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۳

هوشمندهای
 به درد نخور!

خرابه هایی که چشم شهر را 
کور کرده اند

۳

رخنه فرونشست 
در قلب اصفهان

هند، رقیب تازه کاشی و 
سرامیک ایران

۳

       

با خوردن
 توت فرنگی همیشه 

جوان بمانید

62000 حادثه رانندگى در اصفهان طى 9 ماه
۶

۲ عملیات 
پلیس اصفهان
برای بازداشت

۴ سارق خاص 
پلیس استان اصفهان از دســتگیرى چهار سارق در 
اســتان خبر داد که صدها میلیون تومــان از اموال 
قربانیانشــان را به دو شــیوه متفاوت به سرقت برده 
بودند. بنا بر گزارش پلیس، ســه نفر از این سارقان در 
قالب یک باند سرقت با اســتفاده از دستگاه اسکیمر 
اقدام به کپى کردن کارت بانکى 200 شهروند کرده 
و بالغ بر 10 میلیارد ریال از حساب آنها برداشت کرده 
بودند. آنها که گستره فعالیتشان را به استان هاى دیگر 
هم وسعت داده بودند، با استفاده از خودروى اجاره اى 

اقدام به فروش...

سد هایى که جلوى آبیارى نوین را دراصفهان مى گیرد

۳

آمار سال جارى اورژانس پیش بیمارستانى استان نشان مى دهد؛

امید به جام ملت ها امید به جام ملت ها 
در دل نورافکن زنده شددر دل نورافکن زنده شد

ستاره جوان تیم فوتبال سپاهان در حال فراموشى 
جام جهانى است. تیم فوتبال سپاهان دومین جلسه 

تمرینى تاکتیکى براى بازى با پیکان...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

خودروسازان 

طالیی پوشان را به 

قهرمانی نزدیک می کنند؟

هفته چهاردهم؛ سپاهان-پیکان در هفته چهاردهم؛ سپاهان-پیکان در 

ورزشگاه انقالبورزشگاه انقالب

۵

مورایس فقط قهرمانی مورایس فقط قهرمانی 
می خواهد

 Cتوت فرنگى بیشتر از پرتقال ویتامین
دارد که این ویتامین، یک 

ابزار قدرتمند ضد پیرى 
است، زیرا تولید کالژن 

را افزایش مى دهد...

زوم روی موز
چرا واردات موز مورد توجه قرار گرفته استچرا واردات موز مورد توجه قرار گرفته است

۲

۷

انعقاد پیمان وحدت اصفهان انعقاد پیمان وحدت اصفهان 
با با ۵۵ استان استان

۶

خبری از نو شدن فیلم ها نیست فرسایش بادی در نیمی از بیابان های اصفهانجهان نما ۱۲برنامه ضرورى براى هر گوشى اندرویدىاستان ۶ عالمت هشدار دهنده درباره سالمت مردانتکنولوژی سالمت

۲

شرکت تعاونى مصرف بیمارســتان غرضى اصفهان در نظر دارد غرفه مواد 
غذایى، واقع در محوطه ورودى درمانگاه بیمارستان، ورودى 2 بیمارستان و 
محوطه اورژانس بیمارستان را به افراد واجد شرایط در قالب عقد قرارداد اجاره 

یک ساله از طریق مزایده عمومى به مدت یک سال شمسى واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى شــود جهت دریافت اســناد مزایده، حداکثر تا

 تاریخ 1401/10/13 با واریز مبلغ  70,000,000 (معادل هفت میلیون تومان) به 
شماره حســاب 63905619 بانک رفاه کارگران شعبه غرضى به نام شرکت 
تعاونى مصرف بیمارســتان، به محل دفتر تدارکات واقــع در ورودى یک 

بیمارستان (آقاى خارین) مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/13

مهلت تحویل اسناد و مدارك تکمیل شده مزایده: 1401/10/17

آگهی مزایده 

شرکت تعاونی مصرف بیمارستان غرضی اصفهان

موضوع مزایده: فروش اموال مازاد انبار هاى نجف آباد و اســالم آباد برق منطقه اى 
اصفهان (شامل: انواع قطعات دکل، استراکچر، سیم، کابل و غیره) 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل 
اســناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل امالك و اقالم با مراجعه به «سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. 
مهلت دریافت اســناد مزایده: از ساعت 10 صبح روز شــنبه مورخ 1401/10/10 تا

 ساعت 16:00 عصر روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه مطابق 
جدول ذیل؛ بحساب بانک مرکزى بشماره IR 330100004101101430230298 به نام 

شرکت برق منطقه اي اصفهان و به مبلغ 20,000,000,000 ریال (بیست میلیارد ریال)
بازدید از اقالم  موضوع مزایده ؛ پس از تهیه اسناد و صرفاً در روزهاى شنبه و یکشنبه 
مورخ 24 /1401/10 و 10/25/ 1401 (از ســاعت 10:00 صبح تا 14:00 در محل انبارهاى

 نجف آباد و اسالم آباد) امکان پذیر خواهد بود.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر 
تا ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 نسبت به ثبت پیشنهادات در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را در 
موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي 

اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشــایی پاکات مزایده: ســاعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ  
1401/11/04- سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت 

برق منطقه اي اصفهان
(ضمنا " می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید)

www.setadiran.ir    http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir            www.erec.co.ir 

آگهی مزایده عمومی با شماره  ۹۰۰۷/ ۴۰۱۰ 
(۱۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۰۷ در سامانه ستاد)

شركت مزایده گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

م.الف :۱۴۳۳۶۶۲

نوبت اول

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

۷

خوانیدخوانید

هند، رقیب تازه کاشی و 
سرامیک ایران

۲

معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری خبر داد؛ استانداری خبر داد؛  Cپرتقال ویتامین 
، یک 

رى
ژن 

۲

ا ا ا ف



0202جهان نماجهان نما 4497شنبه  10  دى  ماه   1401 سال نوزدهم

چرا پیاز 
یکباره گران شد؟

CNG از زنجیره توزیع 
سوخت حذف مى شود؟

خبرخوان
خبرى از نو شدن فیلم ها 

نیست
  سینماسینما |مــاه آذر در حالــى 
به پایان رســید که تنها یک فیلــم به اکران 
ســینماهاى سراسر کشور اضافه شــد و البته 
وضعیت فروش این تک فیلــم نیز خوب نبود. 
29 آذر ماه فیلم «جزیره فضایى» (تورنادو 2) به 
تهیه کنندگى و کارگردانى سیدجواد هاشمى در 
ژانر کودك اکران خود را آغاز کرده است. این 
روزها صاحبان فیلم ها تمایلى به اکران آثار خود 
نشــان نمى دهند و حتى کمدى «بخارست» 
ساخته مســعود اطیابى نیز به تنهایى نتوانسته 
است گیشه ســینما را در پاییز نجات دهد. ماه 
اول زمســتان نیز در حالى هفتــه اول خود را 
پشت سر گذاشــت که خبرى از جلسه شوراى 
صنفى نمایش نبود. وضعیت گیشــه سینماى 
ایران بى رمق ترین روزهاى خود را در دهه هاى 
اخیر پشت ســر مى گذارد ولى حتى در سخنان 
مسئوالن هم خبرى از پرداختن به این معضل 

نیست.

خنده دار!
  مهر |دستمزدهاى میلیاردى در تلویزیون 
هر از گاهى ســوژه جنجال و حواشى مختلفى 
مى شود. رقم دستمزدهاى مجریان ویژه برنامه 
جام جهانى قطر شــبکه 3 ســیما که با حضور 
محمدحسین میثاقى و محمدرضا احمدى روى 
آنتن رفت از همین نمونه ها بود. رقمى که در آن 
عنوان شده بود مجریان این برنامه بابت هر شب 
اجرا دستمزد نیم میلیاردى دریافت مى کنند که 
با احتساب حدود 62 قسمت برنامه مجموعش 
رقمى نجومى مى شــود. حاال مهدى هاشمى، 
تهیه کننده «فوتبال برتر» و ویژه برنامه «جام 
2022» در شــبکه 3 ضمن تکذیب تلویحى 
این خبر به این توضیح بســنده کرد: این اعداد 
آنقدر خنده دار و دروغین اســت که نیازى به 

واکنش ندارد!

کنسرت خنده
 500 هزار تومانى!

  ایران آرت |حســن ریوندى که با تقلید 
صداى افراد مطرح و طنزپردازى به شــهرت 
رســید و در ســال هاى اخیر به اجراى برنامه  
در سالن هاى مطرح کشــور پرداخته بود، در 
جزیره کیش، کنسرت خنده برگزار کرده است. 
ریوندى در دوماه گذشــته نیز به دلیل اجراى 
برنامه در استخر مردانه باشگاه انقالب خبرساز 
شــده بود، این بار 8 ، 9 و 10 دى ماه در جزیره 
کیش به اجــراى برنامه اى با عنــوان «بمب 
خنده» پرداخته که بلیت هاى آن با قیمت 500 

هزار تومان درحال فروش است.

ال 90 هم ارزش مازراتى!
  برترین ها |با افزایش قیمت دالر با سرعت 
نور در دولت  رئیسى، به روزرسانى روند گرانى ها 
هم به لحظه شده است. کاالیى که در این میان 
قبل از همه گوى سبقت را از بقیه ربوده و بیشتر 
به چشــم آمده قیمت خودرو اســت. سال 92 
مازراتى 800 میلیــون تومان بود و االن ال90 

این قیمت است.

آمار مبهم کودك همسرى
بررســى داده هاى مرکز    تجارت نیوز |
آمار ایران نشــان مى دهد طى سال هاى 96 تا 
1400، 32 هزار و 524 دختر کمتر از 15 سال 
ازدواج کردند؛ رقمى بزرگ در کارنامه کودك 
همسرى در کشور. ضمن اینکه داده هاى مرکز 
آمار ایران شفاف نیست و مشخص نیست چند 
نفر در سنین 15 تا 18 سال ازدواج کرده اند.  بر 
اســاس داده هاى مرکز آمار ایران، 773 هزار 
و 768 نفــر از دختران 15 تا 19 ســاله ازدواج 
کردند. مشخص نیست چند نفر از آنها زیر 18 

سال بودند. 

مدیرکل بازرگانى داخلى وزارت جهاد کشاورزى گفت: 
تغییر فصل و بارندگى ها موجب افزایش هزینه تولید و 

قیمت پیاز شده است.
مجید حسنى مقدم درباره علت افزایش قیمت پیاز گفت: 
تغییر فصل و بارندگى هایى که در جنوب کشور روى داد، 
وقفه اى کوتاه در حمل و نقل ایجاد کرد و موجب افزایش 

هزینه تولید شده است.
وى بیان کرد: صادرات هم یکى دیگر از دالیل افزایش 
قیمت پیاز بود که این موضوع مدیریت شــده و اکنون 

وضعیت مطلوب است.
حسنى مقدم با اشاره به اصالح قیمت پایه صادراتى از 13 

سنت به 40 سنت افزود: با استان هاى تولیدکننده یعنى 
هرمزگان و جنوب کرمان هماهنگى هاى الزم صورت 
گرفته که بیشترین میزان پیاز در بازار هاى داخلى توزیع 
شود. وى با بیان اینکه روند تولید در این فصل افزایش 
دارد، ادامه داد: پیش بینى مى شــود، میزان تولید به سه 

میلیون تن برسد. 
مدیــرکل بازرگانى داخلى وزارت جهاد کشــاورزى با 
اشــاره به عرضه پیاز با قیمت 15 هــزار و 900 تومان 
گفت: هم اکنون روزانه 90 تا 100 تن  بار پیاز در میادین 
میوه و تره بار توزیع مى شود که این میزان به فراخور نیاز 

سازمان میادین افزایش خواهد یافت.

