال 
اصفهان مبایعه  نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى حسن امین الرعایا موضوع سند انتقال 

7839ـ  1350/12/11 دفتر 103 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/07 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/22 - م الف: 1431935 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان

 – موسوى/8/258 

مدیرکل ارتباطات و فنــاورى اطالعات اصفهان گفت: 
پوشش شــبکه ملى اطالعات در روستاهاى باالى 20 
خانوار هشت شهرستان این استان به صد درصد رسیده 
است. جعفر مطلب زاده افزود: روستاهاى باالى 20 خانوار 
شهرســتان هاى آران و بیدگل، تیران و کرون، خمینى 
شهر، خوانســار، فالورجان، مبارکه، نایین، نجف آباد از 
پوشش 100 درصدى شــبکه ملى اطالعات برخوردار 
هســتند. وى همچنین با بیان اینکــه در مجموع 178 
روســتاى باالى 20 خانوار در شهرستان اصفهان وجود 
دارد ادامه داد: پوشش شبکه ملى اطالعات در روستاهاى 
باالى 20 خانوار این شهرســتان به بیش از 96 درصد 

رسیده اســت. مدیر کل ارتباطات و فناورى اطالعات 
استان اصفهان اظهار داشت: تنها 91 روستاى دیگر باقى 
مانده تا پوشش روســتاهاى باالى 20 خانوار در استان 
اصفهان کامل شود. مطلب زاده تصریح کرد: روستاهاى 
متصل به شبکه ملى اطالعات در شهرستان هاى برخوار 
(با 71 درصد پوشــش)، چادگان (با 78 درصد پوشش)، 
سمیرم (با 76 درصد پوشش)، فریدون شهر (با 74درصد 
پوشــش) و خوروبیابانک (با 75 درصد پوشش) زیر 80 
درصد پوشش در اســتان دارند که با احداث یا ارتقاى در 
11 روستاى دیگر، همه شهرستان هاى استان پوششى 

باالى 80 درصد خواهند داشت.

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان از اجراى طرح 
ضربتى مبارزه با ُمجرمان حرفه اى داراى جرائم خاص و 
خشن در استان خبر داد. حجت االسالم والمسلمین اسدا...

جعفرى در نشست تعاملى قضایى- انتظامى در دادگسترى 
استان اصفهان افزود: در این راستا باید برنامه ریزى الزم 
براى انجام اقدامات پیشــگیرانه و ُمراقبتى در آســتانه 
تعطیالت نوروز و شــروع ســال جدید در استان صورت 
بگیرد. وى بر لــزوم هماهنگى دائم دســتگاه قضایى و 
فرماندهى انتظامى استان تاکید کرد و گفت: این 2 دستگاه 
باید در راستاى گسترش عدالت و برقرارى نظام و امنیت 
با یکدیگر رابطه  تنگاتنگ و مبتنى بر هماهنگى داشــته 

باشند در غیر این صورت، این مهم امکانپذیر نخواهد شد. 
رئیس کل دادگسترى اصفهان اظهار داشت: نشست هاى 
تعاملى قضایى - انتظامى بــا هدف افزایش هماهنگى  و 
رفع مشکالت این دو حوزه در مسائل مربوط به رسیدگى 
به پرونده ها، کاهش جمعیت کیفرى، رفع اطاله دادرسى 
و اجراى احکام، بصورت دوره اى برگزار مى شــود. وى، 
بررسى عملکرد دادگسترى و نیروى انتظامى در حوزه هاى 
رســیدگى و اجراى احکام پرونده هاى خــاص امنیتى و 
اقتصادى، فضاى مجــازى، پلیس مــواد مخدر، پلیس 
آگاهى و پلیس اطالعات و امنیــت را از دیگر محورهاى 

نشست هاى تعاملى قضایى انتظامى قلمداد کرد.

تکمیل پوشش شبکه ملى
در روستاهاى 8 شهرستان

مبارزه ضربتى با مجرمان 
حرفه اى و خاص در اصفهان 

گاز مشترکان پرمصرف
قطع مى شود

رئیس اداره گاز شهرسـتان اردسـتان با بیان اینکه در 
یک هفته گذشته براى 70 مشترك پرمصرف اخطاریه 
قطع صادر شـده اسـت، گفـت: قطـع گاز مشـترکان 
پرمصرف جدى است و خدمات این اداره به مشترکان 
پرمصرف پس از ارائه اخطار، قطع خواهد شد. اسماعیل 
مهدوى گفت: بیشـترین مصـرف گاز شهرسـتان در 
صنایع بـزرگ اتفاق مى افتـد و هم اکنـون گاز صنایع 
بزرگ شهرسـتان شـامل کارخانه سـیمان، فـوالد و 
نیروگاه سـیکل ترکیبى قطع شـده و این صنایع بعضًا 

مازوت و گازوئیل مصرف مى کنند.

کاهش محسوس دما از فردا
سرپرست مرکز پیش بینى و مخاطرات جوى اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان از ورود سامانه سرد بارشى 
جدید به اسـتان از دیروز سه شـنبه 6 دى خبر داد. لیال 
امینى اظهار داشت: تا امروز چهارشنبه استان در دامنه 
فعالیت سامانه سرد بارشى قرار دارد که ناپایدارى هایى 
به صورت افزایش ابر، بارش برف و باران و کوالك برف 
در ارتفاعات، مه و کاهش دید به همراه دارد. وى افزود: 
شدت بارندگى هاى پیش رو در مقایسه با بارش هاى روز 
جمعه و شـنبه (یکم و دوم دى) کمتر و سـامانه بارشى 
جدیـد زودگذر اسـت. وى خاطرنشـان کرد: بـا خروج 
سامانه بارشى از روز پنج شنبه نیز کاهش محسوس دما 
و مه آلودى هوا در بیشتر مناطق به ویژه غرب و جنوب 

استان پیش بینى مى شود.