کمبود گاز در زمستان گویا به جایگاه هاى CNG رسیده 
است اخبارى مبنى بر حذف این سوخت از زنجیره توزیع 

به دلیل احتمال قطعى گاز جایگاه ها به گوش مى رسد. 
ایران به عنــوان دومیــن دارنده ذخایــر گازى دنیا در 
حال حاضر با مســئله کمبود گاز مواجه است. در همین 
زمینه اقداماتى براى حل این چالش در نظر گرفته شد. 
تصویب تعرفه هاى جدید براى مشترکان پر مصرف گاز 
و درخواست وزیر نفت از مردم براى مدیریت مصرف از 
جمله آن است. در راســتاى چنین تدابیرى گاز صنایع، 
پتروشــیمى ها و حدود 840 ســازمان و نهاد دولتى و 
عمومى قطع شد! حال سایه کمبود گاز در حال گسترش 

است و این بار جایگاه هاى CNG را مورد هدف قرار داده 
 ،CNG است.اردشیر دادرس، رئیس اتحادیه جایگاهداران
 CNG در این باره گفت: طبق اعالم رسمى قرار است گاز
از زنجیره تأمین و توزیع حذف شــود. البته هنوز اقدامى 
صورت نگرفته و سناریوى اصلى ســهمیه بندى است 
که جایگاهداران فعًال درخواســت داده اند این تصمیم 

اجرا نشود. 
دادرس این اتفاق را بدون توجیه اقتصادى دانســت و 
اعالم کرد: با قطع CNG  رانندگان تاکسى بیش از سایر 
مالکان وسائط نقلیه آسیب مى بینند و هزینه بیشترى را 

باید صرف تأمین سوخت کنند. 

خورشید کیایى
تنهــا یک درصد مــوز مصرفى کشــور توســط باغداران 
داخل تأمیــن مى شــود و 99 درصد بقیه وارداتى اســت. 
این موضوع باعث شــده رابطــه پنهانى بیــن قیمت این 
میوه پرطرفدار با دالر ایجاد شــود و هر چه دالر از سکوى
 قیمت ها باالتر برود قیمت موز هم به تناسب آن باالمى رود.
بررسى هاى آمارى نشــان مى دهد که قیمت موز و دالر 
همبستگى باالیى طى ماه هاى گذشته داشته اند. طبق 
آمار و داده هاى جهانى، به ترتیب کشــور هاى اکوادور، 
کاســتاریکا، کلمبیــا و فیلیپین در جایــگاه بزرگ ترین 
صادر کنندگان قرار گرفته اند و ایران وارد کننده اصلى موز 

از هند و اکوادور است.
وارداتى بودن این میوه دلیل منطقى براى اثرگذارى نرخ 
ارز بر قیمت آن است. مثًال مى توان با توجه به نرخ دالر 
متوجه شد قیمت حدودى یک کیلو موز در مراکز میوه و 
تره بار با چه بهایى مبادله مى شــود. ولى جدا از نرخ دالر 
عوامل متعدد دیگرى نیز بــر عرضه و تقاضاى این میوه 

گرمسیرى دخیل هستند.
نگاهى به آمار ها نشــان مى دهد، مصــرف این میوه به 
متغیر هاى فصلى وابســته اســت. براى مثال عمومًا در 
تابستان به دلیل افزایش تنوع میوه، موز تقاضاى کمترى 
دارد و هرچه به فصول پاییز و زمستان نزدیک ترمى شویم، 
با کاهش تنوع میــوه ها، تقاضا براى خریــد موز زیادتر 

مى شود.
اما این موضوع هم که موزها از کدام کشور وارد شده اند 
بر روى قیمت هایشان تأثیر زیادى دارد و به گفته رئیس 
اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى، موز هندى در داخل 
میادین عمده فروشــى ایران بین کیلویى 40 تا 45 هزار 

تومان و در مغازه ها هم حــدود 47 یا 48 هزار تا 50 هزار 
تومان فروخته مى شــود. موز 60 هزار تومانى در بازار، 
موز اکوادور اســت که در میادین عمده فروشــى، 50 تا 
55 هزار تومان و در بازار بین 60 تا 65 هزار تومان است 
که البته گران است و من دفاع نمى کنم از اینکه موز این 

قیمت را دارد. 
رضا نورانى بر این نکته هم تأکید مــى کند که موز کًال 
نسبت به گذشته خیلى گران شده است و االن هم قیمتى 
که در بازار ایران هست، قیمت کاذب است اما با توجه به 
اینکه موز هند از نظر کیفیتى درجه 2 است و موز اکوادور 
و فیلیپین درجه یک، بنابراین قیمتش هم باالتر مى رود.

عضوکمیسیون کشاورزى اتاق ایران درباره دالیل گران تر 
بودن موز در ایران نسبت به برخى از کشورهاى دیگر را به 
علت سیاستگذارى هایى مى داند که در این رابطه اتفاق 

افتاده است.
به گفته نورانى، وزارت جهاد کشاورزى واردات موز را در 
مقابل صادرات سیب درختى قرار داده و باعث شده یک 

عده  از همین رانت ها استفاده  کنند.
او درباره جزئیات این رانت هــا اینطور توضیح مى دهد: 
یک عده حواله کاغذى واردات موزشان را مى فروشند و 
تقریبًا کانتینرى 60 تا 100 میلیون تومان مى گیرند و این 
مسئله برمصرف کننده موز فشار وارد مى کند و این ماجرا 
باعث مى شود قیمت مصنوعى در بازار موز ایجاد شود. به 
این خاطر که هر کسى مى خواهد موز وارد ایران کند باید 
مجوز صادرات سیب درختى داشــته باشد و صادرکننده 
باشد. در مقابل صادرات ســیب، وزارت جهاد کشاورزى 
مجوز واردات موز را مى دهد. بنابراین ســیب درختى را 
آقاى ایکس صادر کرده، آقاى دیگرى مى رود مجوزش را 

مى خرد و موز وارد مى کند و این یعنى همه صادرکنندگان 
سیب، واردکننده موز نیستند. 

از ســخنان رئیس اتحادیه ملى محصوالت کشاورزى 
اینطور برمى آید در زمانى که تولید ســیب درختى ایران 
باال و مصرف کننده کم بود، وزارت جهاد کشاورزى براى 
افزایش صادرات ســیب این سیاست را گذاشت و چنین 
بخشنامه اى را صادر کرد اما اکنون که سیب درختى به 

علت کاهش تولید قیمتش باالرفته و تولیدش پایین آمده 
باید نسبت به این مسئله تجدید نظر شود تا موز هم در سبد 

خانوارها به شکل متعادلى قرار گیرد.
به گفته کارشناسان تنها راهکارى که مى تواند موز را از 
دست قیمت هاى کاذب نجات دهد این است که وارداتش 
را آزاد کنند چون برچسب قیمتى که اکنون بر پیشانى این 

میوه محبوب خورده است واقعى نیست.

چرا واردات موز مورد توجه قرار گرفته است

زوم روى موز نمى توانید با حجاب بجنگید
  روزنامه رسالت |بى حجابــى هرچند ناچیز 
به زودى با منطق زهرایــى و فاطمى رخت برخواهد 
بست. زن ایرانى نمى تواند رودرروى قرآن با احکام 
حجاب بجنگد. این مشــت بر سندان کوبیدن است. 
فصل ســربازگیرى از زنان به پایان رسیده است. به 
زودى کسانى که در پادگان هاى سعودى اینترنشنال، 
BBC و رسانه هاى دشمن مشق بى حجابى مى دادند 

خواهند دیــد زن ایرانى در آغوش گــرم خانواده و 
جامعه با منطق زهرایى به زیست عفیفانه خود ادامه 

خواهد داد.    

عامل خشکى دریاچه ارومیه  
  دیده بان ایران| حسین دلیریان، سخنگوى 
ســازمان فضایى ایــران در حســاب کاربرى خود، 
جدیدترین برررســى هاى این سازمان درباره دالیل 
خشک شــدن دریاچه ارومیه را اعالم کرد. دلیریان 
نوشــت: ســازمان فضایى ایران با بررسى تصاویر 
ماهواره اى اعــالم مى کند که پــل کالنترى نقش 
بســزایى در خشــک شــدن دریاچه ارومیه داشته 
اســت. وى افزود: میزان مصالح وارد شده به دریاچه 
براى احداث این میان گذر و برهــم خوردن چرخه 
جریان هاى آبى در نیمه شمالى و جنوبى این دریاچه، 
یکى از عوامل تخریب اکوسیســتم و خشک شدن 

آن است.

خادم الشریعه «آزاد» بود 
حســن تأمینى، رئیس فدراســیون    فارس |
شــطرنج درخصوص حضــور بدون حجاب ســارا 
خادم الشــریعه در مسابقات قزاقســتان؛ اظهار کرد: 
این شطرنج باز به صورت آزاد و با هزینه شخصى در 
مسابقات سریع جهان که به میزبانى قزاقستان برگزار 
مى شود حضور پیدا کرده است. خادم الشریعه از طریق 
فدراسیون در این رقابت ها حضور نداشته و به صورت 
آزاد رفته و این اقدام را انجام داده است. انتظار نداشتیم 
که این شــطرنج باز این اقدام را انجام دهد، چون در 

مسابقات قبل با رعایت موازین شرکت کرده بود.

سند سوزان در کاخ سفید!
  ایرنا |اســناد تازه منتشر شــده از سوى کمیته 
6 ژانویه کنگره آمریکا نشــان مى دهد که «مارك 
میدوز»، رئیس دفتر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا، در هفته هاى منتهى به شورش 6 
ژانویه، دستکم ده ها بار اسناد کاخ سفید را در شومینه 
دفترش سوزانده است.  این اتهام از جانب «کسیدى 
هاچینسون»، دستیار کاخ سفید در زمان ترامپ مطرح 
مى شود. به گفته هاچینسون، با آغاز فصل سرما و در 
دسامبر 2020 که شــومینه دفتر میدوز راه اندازى و 
روشن شده بود، بارها میدوز را در حال سوزاندن اسناد 

و پرونده هاى کاخ سفید در آن شومینه دیده است.

ورود 4 فروند ایرباس 
  خبرگزارى صداوسیما |معاون هوانوردى 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایى کشورى از ورود 4 
فروند هواپیماى ایرباس 340 به کشور خبر داد. حسن 
خوشخو درباره جزئیات این واردات توضیح دیگرى 
ارائه نداد. محمدى بخش رئیس سازمان هواپیمایى 
اواخر ماه گذشته از خرید هواپیما طى 15 ماه اخیر خبر 
داده و در پاســخ به تعداد این هواپیما ها گفته بود: بنا 
نداریم تعداد را اعالم کنیم، اما تعداد بســیار زیادى 

انواع هواپیما و بالگرد وارد کشور شده است.

یارانه نقدى یا کاال؟
  تسنیم| سیدصولت مرتضوى، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى درباره کاالبرگ الکترونیک و اجراى 
آزمایشــى آن در هرمزگان گفت: مــردم مى توانند 
یارانه نقــدى بگیرند یا کاال خریــد کنند. مرتضوى 
خاطرنشــان کرد: حدود 11 قلم کاال پیش بینى شده 
است که انتخاب این کاالها هم اختیارى است. یعنى 
یک فرد مى تواند با تمام یارانه اش برنج یا کاالهاى 

پروتئینى بخرد.

الدن ایرانمنش
ایران یکى از قطب هاى تولید کاشــى و سرامیک در 
دنیا به شمار مى رود و رتبه پنجم را در این زمینه به خود 
اختصاص داده است اما وقتى پاى رقیب تراشى براى 
تولیدات ایرانى پیش مى آید فعاالن این عرصه احساس 

نگرانى مى کنند.
به گفته فعاالن این صنعت، مشکالتى همچون جابه 
جایى کاال و ارز و همچنین نبود حمل و نقل مناســب 
و مشــکالت lc باعث شــده که این صنعت در حوزه 
صادرات نتوانــد در آینده با کشــورهاى دیگر رقابت 
کند و ممکن اســت رتبه هاى به دست آورده اش را از 

دست بدهد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى تولیدکنندگان کاشى 
و سرامیک ایران دراین رابطه مى گوید: این صنعت در 
ایران بومى و تخصصى شده است. وجود معادن غنى و 
معادن طبیعى مورد نیاز، مزیت نسبى این صنعت است 
و تقاضاى خوبى براى ســرامیک ایران در کشورهاى 

همسایه وجود دارد.

به گفته مرتضى صفدرى زاده، صنعت کاشى و سرامیک 
مى تواند ارزآورى جدى براى کشــور داشته باشد و با 
اینکه در عراق بازار خوبى تشکیل شده ولى باید بازارهاى 
جدید چون بازار کشــورهاى آفریقایى شناسایى شود 
و باید از ظرفیت هاى نصب شــده در صنعت کاشى و 

سرامیک استفاده شود.
اما با وجود ارزآورى که رئیس هیئــت مدیره انجمن 
صنفى تولیدکنندگان کاشى و سرامیک ایران در مورد 
آن سخن گفته آنچه به نوعى پاشنه آشیل این صنعت 
به شــمار مى رود در گفته هاى یکــى از فعاالن این 
عرصه نهفته است. غیاثوند، از جمله صادرکنندگان و 
تولیدکنندگانى است که از رقیب تراشى در این عرصه 

اظهار نارضایتى مى کند.
این تولیدکننده با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم هند به 
یک رقیب جدى براى ایران تبدیل شــود مى گوید: ما 
مى توانیم بیشتر و بهتر صادرات را انجام دهیم. چرا که 
رشد 12 درصدى در شش ماه اول براى صادرات داشتیم 

و 248میلیون متر مربع صادرات صورت گرفته است.

این صادرکننده معتقد است که ایران در صنعت کاشى 
و ســرامیک فعالیت خوبى دارد و در سال هاى اخیر از 
یک تا 10 رتبه کســب مى کردیم و مدام این رتبه هم 
در بخش تولید و هم در بخش صادرات در حال جا به جا 
شدن بود. اما تا زمانى که در حوزه کاشى و سرامیک نیز 
همانند زعفران در حال رقیب تراشى هستیم نمى توانیم 
در این رابطه موفق عمل کنیم، به این خاطر که ما در 
حال فروش خاك به هند هستیم. فروش خاك در هر 
کشورى ممنوع است اما این اتفاق در ایران افتاده و از 
اردکان یزد خط آهن به سمت بندر عباس کشیده شده 
اســت و کانتینر کانتینر خاك به هند صادر مى شود و 
خاك را با قیمت خیلى ارزان به فروش مى رسانند. هر 
چند خود این کشور هم خاك دارد اما این حجم از خاك 
با قیمت ارزان، هندى ها که خط تولید زیادى دارند به 

راحتى قیمت ها را مى شکنند.
به گفته این فعال عرصه ســرامیک و کاشى ایران، در 
بخش صادرات این محصول طى ســال هاى گذشته 
رشد زیادى داشته است اما اگر بخواهیم میزان ارزآورى 

خوبى داشته باشــیم و این روند ادامه داشته باشد باید 
موانع برداشته شود.

در حال حاضر با وجود اینکه میزان صادرات امسال 12 
درصد رشد داشته اما ارزهایى که وارد کشور مى شود به 
صورت دستى و یا از طریق صراف ها صورت مى گیرد و 
قطعاً اگر موانع برداشته شود ارز زیادى وارد کشور خواهد 
شد و به گفته فعاالن اقتصادى دولت باید موضوع lc را 
برطرف کند تا بتوانیم در این عرصه موفق تر عمل کنیم.
غیاثوند با اشــاره به اینکه هم اکنــون از 100 درصد 
صادرات کاشى و سرامیک حدود 73 درصد مربوط به 
کشور عراق است مى گوید: به دست آوردن بازارهاى 
گسترده تر این محصول نیازمند برداشته شدن موانع 

است.
به گفته این فعال اقتصادى رقباى ما شانه به شانه ما در 
حال حرکت هستند. اگر ما یک اشتباه کوچک کنیم هند 
بازار کاشى و سرامیک را از ایران گرفته است. البته بدانید 
که ما بخاطر هند بازار  حاشــیه خلیج فارس را از دست

 داده ایم و بازار را هندى ها از ما گرفتند.

هند، رقیب تازه کاشى و سرامیک ایران 

هر سال و در آستانه سال نو میالدى در بسیارى از محله هاى ارمنى نشین تهران و سایر 
شهرهاى ایران، بابانوئل ها و درخت هاى کاج با رنگ و لعابى جذاب و درخشان، نوید آغاز 
سال جدید را مى دهند. در این میان قیمت هاى تشریفات کریسمس و سال نو میالدى 
هم نجومى شده است. خبرنگار خبرگزارى «برنا» گشتى در بازار این روزهاى سال نو زده 

و محصوالتى را که با قیمت هاى عجیب و غریب عرضه مى شود معرفى کرده است: 
درخت کاج سایز 180 از 3 میلیون و 500 هزار تومان شروع مى شود تا 12 میلیون و 
800 هزار تومان هم مى رسد. درخت هاى بلندتر هم که تا 3 متر مى رسد 40 میلیون تومان 
قیمت دارند که البته اینها فقط قیمت درخت خام بدون تزئینات است. معموًال نصف هزینه 
درخت را باید براى تزیینات هزینه کنید، مثًال هزینه یک درخت 3 مترى با تزیینات حدود 

60 تا 80 میلیون تومان تمام مى شود.
اولین پارامتر در تعیین قیمت درخت کاج، جنس برگ آن اســت که شامل نوئل، 
سوزنى، علفى و... که نوئل برفى معموًال از همه گران تر است و سایز 120 سانت آن حدود 
4 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد، سایز 150 سانتى آن هم 6 میلیون و 800 هزار 

تومان است.
گیفت هاى بابانوئلى بند انگشتى 50 هزار تومان است، البته بابانوئل پارچه اى از 60 
تا 120 هزار تومان است. عروسک هاى بابانوئل 60 سانتى یک میلیون و 700 هزار تومان، 
بابانوئل 90 سانتى 5 میلیون و 800 هزار تومان و بزرگ ترین بابانوئل هم 12 میلیون و 500 

هزار تومان قیمت دارد که معموًال براى کنار درخت کریسمس استفاده مى شود.
براى گیفت هاى هدیه مى توان از جوراب اســتفاده کرد و گیفــت ها را داخل آن 

گذاشت، قیمت شان هم از 120 تا 280 هزار تومان متغیر است.

سخنگوى کمیسیون فرهنگى مجلس شــوراى اسالمى تأکید کرد: 
هیچ طرح جدیدى درباره عفاف و حجاب در دســتور کار کمیسیون 

فرهنگى قرار ندارد.
احمد راستینه در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جدیدى درباره عفاف 
و حجاب در مجلس مطرح شده است؟ گفت: فقط بحث گزارش اعمال 
ماده 45 آیین نامه داخلى مجلس در خصوص عملکرد دستگاه ها در 
موضوع عفاف و حجاب را داریم که به محض اینکه گزارش نهایى شد، 

به صحن ارائه مى شود و فعًال هیچ طرح جدیدى در دستور کار نیست.
چندى پیش اظهاراتى از سوى حســین جاللى،  نماینده رفسنجان و 
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى درباره تغییر در روش 
دعوت به حجاب و ادعاى مسدودسازى حساب بانکى افراد بى حجاب 
مطرح شد و این اظهارات از ســوى برخى اینگونه تعبیر شده بود که 
کمیسیون فرهنگى مجلس طرح جدیدى را در موضوع عفاف و حجاب 

در دست بررسى دارد.

ســخنگوى وزارت بهداشت از مشــاهده نخســتین مورد ابتال به 

زیرســویه هاى جدید اومیکرون با نام هاىBQ 1 و XBB در کشــور 
خبر داد.

پدرام پاك آیین در این باره گفت: روز چهارشنبه، سه مورد ابتال به زیر 
سویه هاى جدید اومیکرون که در بسیارى کشورهاى جهان شایع است 
  1BQ در کشور مشاهده شد. از این سه مورد، 2 نمونه مربوط به زیرسویه
و یک مورد مربوط به زیرســویه XBB است. پاك آیین اضافه کرد: با 
توجه به سرعت انتقال باالى این زیر سویه ها در روزهاى آینده شاهد 

افزایش آمار ابتال به این زیر سویه هاى جدید خواهیم بود.
چندى پیش سخنگوى وزارت بهداشــت گفته بود: با توجه به روند 
افزایش مبتالیان به کرونا در جهان، احتمال ورود موج جدیدى از کرونا 
با زیرسویه هاى جدید امیکرون به کشور در زمستان امسال وجود دارد.

طرح جدیدى درباره حجاب در دستور کار «بهارستان» نیستتب تند «کریسمس» 

زیرسویه جدید اومیکرون وارد ایران شد
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ورود شوراى حفظ حقوق 
بیت المال به آلودگى هوا

رئیس دادگسترس استان اصفهان از ورود شوراى حفظ 
حقوق بیت المال به آلودگى کالنشــهر اصفهان خبر 
داده و گفت: فعالیت صنایع بزرگ براى رفع احتیاجات 
کشور ضرورى است، اما این بدان معنا نیست که صنایع 
از الزامــات قانونى کاهش آلودگى شــانه خالى کنند. 
حجت االسالم اســدا... جعفرى اظهار داشت: براساس 
تصمیم اتخاذ شده، قرار است که سازمان محیط زیست 
اســتان پیشــنهادات عملى و اجرایى خود را ارائه دهد 
و دادستان اســتان نیز به عنوان مدعى العموم نظارت 
کند. وى تصریح کــرد: فعالیت صنایع بــزرگ براى 
رفع احتیاجات کشــور ضرورى است، اما این بدان معنا 
نیســت که صنایع از الزامات قانونــى کاهش آلودگى 

شانه خالى کنند.