خبر

دریاقدرتى پور
تا پیش از این برخى مورخان تاریخى همچون 
«ابن اثیر» اصفهان را مدفن اصلى ابوعلى سینا 
معرفى کرده بودند و اصفهان شناسان معاصرهم 
بر این عقیــده بودند که بنا به شــواهد و قرائن 
معتبر، از جمله حضور شــمس الدوله، حاکم آل 
بویه و تیرگى روابط شــیخ با او، بعید است که 
ابن سینا به همدان رفته باشــد و گمانه زنى ها 
بر این بود که اصفهان مکان اصلى خاکسپارى 
ابن سیناست. حاال با انتشار رساله اى دریکى از 

خبرگزارى ها، گمانه زنى ها مبنى بر اینکه مکان 
خاکسپارى ابن ســینا در اصفهان است تقویت 

شده است. 
این نســخه خطى به تازگى توســط مجموعه 
میــراث خطى شــیعه در یکى از شــبکه هاى 
اجتماعى منتشر شــده و خط بطالنى بر تمامى 
گمانه زنى هایى کشــیده اســت که تا چندى 
پیش مکان خاکســپارى ابن ســینا را همدان 

مى دانستند.
در تصویرى که ازنســخه خطى «احوال شیخ 

الرئیس» منتشر شــده به خوبى مى توان دید 
که بعد از شرح احوال ابن سینا، در پاراگراف آخر 
این رساله تاریخى نوشته شده که پیکر ابن سینا 
مدتى بعد از دفن در همدان، به اصفهان منتقل 
شده است. جالب اینکه از رساله حاضر، تنها دو 
نسخه برجاى مانده اســت، یکى در کتابخانه 
ایاصوفیه ترکیه به شماره نسخه 4849 و دیگرى 

در کتابخانه آیت ا...مرعشى به شماره 101/2.
از نویسنده و تاریخ نگارش این رساله اطالعات 
دقیقى در دســت نیست، اما نســخه کتابخانه 
ایاصوفیه به ســال 697 ق مقابله شده است و 
استنساخ نســخه کتابخانه آیت ا...مرعشى به 

سال 1072 ق صورت گرفته است.
این دو نسخه به عنوان جدیدترین مدارك مربوط 
به مرگ ابن ســینا حاال مهر تأییدى شده است 
بر اینکه ابن ســینا در اصفهان درهمان خیابان 
معروف و قدیمى که ســالیان سال است بورس 
پارچه فروشان اصفهان اســت به خاك سپرده 

شده است.
گرچه تا پیش از این هم بسیارى از تاریخ شناسان 
و اصفهان شناسان معتقد بودند زمانى که ابوعلى 
سینا به بیمارى قولنج مبتال شد و در راه رسیدن 
به همدان فوت کرد و جسدش را درمدرسه اى 
در اصفهان، خیابان ابن سینا، کوچه پاگلدسته، 
باالتر از مدرســه شــفیعیه دفن کرده اند اما به 
این دلیل که مــدرك اصیلى در این زمینه نبود، 

همدانى ها معتقد بودند به این دلیل که ابن سینا 
همدانى بــوده محل دفن ابن ســینا درهمدان 

است.
رجوع به تاریخ همــراه با این مــدارك جدید 
نشان مى دهد که ابن ســینا خاتمه عمرش را 
در اصفهان گذرانده است. طبق اسناد تاریخى 
ابن سینا 25 سال آوارگى کشــید و در هجرت 
از وطن به  ســر  برد. او در سال 403 براثر پیگرد 
ســلطان محمود غزنوى ناگزیر از ترك خوارزم 
شد، ســپس به گرگان رفت و ازآنجا به «رى» 
کوچ کرد (حدود سال 405) و سرانجام به همدان 
آمد (ســال 406) که طول مدت اقامت وى در 
این شهر 8 ســال تمام یعنى تا سال 414 بود. 
در این سال با سمت وزارت عالء الدوله کاکویه 
حکمران اصفهان به این شهر رفت و ظاهراً طى 
14 سال باقى عمر چند بار به همدان آمده باشد، 
که آخرین بار به سال 428 درراه بیمار شد و روز 
ششــم رمضان، مطابق با 24 ژوئن سال 1036 

میالدى برابر با چهارم تیرماه ایرانى درگذشت.
حاال این ســئوال پیش مى آید که آیــا با تأیید 
مدفون بودن ابن ســینا در اصفهان و صراحت 
داشــتن این موضوع که او همینجــا به خاك 
سپرده شده اســت، در محل خاکســپارى ابن 
ســینا مقبــره اى ســاخته خواهــد شــد و یا

 اصفهانى هــا بازهم باید تنها به داشــتن یک 
خیابان به نام او اکتفا کنند؟ 

انتشار سند تاریخى جدید درباره  مدفن قطعى پزشک نامدار ایران 

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى شهرستان گلپایگان اثبات فرضیه دفن ابن سینا در اصفهان
از توقف فعالیت معادن سیلیس در منطقه تاریخى تیمره خبر داد. مصطفى 
قانونى گفت: با توجه به انتشار تصاویرى مبنى بر خسارت و تخریب در منطقه 
تاریخى تیمره توسط معادن برداشت ســیلیس در فضاى مجازى، الزم به 
ذکر است معادن برداشت ســیلیس در منطقه تاریخى تیمره، مشترك بین 
شهرستان هاى گلپایگان در استان اصفهان، خمین در استان مرکزى و استان 
لرستان است که متأسفانه در اوایل دهه 80 خورشیدى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بدون اخذ استعالمات الزم از وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى، اقدام به صدور پروانه کشف و بهره بردارى معادن سنگ سیلیس 
کرده بود که باعث آسیب جدى به محیط زیست و منابع طبیعى و همچنین 
قسمت هایى از سنگ نگاره هاى تاریخى این منطقه شده بود. او ادامه داد: با 
صدور این مجوزها، 3 معدن در این منطقه شروع به فعالیت کردند که یک 
مورد در شهرستان خمین و دو مورد در شهرستان گلپایگان بود. با این وصف 
در ابتداى ســال 1397، اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان نســبت به فعالیت این معادن در دادسراى شهرستان گلپایگان 
اعالم شکایت کرد و یک مرحله در ســال 1397 دستور توقف فعالیت این 
معادن صادر شــد ولى مجدداً بدون توجه به این حکم، فعالیت معادن از سر 
گرفته شد که در سال 1400 و در پى شکایت مجدد این اداره به مراجع قضایى، 
حکم توقف فعالیت این معادن صادر و پرونــده به منظور صدور قرار نهایى 
همچنان در دادگسترى گلپایگان در جریان است. قانونى افزود: در ابتداى 
سال جارى و در سفر استاندار اصفهان و هیات همراه به شهرستان گلپایگان 
مقرر شد به منظور جلوگیرى از تخریب این آثار در محدود تاریخى تیمره، حریم 
این سنگ نگاره ها توسط اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان به اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا فعالیت این معادن در 
محدوده حریم این آثار متوقف و ممنوع شود.  با ارسال محدوده حریم این آثار 
تاریخى به وزارت صمت و پیگیرى هاى انجام شده در حال حاضر هیچ گونه 
فعالیتى در این مناطق وجود ندارد و تصاویر منتشرشده در فضاى مجازى در 

این زمینه مربوط به دو دهه گذشته است.