یک فوتى در تصادف پژو 206 
و سمند 

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: تصادف 
پژو206 با سمند در اصفهان یک فوتى و سه مجروح 
داشت. سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: 
کارشناســان پلیس راهور شهرستان اصفهان در پى 
وقوع یک حادثه رانندگى در خیابان آتشــگاه مقابل 
گلخانه ناردین ماموران بالفاصلــه در محل حاضر 
شدند. در بررســى صورت گرفته مشخص شد یک 
دســتگاه خودروى پژو 206 از جلو بــه عقب با یک 
دستگاه خودروى سوارى سمند برخورد کرده که در 
این حادثه زن 65 ساله سرنشین خودروى پژو 206 
به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته است. 
همچنین راننده خودروى پژو 206 و دو سرنشــین 
خودروى ســمند نیز در این حادثه به شدت مصدوم 
شده و راهى بیمارستان شــدند. سرهنگ محمدى 
گفت: کارشناســان پلیس راهور راننــده خودرو پژو 
206 را به علــت تخطى از ســرعت مطمئنه مقصر 

تشخیص دادند.

کشف جسد مرد 40 ساله 
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از کشف جســد یک مرد 40 ساله 
در حوالى کوه صفه خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران با بیان 
اینکه نیروهاى نجات از ایســتگاه شماره 12 به همراه 
اکیپ تخصصى کوهستان این سازمان به محل حادثه 
براى انتقال جسد اعزام شدند، گفت: اکیپ اعزامى در 
محل حاضر شدند و جســد فرد حادثه دیده را که چند 
روزى از فوت وى مى گذشت، به پایین کوه منتقل کرده 

و تحویل عوامل انتظامى دادند.

سفر مدیرکل صداوسیما به 
بویین میاندشت

مدیرکل صداوسیماى مرکز اصفهان درجلسه شوراى 
ادارى این شهرستان با دعوت از اهالى فرهنگ و هنر 
شهرستان بویین میاندشت براى ساخت مستند هایى 
براى معرفى شهرستان گفت: در این زمینه اگر افرادى 
از خود منطقه که در زمینه ساخت مستند سررشته دارند 
به این حوزه ورود پیدا کنند صدا و سیما بخشى از هزینه 
تولید را پرداخت مى کند. بازدید از روســتاى مغاندر که 
ایستگاه تلویزیونى ندارد از دیگر برنامه هاى سفر بهرام 
عبدالحسینى به بویین میاندشت بود و قول داد موضوع 

بررسى وپیگیرى شود.

یک کیلومتر لوله گذاري 
فاضالب 

حدود یک کیلومتر لوله گذاري  در قالب طرح توســعه 
شبکه  فاضالب در آذر ماه توســط آبفاى منطقه پنج 
اصفهان صورت گرفت. این عملیات با لوله هایى به قطر 
200 و 250 میلیمتر از جنس پلى اتیلن در خیابان هاي 
عاشق آباد، گلستان غربی، پنج آذر، خیابان جابر انصاري، 
بیست متري روحانی، شهرك نگین، بهارستان غربی، 
ملک شهر و مترو استاد شــهریار جنوبی  به درخواست 
مشــترکین جدید، جهت نصب انشــعابات فاضالب 

صورت گرفته است.

خبر

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) گفت: خاصیت 
جنگ ترکیبى این است که افراد را دچار دو دلى و انفعال 
مى کند، در این قضایا  بعضى از خواص و نخبگان دچار 

شک و دو دلى شدند و نمره قبولى را کسب نکردند.  
سردار مجتبى فدا در جمع مسؤوالن و کارمندان ادارات و 
دستگاه هاى اجرایى شهرستان نجف آباد، با بیان این که 
آمریکا چاره اى نداشت و جنگ اکراین نیز مطابق میلش 
پیش نمى رفت، ادامه داد: در این شــرایط اغتشاشات را 
آغاز کردند، از سال گذشته نیز گفته ها حاکى از این بود که 
نقطه شروع اغتشاشات خانم ها هستند و برنامه ریزى هاى 

زیادى نیز در این راستا انجام دادند.

وى با اشــاره به تخریب نیروى خــدوم انتظامى در پى 
حوادث اخیر در کشــور، گفت: نیرویى که در طول سال 
دائم در حال خدمت رسانى است، مورد اهانت قرار گرفت 

و همچنین ظرفیت هاى نظام زیر سوال رفت.
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان(عج) استان اصفهان 
با اشــاره به تحریک نوجوانان در فضاى مجازى،گفت: 
بعضى از افرادى که در جریانات اخیر دســتگیر شــدند 
هیچ شناختى نسبت به نظام و انقالب نداشتند و فقط به 
خاطر تأثیرات فضاى مجازى و گرفتارى در آسیب هاى 
اجتماعى موجود در خانواده در میدان اغتشاشات حضور 

داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: طبق 
مطالعات انجام شــده از 2/5 میلیــون هکتار عرصه هاى 
بیابانى استان 1/5میلیون هکتار آن تحت فرسایش بادى 

قرار دارد.
منصور شیشــه فروش افزود: کانون هاى فرسایش بادى 
پدیده خیــزش گردوغبــار در مناطق کویرى کاشــان، 
آران وبیدگل، نطنز، نائین، اردستان، میمه، خوروبیابانک و 

شرق استان فعالیت ریزگردها را تشدید مى کند.
وى با بیان اینکه بادهاى جنوب غربى و جنوبى زمان خاصى 
ندارد و در اکثر سال مى وزد، گفت: بادهاى غربى در دو نوبت 
شروع به وزش مى کنند، نخســتین نوبت از نیمه اسفند تا 

نیمه اردیبهشت و دومین نوبت از اواسط شهریور تا اواسط 
مهرماه است، در تابستان نیز شاهد وزش بادهاى شرق به 

غرب هستیم.
شیشه فروش اظهار کرد: در قسمت هایى از استان اصفهان 
آب و هواى نیمه بیابانى داریم که شهرســتان اصفهان و 

مناطق مرکزى را تحت پوشش قرار مى دهد.
وى افزود: حدود 19 کانون گردوغبار در اســتان مطالعه و 
شناسایى شده اســت و امسال شــاهد تقویت کانون هاى 
جدید نقطه اى ناشــى از نبود کشــت نزدیک به 100 هزار 
هکتار اراضى در مسیر رودخانه زاینده رود هستیم که با وزش 

بادهاى کم حجم، خیزش گردوخاك ایجاد مى شود.

 فرسایش بادى در نیمى از 
بیابان هاى اصفهان

بعضى دستگیرشده ها 
شناختى از نظام نداشتند

بیش از 90 درصــد از منابع آبى در بخش کشــاورزى 
مصرف مى شــود؛ حــدود 7 درصد به مصرف شــرب
 مى رسد و مابقى در صنعت مورد استفاده قرار مى گیرد. 
این عددها نشان مى دهد که تغییر سیستم آبیارى از شکل 
سنتى و امروزى خود مى تواند بهترین روش در کاهش 

مصرف آب باشد.
این موضوع براى اصفهان از اهمیت ویژه اى برخوردار 
اســت و در تازه ترین تدابیر اندیشیده شــده، مدیر امور 
فنى و مهندســى سازمان جهاد کشــاورزى اصفهان از
 روش هــاى جدیدى بــراى کاهش مصــرف آب در 

زمین هاى کشاورزى گفته است. 
به گفته غالمرضا عشاقى، این اتفاق با اجراى چهار هزار 
هکتار آبیارى جدید در مزارع در سال جارى اتفاق افتاده 
و در مجموع 140 هزار هکتار از اراضى به ســامانه هاى 

جدید آبیارى قطره اى و تحت فشار مجهز شده اند.
گرچه تغییر در آبیارى محصوالت کشاورزى از سه دهه 
پیش و همزمان با بحــران آب در اصفهان اتفاق افتاده 
و همواره اصفهان به عنوان اســتانى پیشگام در توسعه 
آبیارى نوین بوده است اما با همه اینها اکنون قرار است 

این موضوع به شکل جدى ترى پیگیرى شود.
با توجه به اینکه استان اصفهان 564 هزار هکتار اراضى 
کشــاورزى دارد اما به دلیل کمبود منابع آبى، تنها حدود 
200 هزار هکتار از آنها زیر کشت محصوالت زراعى و 
باغى مى رود. این درحالى است که شرایط اقلیمى متفاوت 
در اســتان پهناور اصفهان پتانسیل کاشت محصوالت 

مختلف را در این استان ایجاد کرده و به همین خاطر با 
تغییرات آبیارى مى توان بخش هاى بیشترى از اصفهان 

را زیرکشت برد.
ســید احمد طبائى، کارشناس ارشــد مهندسى آبیارى 
و زهکشى، کارشناسى اســت که معتقد است افزایش 
راندمــان کاربرد آب در بخش کشــاورزى مــى تواند 
اقتصاد اصفهان را تغییر دهد. به گفته این کارشــناس، 
پرواضح است که با افزایش راندمان کاربرد آب در بخش 
کشــاورزى عالوه بر اینکه مى  توان ســطح زیرکشت 
محصوالت کشاورزى و در نتیجه میزان تولید را در این 
بخش افزایش داد، امکان عبــور از بحران کمبود آب در 

سایر بخش  هاـ  شرب و صنعتـ  هم فراهم مى  شود.
اما با وجود تالش  هاى گسترده  اى که طى دو دهه اخیر 
در کشــور ما براى افزایش راندمان کاربرد آب در بخش 
کشاورزى و جایگزین کردن اســتفاده از سیستم  هاى 
آبیارى سطحى با سیســتم  هاى آبیارى تحت فشار در 
اراضى آبى صورت گرفته اســت، هنــوز هم با وضعیت 
مطلوب فاصله چشمگیرى وجود دارد. بنا به آمار وزارت 
جهاد کشــاورزى، از مجموع بیــش از 8 میلیون هکتار 
اراضى کشاورزى آبى در کشــور، تاکنون بیش از یک 
میلیون هکتار به سیستم  هاى آبیارى تحت فشار از نوع 

بارانى و موضعى مجهز شده  اند.
 این موضوع در رابطه با اصفهان هم صادق است و با وجود 
اینکه هر سال بخشى از مزارع و باغات اصفهان به شبکه 
آبیارى نوین مجهز مى شــود اما باز هم فاصله زیادى تا 

رسیدن به مقصود وجود دارد.

به گفته کارشناسان، هرچند حجم زیادى از بحران هاى 
آبى اصفهان، معلول کم  کارى هاى گذشــته در زمینه 
سرمایه  گذارى و برنامه  ریزى در بخش آب به ویژه آب 
کشاورزى است، اما در این میان نمى  توان از نقش ماهیت 
بسیار سنتى کشاورزى ایران و فقر فرهنگى و علمى حاکم 
بر بخش وســیعى از فعاالن این عرصه چشم پوشید. در 
حقیقت مقاومتى که بسیارى از کشاورزان در برابر استفاده 
از روش  هاى نوین آبیارى و افزایش راندمان کاربرد آب 
در مزارع خود نشان مى  دهند عالوه بر اینکه باعث عدم 
ارتقاى کیفیت معیشت خود و خانواده  شان مى  شود، بر 

اقتصاد کالن اصفهان هم تأثیرى نامطلوب دارد.
افزون بر این، با وجود تصویب ارائه تســهیالت مناسب 
و وام  هاى بانکى مدت  دار به کشــاورزان براى اصالح 
شیوه  هاى آبیارى و افزایش راندمان کاربرد آب در مزارع، 
قوانین دســت و پاگیر بانکى و روند پیچیده و فرسایشى 
اعطاى وام توسط بانک کشــاورزى، مزید بر علت شده 
است تا دیگر کوچک ترین انگیزه  اى در کشاورزان براى 

تجهیز مزارع خود به این سیستم  ها باقى نماند.
این در حالى است که با جایگزینى سیستم  هاى آبیارى 
ســطحى که راندمانى حدود 38 درصد دارند با سیستم  
هاى آبیارى بارانى با راندمان 70 درصد و آبیارى موضعى 
با راندمان 90 درصد، تا حد بســیار چشمگیرى از اتالف 
آب در بخش کشاورزى کاسته مى  شود و در این صورت 
با استفاده صحیح از منابع آبى احیا شده، امکان افزایش 
تولید در بخش  هاى مختلف صنعت و کشاورزى فراهم 

مى  گردد.

سد هایى که جلوى آبیارى نوین 
را دراصفهان مى گیرد

خرابه هایى که چشم شهر را کور کرده اند
نصف جهــان  وجود ساختمان هاى نیمه کاره و رها 
شده در مناطق مختلف شهر از جمله سه راه سیمین 
به عنوان یکى از ناهنجارى هاى حوزه ســاخت و 
ساز شهرى، خطرات زیست محیطى و آسیب هاى 
اجتماعى مختلفى را درپــى دارد. ناهنجارى که به 
دلیل ایجاد اختالل بصرى در کنار تنش و هیاهوى 
حاکم در شهر، مى تواند موجى از ناامنى را در میان 
شــهروندان ایجاد کند، چراکه اولین چشم انداز در 
محیط هاى شهرى انضباط و نماى ساختمان ها و 
حس و حالى است که از این مسئله به بیننده منتقل 

مى شود.
کافى است از سه راه سیمین گذشته باشید تا شاهد 
این ادعا باشید و متوجه شــوید که ساختمانى نیمه 
خرابه که در کنار بافت مدرن این خیابان مى بینید تا 
چه حد حس بصرى شما را درگیر مى کند؛ ساختمانى 
در نبش این خیابان که چشم هر بیننده اى را آزرده 
مى کند و سالیان سال اســت در این نقطه از شهر 
وجود دارد. این ســاختمان که مشخص نیست آیا 
جنبه تاریخى هم دارد یا خیر دیر زمانى اســت که 
در این نقطه از شهر به شکل نیمه خرابه وجود دارد. 

مریم محسنى
چــراغ هــاى راهنمایــى و رانندگى در تقاطــع ها و 
چهارراه ها نقشــى حیاتى دارند و در کنترل ترافیک و 
تصادفات و همچنین راهبندان هاى غیر معمول کمک 
مؤثرى مى کنند. اما در بســیارى مواقع دیده مى شود 
که این راهنماهاى هوشمند یا برق ندارند و یا به شکل 
درست و در فواصل زمانى اســتاندارد عملکرد درستى 
ندارند و عمــًال دردى را از عابران و وســایل نقلیه دوا 
نمى کنند. نمونه این موضوع، چراغ راهنمایى و رانندگى 
در چهارراه ضابط زاده در محدوده خیابان مدرس است 

که در اکثر مواقع خاموش بوده و مشکالت زیادى را به 
وجود مى آورد به این معنا که هــم عابران پیاده و هم 
رانندگان را گمراه مى کند و هر لحظه ممکن اســت 

حادثه اى را رقم بزند.
این در حالى اســت که عالئم راهنمایــى و رانندگى 
براى کمک به تردد وســایل نقلیه و عابــران پیاده در 
سفرهاى شــهرى ایمن و حیاتى اســت و با توجه به 
اینکــه در این نقطه از شــهر تردد زیــادى هم وجود 
دارد پــى بــردن بــه اهمیت ایــن نکتــه ضرورى

 است.

هوشمندهاى به درد نخور!

رخنه فرونشست در قلب اصفهان
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
هشتم دى ماه خود در یادداشتى در رابطه با فرونشست 
در اصفهان نوشته: «براى اولین بار دیده شدن ترك بر 
روى پل هاى تاریخى توسط شهروندان وانتشار آن در 
فضاى مجازى باعث شدتا دغدغه مندان حوزه میراث 
با نگاه تیزبینانه ترى به این موضوع توجه داشته باشند. 
کم کم این ترك همچون یک ویروس مسرى در بدنه 
و ســقف و گنبد ابنیه تاریخى دیگر نیزخود را نشان 
داد. موضوع جدى تر به نظر رســید. هشدارها توسط 
کارشناسان و میراث دوستان شدت گرفت. این روند؛ 
یعنى اینکه فرونشست به یک قدمى که دیگر نه در 

قلب میراث فرهنگى شهر رخنه کرده است.» 

در بخش دیگــرى از این یادداشــت آمده اســت: 
«فرونشســت هر لحظه در حال پیشــروى است و 
اصفهان تنها شــهرى اســت که فرونشست حتى 
در مناطق مســکونى آن نفوذ کرده اســت. به گفته 
کارشناسان سازمان نقشه بردارى سال 1399 بر مبناى 
اطالعات ماهواره اى، نقشه فرونشستى اصفهان را 
ارائه داده و نرخ حداکثرى فرونشســت را درمناطق 
شمال شهر 18/4 سانتیمتر در سال اعالم کرده واین 
میزان بیشــتر از آن چیزى است که سازه هاى بنایى 
وحتى سازه هاى جدید بتوانند در مقابل تغییر شکل ها 
دوام بیاورند و این وضعیت براى میراث کهن اصفهان 

شدت بیشترى دارد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با اشاره به وقوع حریق در یک باب فروشگاه و انبار 
فرش، گفت: حریق از انبار این فروشــگاه آغاز و به داخل 
سرایت کرده بود. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: 
ساعت 9:07 روز پنجشنبه هشــتم دى ماه یک باب مغازه 
همراه با انبار همجوار در محدوده خانه اصفهان طعمه حریق 
شد. وى با بیان اینکه فرش هاى موجود در این مغازه سریع 

االشتعال بود، ادامه داد: حریق از انبار این فروشگاه آغاز و به 
داخل سرایت کرده بود، از این رو بالفاصله آتش نشانان در 
موقعیت منطقه حریق حاضر شدند و آتش را قبل از سرایت 

به کل فروشگاه و منازل و مغازه هاى مجاور مهار کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان تصریح کرد: از شش ایستگاه، آتش نشانان همراه با 
تجهیزات سبک و سنگین و خودروى مخصوص تهویه دود 

و خودروى حامل دستگاه هاى تنفسى به محل حادثه اعزام 
شدند، همچنین یک نفر از شهروندان دچار سوختگى خفیف 

شد که تحویل مأموران اورژانس 115 شهر شد.
وى با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسى است، 
افزود: در این عملیات آتش نشانان از ایستگاه هاى 2، 6، 10، 
18، 21 و 26 همراه با مدیــر منطقه یک عملیات در محل 

حریق حضور داشتند.

6 ایستگاه آتش نشانى حریق در مغازه فرش فروشى را اطفاء کردند

بازگشایى معابر اصلى، اولویت شهردارى 
خوانسار در روزهاى برفى 

نصف جهــان  شهردار خوانسار با اشــاره به آمادگى 
نیروهاى خدمات شهرى شهردارى خوانسار هنگام 
بارش برف گفت: خوانســار شــهرى به طول 14 
کیلومتر و اولویت نخست شــهردارى در روزهاى 
برفى، بازگشــایى معابر اصلى، مسیر دستگاه هاى 

خدماتى، دانشگاه ها و مدارس شهر است.
مهدى احمدى افزود:خوانسار کمربندى ندارد و مسیر 

خوانسار-دامنه و خوانسار-گلپایگان در مواقع بارش 
برف به صورت مستمر برف روبى مى شود تا کمترین 

خسارت را داشته باشیم.
وى با بیان اینکه شــهردارى خوانسار یک دستگاه 
گریدر و یک دستگاه برف  روب دارد، ادامه داد: کار 
برف روبى با این دستگاه ها تنها در معابر داراى عرض 

12 متر و بدون شیب امکانپذیر است.

آماده باش نیروهاى امدادى تیران تا پایان زمستان
نصف جهان  شــهردار تیران از آماده باش نیروهاى 
امدادى و خدمات شــهرى این شهرستان تا پایان 

فصل زمستان خبر داد.
حســن حجتى اظهار کرد: نیروهاى امدادى شامل 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى و نیروهاى خدمات 
شــهرى شــهردارى تیران در آماده بــاش کامل 
براى خدمات رســانى در روزهــاى بارانى و برفى 

هستند.

وى افزود: این آمادگى از فصل پاییز انجام شده است 
و تا پایان فصل زمستان ادامه دارد و در روزهاى برفى 
اخیر نیز فعالیت هاى گسترده نیروهاى شهرى مانع 

از وقوع حوادث شده است.
شهردار تیران خاطرنشان کرد: 40 تن شن و نمک و 
چهار خودروى سبک و سنگین جهت خدمت  رسانى 
و بازگشایى مسیرهاى اصلى شــهر استفاده و 20 

نیروى انسانى به کار گرفته شده است.

ارسال اطلس فرهنگى اردستان به ادارات
نصف جهــان  فرماندار شهرســتان اردستان گفت: 
اطلس فرهنگى اردستان به تمام ادارات شهرستان 
ابالغ مى شــود و دســتگاه ها طبق ایــن اطلس 
ملزم به انجــام مســئولیت هاى فرهنگى خواهند 
بود که در ایــن خصوص بازرســى هایى نیز انجام

 مى شود.
احمدى طبــا بیان کــرد: یکى از نقــاط ضعف در 
فرماندارى اردســتان جاى خالى یک مسئول امور 

فرهنگى بود که از آذر ماه فردى را براى سمت مشاور 
فرهنگى و مذهبــى فرماندارى منصوب کردیم که 
امیدواریم حضور و تالش مشاور فرهنگى مؤثر باشد 

و اتفاقات خوبى را در شهرستان رقم بزنیم.
وى یادآور شد: یکى دیگر از موضوعات فرهنگى در 
شهرستان، تولید محتواى فرهنگى و رسانه اى است 
که این کار را شروع کرده ایم و در حال آماده سازى 

دو نماهنگ براى شهرستان هستیم.