هیچ فعالیتى در معادن سیلیس 
منطقه تیمره انجام نمى شود

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بهین نفت اطلس درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 72897 به شناسه ملى 14011763866 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره، ساخت و انجام امور پیمانکارى مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع نفتى و نیروگاه ها(بجز استخراج و 
اکتشاف و بهره بردارى از نفت و گاز و پتروشیمى)، تولیدات انواع مواد نفتى و پتروشیمى، تأمین، تعمیر و نگهدارى کلیه تجهیزات مربوط به پاالیشگاه ها و پتروشیمى اعم از لوله ها 
و اتصاالت، ورق و مقاطع فوالدى، آموزش در خصوص استانداردهاى مربوط به بازرسى مخازن، رنگ و پایپینگ، ارائه کلیه خدمات فنى، مهندسى، پیمانکارى، بازرگانى، مشاوره و 
مدیریت پروژه در حوزه هاى تولید، توزیع و انتقال نیرو، صنایع نفت و گاز، پتروشیمى (بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از نفت و گاز و پتروشیمى)، آب و فاضالب، تأسیسات 
و تجهیزات صنعتى، تجهیزات کنترل و اندازه گیرى و ساختمان، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت 
در مناقصات و مزایدات، انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى اعم از خرید، فروش، تولید، توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، حضور در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت .اخذ وام و اعتبار تسهیالت از بانک هاى دولتى و خصوصى 
و مؤسسات مالى و اعتبارى صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت. 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، باغ زیار، کوچه دبستان قدس1[16]، خیابان سهروردى، پالك 0، ساختمان کوه نور، طبقه همکف 
کدپستى 8177765811 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 195124 مورخ 1401/08/23 نزد بانک صادرات ایران شعبه خیابان وحید با کد 1901951 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم آزاده هاشمى به شماره ملى 1130012867 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمد فنائى نجف آبادى به شماره ملى 1142130940 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه امیر خانى دهکردى به شماره ملى 4610277476 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم خدیجه حیدرى سودجانى به شماره ملى 4610452162 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 و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد فنائى به شماره ملى 1142093093 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى اکبر مؤید به شماره ملى 6209655750 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1430132)

تاسیس  
شرکت سهامى خاص طلوع صنعت اهورایى درتاریخ 1401/09/23 به شماره ثبت 72894 به شناسه ملى 14011762052 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام پروژه هاى مختلف تاسیسات نفت و گاز(به استثناء استخراج واکتشاف وبهره بردارى نفت،گاز،پتروشیمى) 
طراحى و اجرا و مشاوره فنى و ساخت و انجام و نصب تجهیزات پایپینگ و استراکچر و سازه هاى فلزى ، ارائه خدمات مهندسى ، اجرا و تامین پروژه هاى صنعتى در زمینه تجهیزات 
صنعتى و مکانیکال ( سیستمهاى غبارگیر ، مخازن ذخیره و تحت فشار ، هودهاى صنعتى ، سیستمهاى انتقال مواد)، انجام امور صنعتى در زمینه رنگ و سند پالست، رنگ کارى 
صنعتى وساختمانى، مشاوره و طراحى و نظارت و اجراى کلیه پروژه هاى برق و انتقال نیرو ، ساخت مخزن، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و 
نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى 
و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، ملک شهر، کوچه پزشکان 
1 [36-33]، بن بست سپهر، پالك 48، ساختمان مبینا، طبقه 3 کدپستى 8196794365 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3054 مورخ 1401/09/19 نزد بانک ملى 
ایران شعبه ملکشهر اصفهان با کد 3054 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم پردیس رضائى به شماره ملى 1960071777 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى على حاتمى به شماره ملى 6639520249 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى حجت حاتمى به شماره ملى 
6639973049 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى یوسف امیرى 
نرگسى به شماره ملى 1841665851 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى حمزه ناظمى بابادى به شماره ملى 4679763035 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1428852)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص مهندسى مهراز فرا طرح چارسو به شناسه ملى 14008053416 و به شماره ثبت 61695 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم شراره دادگستر به شماره ملى 1292152291 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره خانم زهرا شریفى به شماره ملى 1940035937 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى ناصر شریفى به شماره ملى 1950896862 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند خانم سمیه شهیدى به شماره ملى 1170783661 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى 
آقاى امیر کاوه به شماره ملى 6209668348 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1428855)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص مهندسى مهراز فرا طرح چارسو به شناسه ملى 14008053416 و به شــماره ثبت 61695 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم شراره دادگستر به شماره ملى 1292152291 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا 
شریفى به شماره ملى 1940035937 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى ناصر شریفى به شماره ملى 1950896862 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1428850)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص صنایع رنگ سپاهان پارسیان بشناسه ملى 10260339297 و بشماره ثبت 12909 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/29 امیر اکوچکیان بشماره ملى 1270093371 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - مهناز فرقدانى چهار سوقى بشماره ملى 1280300477 
بسمت رئیس هیئت مدیره - مرتضى اکوچکیان بشماره ملى 1286477530 بسمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره - نوید اکوچکیان بشماره 
ملى 1289177041 بسمت عضو اصلى هیئت مدیره - سعید اکوچکیان بشــماره ملى 1289642036 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/04/29 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است . مدیرعامل مجرى 

مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1428345)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص فناورى اطالعات پدیده ارتباطات پویا به شناسه ملى 10260582243 و شماره ثبت 40544 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سعید مؤبدى به شماره ملى 1292425806 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، 
خانم نفیسه مؤبدى به شماره ملى 1292425814 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى حسین فیضى به شماره ملى 1290393672 به سمت 
عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/15 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هئیت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1430133)
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گزینه بى دردسرى که پرسپولیس در شرایط فعلى مى تواند 
براى جــذب او اقدام کند على علیپور اســت. بازیکنى که 
مى خواهد براى بازگشــت به روزهاى اوجــش و بهبود 
شــرایط مالى خود به فوتبال ایران برگردد اما به شــرطى 
این اتفاق مى افتد که یحیى با او تماس بگیرد. ســرمربى 
پرسپولیس تاکنون با برخى از گزینه هاى مدنظرش تماس 
داشته اما علیپور جزء این گزینه ها نیست. مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس هم از جذب علیپور به شدت استقبال کرده اند و 
باید دید در یکى دو روز آینده تصمیم یحیى راجع  به مهاجم 
سابقش عوض خواهد شد یا نه. علیپور حتى مشکلى براى 
دریافت رضایت نامه از باشگاه ژیل ویسنته ندارد و با پرداخت 
مبلغ نه چندان زیادى از سوى پرسپولیس مى تواند به صورت 

قرضى به این تیم یا هر تیم دیگرى برود.

یک لژیونر
 منتظر تماس یحیى

شرایط نامناســب جوى در حرکت قطار بیست ودوم 
به سمت ایستگاه سیزدهم خلل ایجاد کرد. مسافران 
سیرجانى و اراکى به دلیل بارش سنگین برف به موقع 

به این قطار نرسیدند و در ایستگاه دوازدهم جاماندند. 
اولین برف زمستانه اگرچه براى شاگردان سیدمهدى 
رحمتى و سربازان ژنرال خوش یمن نبود اما در سوى 
مقابل این نساجى چى ها و اســتقاللى ها بودند که با 
استفاده از غیبت این دو سرنشین، یکى با متوقف کردن 
هوادار در خانه و دیگرى با غلبه بر صنعت نفتى ها در 

آبادان موفق شــدند موقتًا جایگاه آلومینیوم در واگن 
هشــتم و  قرارگاه گل گهرى ها در دومین کوپه قطار 

را از آن خود کنند.
این درحالى است که شــاگردان ساپینتو در این هفته، 
هم از لطف طبیعت براى رسیدن به همسایگى رقیب 
دیرینه خود بهره مند شــدند و هم سوت به موقع داور 
براى صعود به رده باالتر به داد آنها رسید. آبى پوشان 
پایتخت هرچه تالش کردند موفق نشدند در جریان 
بازى دروازه برزیلى هاى ایران را فرو بریزند و چه بسا 
اگر تصمیم صحیح داور در دقیقــه 86 و گرفتن یک 

پنالتى جنجالى به نفع آنها نبود حاال استقالل با کسب 
یک امتیاز در هفته سیزدهم و با وجود یک بازى بیشتر 
نسبت به تیم امیرخان، نه تنها به دلیل تفاضل گل کمتر 
همچنان یک رده پایین تر از ســیرجانى ها قرار مى 
گرفت بلکه این تیم سپاهان بود که بخاطر جشنواره 
گلى که در اصفهان و در برابر هم استانى آبادانى ها به 
راه انداخت حاال در واگن دوم، دیوار به دیوار سرخپوشان 

پایتخت مستقر شده بود.
شاگردان ژوزه مورایس برخالف هفته گذشته که در 
«سن سیروس» هرچه زدند به در بسته خورد این بار در 

خانه خود نفتى ها را به آتش کشیدند. طالیى پوشان 
نه تنها با برترى 4 بر صفر برابر تیم قعرنشــین جدول 
پرگل ترین دیدار هفته را از آن خود کردند بلکه موفق 
شدند به همراه استقالل نام خود را در فهرست دو نفره 
مسافران پیروز ایستگاه ســیزدهم ثبت کنند. جالب 
آنجاست که رقابت شاگردان این دو سرمربى پرتغالى 
لیگ در ایستگاه دوازدهم، در لیســت 2 دیدارى قرار 
گرفته بود که با تقســیم امتیازات با حریفان به پایان 

رسید.
اما به طور کلى ایستگاه سیزدهم عالوه بر برودت هوا 
شاهد رقابت هاى سرد و کسل کننده اى بود. مسافران 
قطار 22 در این ایستگاه تنها 9 بار موفق شدند توپ را 
از روى خط دروازه رقیبان عبور دهند در حالى که از این 
تعداد 4 گلش سهم سرنشینان طالیى پوش بود. جالب 
آنجاست که باز هم همچون هفته گذشته مدافعان و 
هافبک ها روى هم رفته نقش بیشترى در گلزنى ها ایفا 
کردند؛ یعنى 5 گل با هنرنمایى مدافعان و هافبک ها و 
تنها 4 گل به دست مهاجمان بین تیم ها رد و بدل شد. 
یکى از گل هایى که این هفته در کارنامه خط آتش تیم 
ها ثبت شد را مهاجم ذوب آهن به ثمر رساند درحالى 
که اکثر گل هاى این تیم را تاکنون هافبک ها و مهره 
هاى دفاعى به تور دروازه رقبایشــان چســبانده اند. 
این درحالى است که کسب ســوغات یک امتیازى از 
خوزستان براى شــاگردان تارتار آن هم در حالى که 
نزدیک به یک ســاعت 10 نفره در برابر فوالد مدعى 
بازى مى کردند از گلزنى مهاجم جوان این تیم مهم تر 
بود. ذوب آهن با شکست ناپذیرى با یک یار کمتر در 
برابر شاگردان نکونام نشان داد که عزمش را جزم کرده 
تا جایگاه بهترى در قطــار 22 از آن خود کند. این تیم 
اصفهانى در حالى در پایان ایستگاه سیزدهم همچنان 
در هفتمین واگن این قطار منزل کرده که اگر با همین 
دست فرمان و پرقدرت ادامه مسیر را طى کند مى توان 
در آخرین ایستگاه، کوپه هاى ردیف یک تا چهار را هم 

برایش رزرو کرد.  