رئیس دفتــر همکارى هاى علمى و بین المللى دانشــگاه 
صنعتى اصفهان گفت: مدرســه زمســتانى نسل چهارم 
صنعت 13 و 14 دى ماه به همت دفتر همکارى هاى علمى 
و بین المللى دانشگاه صنعتى اصفهان و با حضور نمایندگانى 
از صنایع بزرگ و دانشجویان و اساتید دانشگاه هاى کشور 

برگزار مى شود.
پیمان مصدق با بیان اینکه براى اولین بار در ایران مفاهیم 
انقالب صنعتى چهارم ارائه مى شــود، اظهار داشت: این 
دوره تخصصى، زمینه آشــنایى دانشــجویان کشــور با 

فناورى هاى مرتبط با نسل چهارم صنعت  را فراهم مى کند 
و به متخصصان صنعت کمک مى کند تحول دیجیتال در 

کارخانه هاى خود را دنبال کنند.  
مصدق با بیان اینکه پیاده سازى انقالب صنعتى چهارم در 
صنایع به کاهش هزینه ها و بهره ورى بیشتر در تولید کمک 
مى کند و اجازه مى دهد مشتریان محصوالت با کیفیت را 
انتخاب کنند، گفت: ســه پایه اصلى براى انقالب صنعتى 
چهارم، دسترســى به شــبکه اینترنت پرسرعت، هوش 

مصنوعى و اتوماسیون است.  

دانشیار دانشــکده مهندســى مکانیک دانشگاه صنعتى 
اصفهان برگزارى این رویداد را براى صنایع و دولتمردان 
فرصتى ارزشــمند دانســت تا با مبانى و بنیادهاى فکرى 
انقالب صنعتى چهار به طور دقیق آشــنا شــوند و توان 
برنامه ریــزى و بسترســازى بــراى آینده صنعــت را در 
آینده به دســت آوردند.   دبیر علمى ایــن رویداد تصریح 
کرد: عالقمنــدان مى تواننــد جهت کســب اطالعات 
بیشــتر و ثبت نام بــه وبــگاه این رویــداد به نشــانى
 h ۴٫۰-ttps://english.iut.ac.ir/industryمراجعه کنند.

مدرسه زمستانى نسل چهارم صنعت در دانشگاه صنعتى برگزار مى شود
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دلیل محبوب بودن ویندوز 7 پس از سال ها مشخص شد

12 برنامه ضرورى براى هر گوشى اندرویدى

ویندوز 7 سیستم عامل بسیار انعطاف پذیرى بوده و حتى بر روى 
ضعیف ترین کامپیوترها نیز قابل اجراست. در ادامه این متن مشاهده 
خواهید کرد که Windows 7 بر روى سیســتمى با پردازنده پنج 

مگاهرتزى هم قابل اجراست!
نمى توان انکار کــرد که ویندوز 7 یکى از محبوب ترین سیســتم 
عامل هاى تاریخ است. به عقیده بسیارى افراد، این سیستم عامل 
با ویژگى ها و مشخصات جذابى که داشــت، در کنار ویندوز 95 یا 
ویندوز XP، در شــمار تاثیرگذارترین سیستم عامل هاى تاریخ 

قرار مى گیرد.
با وجود ایــن کــه پشــتیبانى از Windows7 حدود دو 
ســال پیش به پایان رســید، این محصول سال 2009 
مایکروسافت همچنان سومین سیستم عامل پرطرفدار 
دنیا به شمار رفته و حدود 10 درصد از سهم بازار را در اختیار 

دارد.اما آیا دلیل این اتفاق را مى دانید؟ با گجت نیوز همراه باشید تا با 
هم نگاهى داشته باشیم به دلیل محبوبیت ویندوز 7 پس از گذشت این 

همه سال از عرضه آن.
یکى از مهم ترین دالیل محبوبیت Windows7 را باید در منطقى بودن 
سیستم سخت افزارى مورد نیاز اعالم شده براى آن بود؛ به طورى که 
این سیســتم عامل، دقیقا طبق ادعاى مایکروسافت، بر روى حداقل 

سیستم اعالم شده قابل اجرا بود.
براى اجراى Windows7 به یک پردازنده تک هسته اى با سرعت یک 
گیگاهرتز در کنار یک گیگ رم براى سیستم هاى 32 بیتى و دو گیگ 
رم براى سیستم هاى 64 بیتى بود. با وجود این حداقل سیستم مورد نیاز 
ناچیز، Windows7 به گونه اى طراحى شده بود که در سیستم هاى 64 
بیتى مى توانست از حداکثر 256 هسته یا رشته پردازشى پشتیبانى کند!
علیرغم این که این سیستم ســخت افزارى مورد نیاز مایکروسافت 
تا وینــدوز 10 ثابــت ماند؛ امــا هیچ یــک از نســخه هاى پس از

 Windows7 نتوانستند راحتى و روان بودن عملکرد آن را مجددا ارائه 
کنند؛ چرا که عموما سنگین تر از ویندوز 7 طراحى و ساخته شده بودند.

یکى از کاربران توییتر با نام NTDEV براى نشان دادن و تاکید بر این 
امر که ویندوز 7 تا چه حد سیستم عامل منعطف و پایدارى است، اقدام 
به اجراى آن بر روى یک پردازنــده پنج مگاهرتزى پنتیوم اس اینتل 
کرده بود که 200 بار ضعیف تر از حداقل پردازنده مورد نیاز براى اجراى 
این سیســتم عامل اســت. عالوه بر این، رم در نظر گرفته براى این 

کامپیوتر نیز تنها 128 مگابایت بود.
همان طور که در تصویر باال قابل مشــاهده است، تراشه پنتیوم مورد 

بحث، سرعت کالکى برابر با تنها 50 مگاهرتز دارد.
البته براى اجراى ویندوز 7 در این شرایط برخى تغییرات نرم افزارى نیاز 
c:\ ویندوز در محل OOBE کل پوشه NTDEV ،بود. به عنوان مثال
oobe\windows\system۳۲ را حذف کرد و با اعمال برخى تغییرات 

در رجیسترى سیستم عامل، اثرى شبیه به OOBE را شبیه سازى نمود.

این کاربــر همچنین تنظیمات بــوت دســتگاه (BCD) راه طورى 
 Safe دســتکارى کرد که ویندوز حتى در حالت معمولى نیز در حالت
Mode بوت شــود. همچنین براى جلوگیرى از حجیم شدن صفحه 

بارگذارى ویندوز، عناصر رابط کاربرى نیز غیرفعال شدند.
NTDEV با تنظیمات ســخت افزارى و نرم افزارى فوق موفق شد 

سیستم عامل ویندوز 7 آلتیمیت بیلد 7601 سرویس پک 1 را ظرف 
مدت 28 دقیقه بارگذارى کند. این سیســتم همچنین تســت هاى 
مختلفى را نیز براى اثبات پایدارى در ســرعت کالك پنج مگاهرتز 

پشت سر گذاشته و از همگى سربلند بیرون آمد!
نتایج این تســت جالب و جــذاب به خوبى گویاى دلیــل موفقیت و 
محبوبیت ویندوز 7 در میان کاربران، حتى پس از گذشت حدود سیزده 
ســال از عرضه آن اســت. این میزان انعطاف پذیرى در هیچ یک از 
نسخه هاى بعدى ویندوز مشاهده نشد و بر این اساس Windows7 به 

تجربه اى جاودانه تبدیل شد.

به زودى با انتشــار اندروید 14 و ارائه یک ویژگى جدید، روند قدیمى شــدن 
گوشى هاى هوشمند و محدودیت  استفاده از آنها متوقف خواهد شد.

اگرچه گوشى هاى هوشمند نیز مانند سایر وســایل الکترونیکى، پس از مدتى 
قدیمى مى شــوند، اما این روند به لطف اندروید 14 به زودى تغییر خواهد کرد. 
درحالى که برخى از این دســتگاه ها براى مدت طوالنى دوام مى آورند، برخى 

دیگر زودتر از کار مى افتند.
 در این مسیر، تلفن ها ممکن است خراب شوند و آنها که جان سالم به در مى برند 
نیز دیگر از پشتیبانى نرم افزارى برخوردار نخواهند بود و کاربر با دل زدگى آنها 

را رها مى کند.

منقضى شدن مجوزهاى دسترسى به اینترنت در اندروید 14 برطرف مى شوند
یکى از مشــکالت گوشى هاى هوشــمند قدیمى، منقضى شــدن مجوزهاى 
دسترسى به اینترنت است که باعث عدم اتصال به این شبکه خواهد شد. اکنون 
گوگل تصمیم گرفته تا این کمبود عجیب را در نسخه بعدى سیستم عامل خود 

که اندروید 14 نام دارد، برطرف کند.
در یک کد متن باز اندروید، توســعه دهنده اى به نام میشل رحمان متوجه شده 
که گوگل در حال کار بر روى یک دستور اســت تا آپدیت خودکار گواهى هاى 
دسترسى به اینترنت را براى گوشــى هاى قدیمى امکان پذیر کند. مجوزهاى 

مذکور از طریق فروشگاه گوگل پلى به روزرسانى خواهند شد.
از آنجاکــه به روزرســانى مجوز پایه دسترســى بــه اینترنت بــا آپدیت هاى 
اصلى سیستم عامل ارائه مى شــوند، بنابراین اگر دســتگاه آپدیت جدیدى را 
دریافت نکنــد، احتماال مجوزهــاى آن نیز به مرور زمان منقضى مى شــوند. 
اما با رفع این مشــکل، مجوزهاى پایه اتصال به اینترنــت هم چنان به عنوان 
بخشــى از خدمات تلفن همراه گــوگل به طور خودکار به روزرســانى خواهند

 شد.
بدین ترتیب، فارغ از عمر گوشى هوشمند، اینترنت دستگاه همواره فعال خواهد 
بود و مشکلى براى برقرارى ارتباط با این شبکه وجود نخواهد داشت. مجوزهاى 
پایه که توسط گوگل صادر مى شوند، امکان اتصال امن به وب سایت ها و سایر 

برنامه ها را ممکن مى کنند.

ممکن است اپل قصد داشته باشــد با آیفون 15 بار دیگر مدل مینى را احیا کند. در 
این صورت سال آینده شاهد عرضه iPhone15 در پنج مدل مختلف خواهیم بود!

با این که هیچ گونه سند و مدرکى دال بر عرضه خانواده iPhone15 اپل در مدل هاى 
جدیدترى نیست؛ اما برخى افشاگران از احتمال رونمایى این سرى گوشى ها در پنج 

مدل مختلف خبر داده اند.
این شایعات بیشتر به دلیل حذف مدل مینى از آیفون و عدم موفقیت آیفون 14 پالس 
در جلب رضایت مشتریان بر سر زبان ها افتاده اند؛ به طورى که بسیارى افراد معتقدند 
اپل در نسل بعدى از گوشى هاى خود، نســخه مینى را هم به سبد محصوالتش باز 

خواهد گرداند.
با وجود این که بخش بزرگى از کاربران به گوشى هاى با صفحه نمایش هاى بزرگ تر 
عادت کرده اند، اما برخى دیگر هنوز گوشى هاى کوچک تر را به دلیل راحتى بیشتر در 
 iPhone13Mini استفاده، به مدل هاى بزرگ تر ترجیح مى دهند. بنابراین با این که
کم طرفدارترین مدل از سرى آیفون 13 به شمار مى رفت، اما بسیارى کاربران هنوز 

به آن عالقه داشته و امیدوارند اپل در آینده هم آیفون هایى در این ابعاد را تولید کند!
بر این اساس، برخى گزارشات حاکى از این هستند که ممکن است اپل در نسل بعدى 
پرچمدارانش، نیازهاى بازار و کاربرانش را مجددا ارزیابى کرده و این گوشى را در سه 
نسخه پایه روانه بازار کند. این سه مدل عبارت خواهند بود از آیفون 15 مینى با صفحه 
نمایش 5.4 اینچى، آیفون 15 معمولى با صفحه نمایش 6.1 اینچى و آیفون 15 پالس 

با صفحه نمایش 6.7 اینچى.