هفته سیزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از آتش بازى سپاهان
 تا معجزه سبز ذوب آهن

مرضیه غفاریان
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هفته سیزدهم لیگ برتر ایران در حالى به پایان رسید که نادر 
محمدى به تنها بازیکن اخراجى این هفته تبدیل شد؛ اخراجى 
که براى بیش از یک ساعت، ذوب آهن را ده نفره کرد. کارت 
قرمز نادر در لحظه خطاى او روى ساسان انصارى رقم خورد. 
جایى که نتوانست پاس بازیکن خودى را کنترل کند و توپ از 
زیر پایش گذشت و در حالى که مى رفت انصارى در موقعیت 
تک به تک قرار بگیرد، این بازیکن را سرنگون کرد تا کارت 
قرمز بگیرد. او شانس آورد  که در نهایت ذوب آهن موفق شد 
یک امتیاز ارزشمند را از فوالد آره نا کسب کند که البته شاید 
اگر این اشتباه محمدى نبود، مى توانست به یک برد شیرین و 

صعود به رتبه پنجم بیانجامد.

مدافع گاندوها 
تنها اخراجى هفته 13

مهم ترین دغدغه ســرمربى پرســپولیس در حال 
حاضر پیدا کردن جانشین یورگن لوکادیا براى نیم 

فصل دوم است.
یحیى گل محمدى سرمربى پرسپولیس پس از دربى 
در دیدار مقابل پیکان هم از روى اجبار با سیســتم 
0-6-4 بازى کرد اما این بار نتوانســت حتى یک 

گل بزند!
جدایى یورگن لوکادیا که هنوز با وجود 2 بازى غیبت 
بهترین گلزن لیگ برتر (به اتفاق محمد عباس زاده) 
محسوب مى شود حسابى پرسپولیس را خلع سالح 

کرده است.
اولین گزینه براساس شــنیده ها در ذهن یحیى گل 
محمدى مهاجم فعلى سپاهان و سابق پرسپولیس 

است. مغانلو که در آخرین دیدار تیمش مقابل نفت 
مسجد سلیمان گلزنى کرده اســت مى تواند گزینه 
جذابى در فصل نقل و انتقاالت زمستانى باشد اما او با 

سپاهان قرارداد دارد.
در همین راستا شــنیدیم یکى از راهکارهاى جلب 
رضایت اصفهانى ها شــاید معاوضه مغانلو با سعید 
صادقى بمب نقل و انتقاالت تابســتانى باشد. آقاى 
پاس گل فصل گذشته (با 14 پاس گل) هنوز نتوانسته 
در پرسپولیس حتى یک پاس گل بدهد و با وجود زدن 

2 گل، عملکردش رضایتبخش نبوده است.
پیش از این گفته مى شد سپاهانى ها پیشنهاد معاوضه 
شــهریار مغانلو با مهدى عبدى و وحید امیرى را رد 

کرده اند اما این بار... شاید قضیه فرق کند!

تعویض بمب نقل و انتقاالت با ستاره سپاهان!
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ســپاهان در حالى بازى با نفت را با نتیجــه 4 بر صفر به 
نفع خود به پایان برد که گلر ملى پوش این تیم ســومین 
کلین شیت متوالى خودش را هم به ثبت رساند. پیام نیازمند 
که در بازگشــت از جام جهانى در دیدار مقابل ملوان هم 
موفق به بسته نگه داشــتن دروازه تیمش شده بود، حاال 
پنجمین کلین شیت در ششمین بازى را به ثبت رساند تا بار 
دیگر به تخصص خودش در فوتبال ایران برگشته باشد. 
رکورددار بسته نگه داشتن متوالى دروازه در تاریخ فوتبال 
ایران، امیدوار اســت تا در دو بازى آینده مقابل پیکان و 
مس هم به این روند ادامه دهد تا به 540 دقیقه کلین شیت 
متوالى برسد. گفتنى است رکورد بسته نگه داشتن متوالى 
دروازه در فوتبال ایران با 940 دقیقه در اختیار ســنگربان 

سپاهان است.

استارت پیام 
براى رکوردزنى
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در خبرها آمده اســت که تیم ملى فوتســال بانوان ایران 
و برزیل بــه زودى در یک بازى دوســتانه به مصاف هم
 مى روند. تیم ملى فوتسال بانوان ایران تا کنون دوبار در جام 
ملت هاى فوتسال آسیا قهرمان شده است. احسان اصولى، 
رئیس کمیته فوتسال در واکنش به این خبر گفت: خیر. تا 
این لحظه هیچ درخواستى از طرف برزیلى ها به فدراسیون 
ارسال نشده اســت، اما اگر درخواستى ارسال شود قطعًا از 
طرف فدراسیون بررسى خواهد شــد. بانوان فوتسالیست 
ایران، مدافع عنوان قهرمانى در آسیا هستند  و این تیم  یکى 
از تیم هاى پرافتخار قاره کهن به شمار مى رود. فدراسیون 
همیشه نگاه خاص و ویژه اى به فوتسال بانوان داشته است.

ایرانى ها به مصاف
 برزیل مى روند؟

جهانبخش به دنبال 
حضور در بوندس لیگا

تیم ملى تمرکز 
سرمربى استقاللى را 

به هم ریخت

نشریه اســتاد الدوحه نوشت: شــش بازیکن پس از 
حضور با تیم هــاى ملى کشورشــان در جام جهانى 
2022، براى شرکت در مسابقات لیگ ستارگان قطر، 

به تمرینات تیم هاى باشگاهى خود اضافه شدند. 
یوســف مســاکنى بازیکن العربى و فرجانى ساسى 
بازیکن الدحیل (تیم ملى تونس)، یونگ سونگ (کره 
جنوبى)، آندره آیو (غنا) دو بازیکن تیم السد و حسین 
کنعانى و شجاع خلیل زاده (ایران) مدافعان تیم فوتبال 

االهلى، شش بازیکنى هســتند که از لیگ ستارگان 
قطر در رقابت هاى جام جهانى حضور داشتند. 

تیم هاى لیگ ستارگان در حالى خود را براى حضور 
در مسابقات آماده مى کنند که پیش بینى مى شود در 
نقل و انتقاالت زمستانى تغییراتى در لیست بازیکنان 
آنها، به خصوص بازیکنان خارجى و کســانى که با 
تیم هاى ملى کشورشــان در جــام جهانى حضور 

داشتند، ایجاد شود.

شجاع و کنعانى از االهلى مى روند؟

دومین پیشنهاد باشــگاه یونانى براى جذب وینگر 
ایرانى تیم فاینورد رد شد. این بازیکن اولویت خود را 

بازى در بوندس لیگا تعیین کرده است.
باشــگاه پاناتینایکوس یونان براى نقل و انتقاالت 
زمســتانى و تقویت خط حمله خود به دنبال جذب 
نفرات جدیدى است. علیرضا جهانبخش وینگر تیم 
ملى ایران و باشگاه فاینورد هلند مدتهاست که در 
رادار پاناتینایکوس قرار دارد اما مذاکرات براى جذب 

این بازیکن فعًال بى نتیجه مانده است.
پاناتینایکوس ابتدا خواهان جذب قرضى جهانبخش 
تا پایان فصل با گزینه خرید دائمى در نقل و انتقاالت 
تابستانى بود که این پیشنهاد رد شد. بر اساس اعالم 
رسانه هاى هلند و یونان، پیشنهاد دوم پاناتینایکوس 
براى جذب جهانبخش بار دیگر با مخالفت باشگاه 

فاینورد مواجه شده است.
هلندى ها قصد دارند با فروش قطعى جهانبخش، 
سود مالى قابل توجهى به دست بیاورند و در صورت 
ماندن این بازیکن، برنامه هاى خود را تغییر نخواهند 
داد. در عین حال چندى پیش وب سایت T هلند خبر 
داد که جهانبخش نیم نگاهى به بوندس لیگا دارد و 
اولویت او در صورت جدایى از فاینورد، یک باشگاه 

آلمانى خواهد بود.

از زمانى که ســرمربى سابق اســتقالل گزینه 
ســرمربیگرى تیم ملى فوتبال ایران شده است، 
اتحاد کلبا نتایج خوبى در لیگ برتر امارات نگرفته 

است.
فرهاد مجیــدى چند هفته اى اســت که نامش 
به عنوان یکى از نامزدهــاى مربیگرى تیم ملى 
فوتبال ایران از سوى مهدى تاج مطرح شده است. 
همزمان با مطرح شدن نام فرهاد مجیدى نتایج 
تیم اتحاد کلبا در لیگ برتر امارات افت کرده است 
و در پایان هفته دوازدهم این تیم به رده هشــتم 

جدول سقوط کرده است.
این تیم در هفته دوازدهم لیــگ برتر امارات در 
مصاف با الخلیج خورفکان بــا نتیجه دو بر یک 
شکست خورد. اتحاد کلبا در هفته یازدهم 4 گل از 
تیم شارجه خورد. این تیم در هفته دهم هم با یک 
گل از عجمان شکست خورده بود. سه شکست 
سه هفته اى که نام فرهاد مجیدى به عنوان یکى از 
گزینه هاى مربیگرى تیم ملى فوتبال ایران مطرح 
شده است و شــاید طرح نام او به عنوان یکى از 
نامزدهاى مربیگرى تیم ملى فوتبال ایران تمرکز 
او را بهم ریخته است. پیش از طرح نام وى از سوى 
مهدى تاج تیم کلبا در هفته نهم لیگ برتر امارات 
تیم بنى یاس را شکست داده بود و همان طور که 
اشاره شد با سه شکست در سه هفته متوالى به رده 

هشتم جدول سقوط کرده است.
17 امتیاز از 12 بازى و سقوط به رده هشتم جدول. 
شاید مدیران باشگاه اتحاد کلبا هم از این موضوع 
شاکى باشند چرا که براى مربى تیمشان خوش 

یمن نبوده است.

بازیکن ســابق تیم ملى فوتبال عربستان گفت: 
تیم ملى ایران در جام جهانى همانند هلند خوش 

شانس نبود.
«ابراهیم سوید الشهرانى» بازیکن سابق تیم ملى 
فوتبال عربستان با اشاره به تغییرات گسترده روى 
نیمکت تیم هاى حذف شده در جام جهانى 2022 
قطر گفت: این تعداد اخراج و اســتعفا پس از هر 

تورنمنت بزرگ، عادى است.
وى با اشــاره بــه تیم هــاى ملى هلنــد و ایران 
تاکید کــرد: بعضــى از مربیان خوش شــانس 
نبودند. آنها مى توانســتند نتایــج بهترى بگیرند 
مثل «لوئى فن خــال» با تیم ملــى هلند یا تیم 

ملى ایران که بــا کارلوس کــى روش عملکرد 
خوبــى داشــت و به صعــود از مرحلــه گروهى

 نزدیک بود.
بازیکن سابق تیم ملى فوتبال عربستان همچنین 
با ابراز تاسف از حذف برزیل در مرحله یک چهارم 
نهایى، گفت: «تیته» سرمربى برزیل ستاره هاى 

تیم خود را به خوبى به کار نگرفت.
الشهرانى همچنین درباره حذف تیم ملى پرتغال 
گفت: «سانتوس» ســرمربى پرتغال دلیل اصلى 
خروج تیم ملى پرتغال از مرحله یک چهارم نهایى 
بود، زیرا سبک او با بازیکنان برجسته اى پرتغال، 

همخوانى نداشت.

تمجید عجیب ستاره سابق عربستان از کى روش

بر خالف برخى اخبار منتشــره دو بازیکن استقالل که 
از سانتاکالرا و شباب االهلى به صورت قرضى به این 
تیم پیوستند در پنجره زمستانى اردوى تیم استقالل را 

ترك نمى کنند.
اگر چه در اجراى تعهد مالى از ســوى باشگاه استقالل 
نسبت به تیم هاى سانتاکالرا و شباب االهلى مشکالتى 
به وجود آمده است اما رضایتنامه محمد محبى و مهدى 
قایدى براى تیم استقالل به عنوان مهره قرضى تا پایان 
فصل در سایت فیفا ثبت شــده است و این بدین معنى 
است که هر دو بازیکن تا پایان فصل براى تیم فعلى خود 
بازى خواهند کرد. اگر استقالل در قبال گرفتن این دو 
بازیکن به تعهدات مالى خود عمل نکند، خارجى ها مى 
توانند با شکایت علیه باشگاه استقالل به شوراى حل 
اختالف فیفا علیه استقالل حکم بگیرند و آنوقت است 

که این باشــگاه مجبور خواهد شد مطالبات دو 
باشگاه خارجى را پرداخت کند.