البته نسخه هاى حرفه اى و قدرتمندتر این گوش، یعنى iPhone۱۵Pro با صفحه 
نمایش 6,1 اینچى و iPhone۱۵Ultra با صفحه نمایش 6.7 اینچى هم همچنان با 

قوت خود پایدار خواهند بود.
البته همچنان باید در نظر گرفت که احتمال عرضه مدل مینى از نسل بعدى آیفون ها 
بسیار کم اســت؛ چرا که در این صورت موضوعیت آیفون اس اى سال آینده اپل زیر 
سوال خواهد رفت. آیفون SE سال هاست که به عنوان مدلى کوچک تر از آیفون ها در 

اختیار عالقمندان قرار مى گیرد.
بر اساس برخى گزارش هاى موجود، نسل بعدى iPhone SE صفحه نمایشى 6,1 

اینچى با حاشیه هاى ضخیم خواهد داشت. 

آیفون 15 احتماالً در 5 مدل راهى بازار مى شودبه لطف اندروید 14، گوشى شما هرگز قدیمى نخواهد شد
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 برنامه دراپ باکس

دراپ باکس بهترین برنامه براى همگام سازى یکپارچه فایل ها با و از دستگاه هاى 
قابل حمل شما است. این در سراســر وب، ویندوز، macOS، iOS و البته اندروید 
کار مى کند. مى توانید از دراپ باکس براى پشــتیبان گیرى خودکار از عکس ها و 
ویدیو هاى خود در فضاى ابرى استفاده کنید. مجموعه مهمى از فایل هاى PDF را 
همراه خود نگه دارید، یا یادداشت بردارى کنید که با لپ تاپ همگام سازى مى شوند.
از جنبه منفى، طرح دراپ باکس رایگان تنها 2 گیگابایت فضاى ذخیره سازى ارائه 
مى دهد. با این حال اگر به فضاى بیشترى نیاز دارید، برنامه هاى پریمیوم از 10 دالر 

در ماه براى 1 ترابایت فضاى ذخیره سازى شروع مى شوند.

Sleep As Android
براى ردیابى الگوى خواب خود مجبور نیســتید ردیاب تناسب اندام را به 
 Sleep As Android مچ دست خود ببندید. به جاى آن از تلفن و برنامه
استفاده کنید. هنگامى که تلفن خود را روى تخت خود قرار مى دهید، این 
برنامه مى تواند حرکت و ســر و صدا را کنترل کند تا ارزیابى کند تا چقدر 

مى توانید خوب بخوابید.

Evernote به شــما امکان مى دهد یادداشــت ها، برنامه ها، افکار Evernote به شما امکان مى دهد تمام اسناد خود را در بماند و با رقباى جدیدتر همگام شود. جایى که واقعا در سازماندهى اپلیکیشن وجود دارد؛ اما على رغم قدمت باالى آن، توانسته است تازه یادداشت کنید، خط خطى کنید. اکنون بیش از یک دهه است که این تصادفى و تقریبا هر چیزى را که مى خواهیــد به صورت دیجیتال Evernote .خود را با برنامه هاى شخص ثالث مرتبط کنید و یک حســاب پریمیوم 5 دالرى در ماه بخرید، همچنین مى توانید همه این ویژگى ها با نســخه رایــگان برنامه ارائه مى شــوند. اگر برچسب بزنید تا به راحتى قابل جست و جو و دسترسى باشند.نوت بوك مرتب کرده و آن ها را با دسته ها و برچسب هاى سفارشى برترى دارد Evernote حساب
گزینه هاى اشتراك گذارى بهترى را به دست آورید.

النچر نوا

در اندروید، مى توانید ظاهر پیکسل به پیکسل را به گونه اى سفارشى کنید که در آیفون ها نمى توانید انجام دهید. 

به طور خاص، برنامه هاى راه انداز مانند النچرنوا عالى، به شما این امکان را مى دهند که طراحى اندروید را کامال 

تغییر دهید و همه چیز را از طرح بندى صفحه اصلى گرفته تا جزئیات آیکون هاى برنامه ها را دوباره انجام دهید.

هنگامى که النچر نوا را بر روى تلفن خود نصب مى کنید، به شما امکان مى دهد آیکون هاى بیشترى را به صفحه 

اصلى اضافه کنید، اندازه آن ها، تنظیمات نوشتار و برچسب را تغییر دهید، کنترل هاى حرکتى بیشترى را معرفى 

کنید، گوشى خود را به طور کامل با یک تم جدید تغییر دهید و موارد دیگر. اگر براى ارتقاى پرایم هزینه کنید، 
سفارشى سازى هاى بصرى بیشترى را انباشته خواهید کرد.

IFTTT
IFTTT یــا If This then That، برنامه هاى مختلــف را به هم پیوند 

مى دهد. وقتى یک راه انداز در یک سرویس اتفاق مى افتد، آن گاه یک 
عمل به دیگرى منجر مى شود. مى توانید مجموعه کاملى از برنامه ها از 
جمله شبکه هاى اجتماعى، برنامه هاى وب، دستگاه هاى سخت افزارى، 
سرویس هاى آنالین، پلتفرم هاى خانه هوشمند و موارد دیگر را ادغام 

کنید.
این برنامه به ویژه با دستگاه اندرویدى کار مى کند. مى توانید از آن براى 
 SMS تغییر تصویر زمینه تلفن خود هر روز، پشتیبان گیرى از پیام هاى
خود به ایمیل، ارسال همزمان به چندین شــبکه اجتماعى یا خاموش 
کردن واى فاى خود هنگام خروج اســتفاده کنید. IFTTT توانایى هاى 

بیشترى براى کشف شما دارد.

CamScanner 
چندین برنامه به شــما امکان مى دهند از دوربین گوشى خود براى 
دیجیتالى کردن اسناد کاغذى استفاده کنید، اما تعداد کمى از آن ها 
به اندازه CamScanner نرم و قدرتمند هستند. این مى تواند تصاویر 
را در چند ثانیه برش داده و بهبود ببخشــد و یک سند دیجیتالى را در 
اختیار شما بگذارد که تراز شــده و خواندن آن آسان است. حتى اگر 
دوربین تلفن شما بهترین نباشــد. مى توانید اسناد را به هم بپیوندید، 
حاشیه نویســى هاى خود را در بــاال اضافه کنید و ســپس نتیجه را 

به صورت PDF یا JPG به اشتراك بگذارید.
عالوه بر این نســخه اولیه، مى توانید براى یک حساب پریمیوم با 5 
دالر در ماه ثبت نام کنید. با این نســخه، CamScanner تصاویر را 
به متن دیجیتال تبدیل مى کند که مى توانید در تلفن خود یا از طریق 

رابط وب برنامه جست و جو کنید.

پادکست گوگل
تالش اخیر گوگل در برنامه هاى پادکســت، تعادل خوبى بین عملکرد و 
سادگى ایجاد کرده اســت. عالوه بر پخش برنامه هاى مورد عالقه  شما، 
گوش دادن شما را در بین دســتگاه ها همگام سازى مى کند. دستگاه هاى 
پشتیبانى شــده شــامل بلندگو هاى گوگل هوم هستند. رابط 
کاربرى تمیز و بدون شلوغى است؛ بنابراین جست و جو و کشف 
پادکست هاى جدید ساده است. پس از مشترك شدن در یک 
نمایش، قسمت هاى جدید دانلود مى شوند و به طور خودکار به 

صف شما مى پیوندند.

SwiftKey
ممکن است از صفحه کلیدى که همراه با تلفن هوشمند اندرویدى شما ارائه 
مى شود، راضى باشید؛ اما اگر مى خواهید تایپ کردن را به سطح بعدى ببرید، 
به SwiftKey نیاز دارید. عبارات، عبارات عامیانه و نام مستعارى را که به آن ها 
تکیه مى کنید، انتخاب مى کند و از آن اطالعات بــراى ارائه پیش بینى هاى 
خودکار و پیش بینى متن هوشمندتر اســتفاده مى کند. اگر تند کشیدن را به 
ضربه زدن ترجیح مى دهید، SwiftKey نیز از آن پشتیبانى مى کند. این به شما 

کمک مى کند سریع تر تایپ کنید.
عالوهبر تطبیق با ســبک تایپ خود، SwiftKey همچنین به شــما امکان 
دسترسى آسان به ایموجى ها و گیف ها را مى دهد، از زبان هاى متعدد پشتیبانى 
مى کند و تم هاى رنگى زیادى را براى زیباتر کردن ظاهر صفحه کلید فراهم 

مى کند.

VLC Player 
دستگاه هاى اندرویدى مى توانند فیلم و موسیقى را مستقیما 
پخش کنند، امــا همچنــان ارزش افــزودن برنامه هاى 
پیش فرض خود را با VLC Player دارد. به آن به عنوان یک 
برنامه همه کاره فکر کنید که مى توانید براى هر کار پخش 

رسانه به آن اعتماد کنید.
VLC Player مى توانــد تقریبا هر فرمــت فایل موجود را 

کنترل کند؛ عالوه بر پخش ساده، چندین ویژگى دیگر را نیز 
در خود جاى داده است. مى توانید جریان هاى وب را پخش 
کنید، زیرنویس ها را اعمال کنید، تنظیمات صدا را از طریق 
اکوالیزر داخلى تغییر دهید، ویدیو ها را در پنجره هاى پاپ آپ 
روى برنامه هاى دیگر تماشــا کنید و محتوا را از رایانه هاى 
خود پخش کنید. شــبکه واى فاى محلــى و موارد دیگر را 

فعال کنید.

 اسنپ سید
برنامه هاى اندروید زیادى براى ویرایش عکس پیدا 
خواهید کرد، اما ما از طرفداران بزرگ اســنپ سید 
هستیم. این به شما امکان مى دهد تقریبا به هر ابزار 
اصالح تصویرى که فکر مى کنید، دسترسى داشته 
باشید و به شــما کمک مى کند تا همه چیز از تنظیم 
رنگ ها گرفته تا حذف اشیاء را انجام دهید. مى توانید 
کار فشــرده اى را انجام دهید و افکت ها را در سطح 
بســیار خوبى تغییر دهید یا فقط در چند ثانیه روى 
برخى از فیلتر ها ضربه بزنید. با وجود امکانات فراوان، 
اسنپ ســید و ابزار هاى آن همچنان براى استفاده 
ساده هســتند. پس از اتمام کار مى توانید به راحتى 

نتایج را به اشتراك بگذارید و صادر کنید.
اسنپ سید که در اصل یک برنامه مستقل بود، اکنون 
توسط گوگل توسعه یافته اســت. مانند بسیارى از 
برنامه هاى غول فناورى، این برنامه نیز رایگان است.