باید به این موضوع مهــم هم توجه 
داشت که رســیدگى به شکایت این 
دو باشــگاه زمان بر خواهد بود و تا 

زمان صدور راى هم فصل 
به پایان مى رسد و 

آنوقت این دو 

بازیکن به صورت اتوماتیک وار باید به تیم هاى سابق 
خود برگردند. على فتح  ا...  زاده، مدیر عامل باشــگاه 
استقالل در آخرین صحبت هایى که داشت، اعالم کرد: 
باشگاه سانتاکالرا علیه باشگاه استقالل به فیفا شکایت 
کرده است و هنوز باشگاه شباب االهلى این کار را انجام 

نداده است.
اگر در این برهه از زمان محمد محبى و مهدى قایدى 
به تیم هاى خود برگردند و در پنجره زمســتانى اردوى 
تیم اســتقالل را ترك کنند، تعهد مالى امضا شــده از 
سوى استقالل بال اعتبار خواهد شد چرا که تعهد مالى 
امضا شده براى در اختیار داشتن بازیکنان تا پایان فصل 
است. برنامه ریزى سانتاکالرا و شباب االهلى در فصل 
جارى در اختیار نداشتن این دو بازیکن بوده و به نظر مى 
رســد اخبارى که در خصوص بازگشت 
ایــن دو بازیکــن بــه اردوى 
تیم هاى سابق خود منتشر 
مى شــود، بــراى وصول 
مطالبات از باشگاه استقالل 
اســت و محمــد محبى و 
مهدى قایدى تا پایان فصل 
در استقالل بازى 

خواهند کرد.

باشو و محبى در استقالل ماندنى شدند

ایــن دو بازیکــن بــ
تیم هاى سابق خو
مى شــود، بــراى
مطالبات از باشگاه
اســت و محمــد
مهدى قایدى تا پای
استقال در
خواه

ه این باشــگاه مجبور خواهد شد مطالبات دو 
شگاه خارجى را پرداخت کند.

هم توجه این موضوع مهــم د به
شت که رســیدگى به شکایت این 
 باشــگاه زمان بر خواهد بود و تا 

ان صدور راى هم فصل 
 پایان مى رسد و 

وقت این دو 
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مسابقه طراحى بدنه و المان ورودى منطقه گردشگرى 
صفه با عنــوان «نقش آفرینى بر بام شــهر» با هدف 
خلق محیطى فعال و پویا، خوانایــى و دعوت کنندگى 
و ایجــاد جاذبه گردشــگرى توســط اداره خالقیت و 
نوآورى شهردارى اصفهان با همکارى شرکت توسعه 
مجتمع هاى ســیاحتى، فرهنگى و ورزشــى سپاهان 

شهردارى اصفهان برگزار مى شود. 
به گزارش روابط عمومى شــرکت توسعه مجتمع هاى 
سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان، 
سعید ســاکت پیرامون مســابقه «نقش آفرینى بر بام 
شهر» اظهارداشت: پیرو توجه ویژه مدیریت شهرى در 
دوره جدید بر بهسازى و توسعه ظرفیت هاى تفریحى، 
سرگرمى و گردشــگرى، جذب ایده هاى خالق، توجه 
هرچه بیشــتر به منظور تعامل و همفکرى با جوانان، 
بهره مندى از شــرکت هاى دانش بنیــان، هم افزایى با 
دستگاه هاى متولى عرصه گردشگرى و اجرایى سازى 
ایده هاى بکر دانشجویى و دانشگاهى از اهمیت  ویژه اى 
برخوردار است. از جمله موضوعاتى که مى تواند میزان 
اثربخشى در بهره مندى گردشگران از فضاهاى تفریحى 
و گردشگرى را ارتقاء دهد، ظاهرسازى مناسب، جذاب و 

درخور با ابعاد مختلف یک مجموعه است. 
وى با بیان آنکه به همین منظور مســابقه طراحى بدنه 
و المــان ورودى مجموعه گردشــگرى صفه با عنوان 
«نقش آفرینى بر بام شــهر» اجرا مى شود، خاطرنشان 
کرد: این مســابقه در تعامل و همکارى شرکت توسعه 

مجتمع هاى سیاحتى سپاهان با اداره خالقیت و نوآورى 
شــهردارى اصفهان برگزار شــده کــه از جمله موارد 
قابل توجه در این مســابقه براى ارائه طرح از ســوى 
شرکت کنندگان، خلق محیطى فعال و پویا، خوانایى و 

دعوت کنندگى و ایجاد جاذبه گردشگرى است. 
وى با بیان آنکه این مســابقه اکنون آغاز و تا 15 بهمن  
1401 ادامه خواهد داشت، گفت: همچنین در ادامه روند 
این مسابقه، داورى آثار توسط اســاتید و فعاالن حوزه 
طراحى و معمارى در تاریــخ 25 بهمن 1401 صورت 
خواهد پذیرفت و امیدواریم با حضور موثر عالقه مندان 
پیرو برگزارى این مسابقه با موضوعیت طراحى بدنه و 

المان ورودى منطقه گردشگرى صفه، شاهد تحوالت 
شگرفى در عرصه بصرى این منطقه گردشگرى باشیم. 
محســن معصومى رئیــس اداره خالقیــت و نوآورى 
شــهردارى اصفهان پیرامون جزئیــات برگزارى این 
مسابقه اظهارداشت: مسابقه طراحى بدنه والمان ورودى 
منطقه گردشگرى صفه، «نقش آفرینى بر بام شهر» با 
هدف ارتقاى جاذبه هاى گردشــگرى، ایجاد محیطى 

فعال و پویا و دعوت کنندگى موثر برگزار مى شود. 
وى با بیان آنکه عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
مى توانند نسبت به ارســال آثار خود تا تاریخ 15 بهمن 
1401 اقدام کنند، افــزود: در این رویــداد فرهنگى و 

خالقانه از اساتید برجسته اى در حوزه طراحى و معمارى 
بهره مند شــده ایم که داورى آثار شــرکت کنندگان در 

تاریخ 25 بهمن ماه صورت خواهد پذیرفت. 
رئیس اداره خالقیــت و نوآورى شــهردارى اصفهان 
درخصوص جوایز برگزیدگان این مسابقه بیان کرد: این 
مسابقه در 2 محور ویژه عموم و ویژه دانشجویان برگزار 
مى شــود که در بخش عموم براى برگزیدگان اول تا 
سوم، به ترتیب 100 میلیون تومان، 50 میلیون تومان و 
30 میلیون تومان و در بخش طرح هاى دانشجویى براى 
برگزیدگان اول تا چهارم به ترتیب 10 میلیون تومان، 
5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان و 2 میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است. 
وى با اشاره به توجه ویژه به حضور دانشجویان در این 
مسابقه تصریح کرد: در این مسابقه سعى بر آن داشته ایم 
که ضمن دعــوت از تمامى عالقه منــدان حوزه هاى 
طراحى، از حضور دانشــجویان فعال در این عرصه به 
طور ویژه بهره مند شویم به صورتى که در بخش جوایز 
2 بخش جوایز ویژه عموم و جوایز ویژه دانشجویان را 

در نظر گرفته ایم. 
عالقه منــدان  کــرد:  خاطرنشــان  معصومــى 
بــه  خــود  آثــار  ارســال  بــراى  ننــد  مى توا
نشــانى WWW.IDEA.ISFAHAN.IR  و جهــت 
کســب اطالعــات بیشــتر پیرامــون جزئیــات 
مســابقه «نقش آفرینــى بر بام شــهر» بــه آدرس

 WWW.CUBESH.IR  مراجعه نمایند. 

دعوت براى طراحى المان هاى بام شهر 

چهارمین انبار گمرك شرکت فوالد مبارکه با ظرفیت نگهدارى 35 هزار 
تن کاال و مواد اولیه این شرکت به بهره بردارى رسید.

مدیرعامل شــرکت حمل و نقل فوالد مبارکه گفت: ایــن انبار با بیش از 
200 میلیارد ریال هزینه در مساحت 20 هزار متر مربع، با گنجایش 1500 
کانتینر ساخته شده اســت. بنیامین حیدرزاده افزود: شرکت حمل و نقل 
فوالد مبارکه براى توســعه ناوگان حمل و نقل جاده اى خود، 50 دستگاه 

کشــنده جدید با بیش از 200 میلیارد تومان هزینــه خریدارى کرده و به 
ناوگان خود افزوده است.

یاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفت: این شــرکت 
براى ســرعت بخشــیدن بــه جابــه جایــى محصــوالت تولیدى و 
مواد اولیه خود، بــه دنبال تقویت شــبکه  حمل و نقل ریلــى و جاده اى 

خود است.

بهره بردارى از چهارمین انبار گمرك فوالد مبارکه

21هزار خانوار حمایتى
 درمناطق محروم اصفهان سکونت دارند

شروع واگذارى 400 انشعاب فاضالب

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
اصفهان از حمایت 21 هزار خانوار تحت پوشــش 

ساکن در مناطق محروم استان خبر داد.
هادى بنایى اظهار داشت: از جمعیت ساکن در 17 
شهرستان، 24 بخش و 51 دهســتان محروم در 
اســتان، نزدیک به 21 هزار خانوار تحت حمایت 

این نهاد هستند.
وى با اشــاره به حمایت از 131 هزار و 666 خانوار 
نیازمند در سطح اســتان اصفهان، ادامه داد: بیش 
از 33 درصد از جامعه هدف کمیته امداد استان در 

روستاها زندگى مى کنند.
معاون حمایت و ســالمت خانــواده کمیته امداد 

اســتان اصفهان با تاکید به اینکــه ویژگى هاى 
سرپرســت خانوار از مهمترین عامل محدودیت 
در توانمندسازى خانواده هاى ساکن در این مناطق 
است، افزود: 67 هزار خانوار با سرپرستى زنان و 72 
هزار خانوار از سالمندان تحت حمایت هستند که 

نیاز به توجه ویژه اى دارند.
وى اختصاص 20 درصد اعتبارات بیشتر به مناطق 
محروم را با هدف کمک به معاش و رفع مشکالت 
این خانواده ها دانســت و گفت: امیدواریم بتوانیم 
با مشــارکت مردم خیر و نیک اندیــش، در رفع 
مشکالت معیشتى، درمانى، فرهنگى و تأمین لوازم 

ضرورى زندگى، گام هاى مؤثرى برداریم.

اولین انشعاب فاضالب درشهر افوس واگذار شد.
مدیر آب وفاضالب شهرســتان بوئین میاندشت 
با اشــاره به اینکه شــبکه جمــع آورى فاضالب 
شــهرافوس 25 کیلومتــر مســاحت دارد،گفت: 
11 کیلومتــر آن با صرف هزینــه اى بالغ بر 110 
میلیاردریال اجرا شده واز این مقدار 8 کیلومتر قابل 

بهره بردارى است.
داود باتوانــى افزود: بــراى اجــراى 14 کیلومتر 

باقیمانده از شــبکه فاضالب شــهر افوس 300 
میلیاردریال اعتبار نیاز اســت که درصورت تامین، 
این طرح بطور کامل تکمیل مى شود وامکان خرید 

انشعاب براى همه اهالى نیز فراهم خواهد شد.
وى گفت: درحــال حاضر امــکان واگذارى 400 
انشعاب درشهر افوس فراهم شده، که متقاضیان 
مى توانند نسبت به خریدانشعاب اقدام و هزینه آن 

را در 12 قسط پرداخت کنند.

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

یکی از جذابیت های جام های جهانی توپ 
های ویژه این تورنومنت اســت که هر کدام 

داستان ویژه خودش را دارد.

«چپ دست هستید یا راست دست؟»؛ این 
ســنوالی اســت که در طــول عمرتــان حداقل 

یکبار باید به آن پاسخ دهید!

به علت زلزلــه خیز بــودن ژاپن، بناهــا در این 
کشــور به گونــه ای ســاخته شــده کــه هنگام 

زلزله از هم نپاشند.

توربیــن بــادی ١٦ مگاواتــی جدیــد دارای 
طوالنی تریــن قطــر پروانــه اســت کــه معادل 

ارتفاع یک سازه ٥٠ طبقه می شود.

فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی می گویند 
در ایستگاه فضایی، هیچ چیزی مانند تماشا کره 

زمین در هنگام شب شگفت انگیز نیست.

ســیر تاریخــی تلویزیــون، مســیر طوالنــی و 
درازی اســت بیــن جعبه هــای مکانیکــی تــا 
تلویزیون های چند بعدی و پیشرفته  امروزی

داستان جالب توپ های گرد

ترفند ی برای هماهنگی ۲ نیمکره مغز

رقص آسمانخراش ها با زلزله

توربین بادی یا سازه ای ١٥ طبقه؟!

آرامش مرموز شب از فضا

الکچری ترین تلویزیون، فقط ١١ 
میلیارد!

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