 برنامه پاِکت
شما هرگز زمان کافى براى پیگیرى همه آن مقاالت آنالین 
را ندارید. به جاى این که برگه ها را تکثیر کنید، پاکت به شما 
امکان مى دهد مقاالت را از هر مرورگــرى، چه در رایانه، 
رایانه لوحى یا تلفن خود ذخیره کنید، ســپس این قطعات 
را در زمان اســتراحت خود در برنامه اندروید بخوانید. حتى 
مى توانید موارد را همگام ســازى کنید تا زمانى که آفالین 
هستید در دسترس باشند؛ عالوه بر این، پاکت تمام تبلیغات 
و ســایر حواس پرتى ها را از صفحات وب حذف مى کند تا 
تجربه خواندنى تمیز را به شــما ارائه دهد که براى چشم ها 
آسان است.ویژگى هاى اضافى مانند جست و جوى پیشرفته 
و برچسب گذارى خودکار، به اشتراك ماهیانه 5 دالرى نیاز 
دارد. همچنین داراى امتیاز اضافى حذف تبلیغات از برنامه 

پاکت است.

 برنامه پلکس
پلکس پخــش جریانى موســیقى، فیلم، نمایش 
تلویزیونى، عکــس و موارد دیگــر را از رایانه به 
دستگاه اندروید شما آسان مى کند. ابتدا باید برنامه 
را روى رایانه ویندوز یا macOS خود راه اندازى 
کنید، سپس مى توانید هر محتواى ذخیره شده در 
هارد دیسک را به تلفن خود ارســال کنید، مهم 

نیست در کجا هستید.
اگرچه مى توانید فایل هــا را به صورت رایگان در 
رایانه هاى دیگر پخش کنید، اما براى ارسال آن ها 
به تلفن اندروید خود در حالى کــه از محدودیت 
در اندازه فایل هــاى خود اجتنــاب مى کنید، به 
اشتراك Plex Pass ماهیانه 5 دالرى نیاز دارید. 
همچنین باید تمام محتواى خود را روى دیسک 
رایانه بارگیــرى کنید؛ زیرا پلکــس نمى تواند با 
ویدیو هاى محافظت شده خریدارى شده از گوگل، 
اپل یا آمازون کار کند. در نهایت براى جلوگیرى از 
زمان هاى بافر بسیار طوالنى، به یک اتصال بسیار 

سریع تکیه خواهید کرد.

7دلیل محبوب بودن ویندوز 7 پس
7ویندوز 7 س
ضعیف ترین
خواهید کرد
مگاهرتزىه
نمى توان انک
عامل هاى ت
و با ویژگى ها
XP ویندوزP

قرار مى
با وج
سـ
ما

اگر شــما هم صاحب یک گوشى اندرویدى هستید، 
الزم است برخى برنامه هاى ضرورى را نصب کنید.

اگر صاحب یک تلفن هوشــمند اندرویدى هستید، 
براى همگام ســازى فایل هایتان، تماشــاى فیلم، 
ردیابى الگو هاى خواب، پیگیرى مطالب و موارد دیگر 

به برخى برنامه هاى ضرورى نیاز دارید.
در ادامه بهترین و مفیدترین برنامه هایى که گوگل 

پلى ارائه مى دهد، آمده اند.
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2 کلید پیشگیرى از دیابت پینه و میخچه را با چه گیاهى درمان کنیم

اگر اضطراب دارید خرما بخورید

پینه بستن عبارت از ضخیم شدن قسمت هاى از پوست دست و پا که براثر وارد آمدن فشار 
به آن ها و یا اصطکاك زیاد عارض مى شــود این حالت که یک هیپروتروفى طبقه شاخى 

پوست مى باشد.
میخچه در انگشتان پا و نقاط دیگر آن براثر پوشیدن کفش تنگ غالبا عارض مى شود. پینه 
بستن عبارت از ضخیم شدن قسمت هاى از پوست دست وپا که براثر وارد آمدن فشار به 
آن ها ویا اصطکاك زیاد عارض مى شود این حالت که یک هیپروتروفى طبقه شاخى پوست 
مى باشد.میخچه براثر ضخیم شدن قسمتى از الیه هاى شاخى پوست، ناشى از وارد آمدن 
فشار به آن ایجاد مى شود. وچون غالبا به همین علت، ایجاد برجستگى مخروطى شکل، 

برروى الیه هاى عمقى زیربشره، فشار وارد مى آید از این جهت حالت دردناك دارد.
 پینه بستن عبارت از ضخیم شدن قسمت هاى از پوست دست و پا که براثر وارد آمدن فشار به 
آن ها و یا اصطکاك زیاد عارض مى شود این حالت که یک هیپروتروفى طبقه شاخى پوست 

مى باشد. استفاده از گیاهان زیر در درمان پینه و میخچه موثر واقع مى شوند:
فرفیون: 

موثر در رفع زگیل و میخچه پا است. مالیدن شیرابه گیاه که با قطع کردن ساقه از آن خارج 
مى شود؛ و از برگ هاى این گیاه بر روى محل مورد نظر به صورت مالش دادن کمک بگیرید.

تره: 
داراى رفع زگیل –کورك- میخچه-پینه دست وپا است. برگ هاى تازه این گیاه را 24ساعت 

درآب بخیسانید و بعد روى محل مورد نظر در شبانه روز قرار دهید.
گل همیشه بهار: 

موثر در رفع تحریکات جلدى- خراش و ترك پوســت –درمان زگیل-و میخچه پا است. 
برگ هاى تازه گیاه را به صورت له شده بر روى میخچه یا پینه قرار دهید.

سیر:
داراى اثر ضد عفونى کننده و داراى اثر رفع میخچه و پینه است یک قطعه سیر تازه له شده را 
به صورت ضماد بر روى میخچه و پینه دست وپا قرار دهید باید توجه داشت که قسمت سالم 
پوست پا با پارچه اى پوشیده شود تا تحت تاثیر قرار نگیرد. یا این که سیر را به خوبى بپزید و 
سپس حالت نیم گرم شده آن را بر روى میخچه و پینه قرار دهید این کار را روزى سه مرتبه 
انجام دهید؛ و یا با قرار دادن برش هاى نازك سیر تازه بر روى محل میخچه و پینه مى توان به 

نتیجه مشابه در موارد فوق رسید هر روز هنگام صبح و عصر اینکاررا انجام دهید.
مامیران: 

موثر در رفع میخچه و زگیل است مى توانید شیره تازه گیاه که رنگ زرد ونارنجى دارد را بر 
روى میخچه ویا زگیل قرار دهید.

خرما مى توانــد منجر بــه کاهش 
فعالیت پروتئین هاى بتاآمیلوئید 
شــود. این پروتئین هــا باعث 
تشــکیل نوعــى پــالك در 
مغز مى شــوند. این پالك ها 
باعث اختــالل ارتباطى بین 
سلول هاى مغز و متعاقبا مرگ 
ســلول هاى مغزى یــا آلزایمر 

مى شوند.
مطالعــه بــر روى موش هــاى 
آزمایشــگاهى که در یک دوره  مشخص 
با خرما تغذیه شــده بودند نشان مى داد که این 

موش ها قدرت یادگیرى و کنترل اضطراب بیشــترى 
نســبت به ســایر هم نوعان خود که با این ماده  غذایى 

تغذیه نشده بودند، داشتند.
 در هر 100 گــرم خرما، مقدار قابــل توجه 7 گرم فیبر 
وجود دارد که براى تامین ســالمت بدن، کافى است. 
فیبر با ارتقا سطح حرکت روده،  منجر به تنظیم گوارش 

و جلوگیرى از یبوست در شما مى شود.
مطالعات نشان داده اســت که با مصرف خرما، برخى 
از شــاخص هاى التهابــى مانند اینترلوکیــن، در مغز 
کاهش مى یابد. شــاخص هاى التهابى اى که منجر به 

بیمارى هایى چون آلزایمر مى شوند.
همچنیــن خرما مى توانــد منجر به کاهــش فعالیت 

پروتئین هاى بتاآمیلوئید شــود. این پروتئین ها باعث 
تشــکیل نوعى پالك در مغز مى شــوند. این پالك ها 
باعث اختالل ارتباطى بین ســلول هاى مغز و متعاقبا 

مرگ سلول هاى مغزى یا آلزایمر مى شوند.
تحقیقات بین زنان باردار نشــان داده اســت که خرما 
باعث زایمان طبیعى ســریع و راحت در آنها مى گردد. 
به زبان ســاده تر زمان زایمان کوتاه تر شده و نیازى به 
تحریک دهانه ى رحم براى باز شــدن نیست. در یک 
مطالعه که بین 69 زن باردار صورت گرفته است، نشان 
مى دهد که زنانى که به مدت 4 هفته روزى 6 عدد خرما 
مصرف کردند، ۲۰٪ بیشتر از ســایر زنان باردارى که 
خرما مصرف نمى کنند، موفق به زایمان طبیعى و البته 

راحت ترى شدند.
محققان احتمال مى دهند که اثر ســریع تر کردن زمان 
زایمــان خرما ممکن اســت به این نکته ربط داشــته 
باشــد که این ماده ى غذایى حاوى ترکیباتى است که 
به گیرنده هــاى اکسى توســین (Oxytocin) متصل 
مى شوند و به نظر مى رسد که اثرات اکسى توسین را در 

بدن پخش مى کند. 
اکسى توســین هورمونى اســت که در حیــن زایمان 
طبیعى ســطح انقباضات رحمــى را افزایش مى دهد. 
به معناى دیگر اگر این انقباض ها کم باشــند، زایمان 
ســخت تر و به مراتب طوالنى تر را تجربه خواهد کرد. 
عالوه بر اکسى توســین، خرما حاوى تانن نیز اســت 

که سرشــار از ترکیبات قابض مى باشــد و کارکردى
 مشــابه اکسى توســین دارد. به نظر مى رســد خرما 
به علت قند و انــرژى طبیعى باالیى کــه دارد، بدون 
اینکه باعث افزایش وزن بى رویه در زنان باردار شــود، 
براى حفظ ســطح انرژى در طول روز گزینه مناسبى

 باشد.
در هر 100 گــرم خرما، مقدار قابل توجــه 7 گرم فیبر 
وجود دارد که براى تامین ســالمت بدن، کافى است. 
فیبر با ارتقا سطح حرکت روده،  منجر به تنظیم گوارش 
و جلوگیرى از یبوست در شما مى گردد. فیبر همچنین 
به علت کمک به فرآیند هضم ســریع، باعث کنترل و 

کاهش قند خون نیز مى شود.

یک کارشناس ارشد گیاهان دارویى با اشاره به این که ریشه گیاه 
بابا آدم مى تواند خون را تصفیه کند، گفت: این گیاه براى تصفیه 
مواد زائد خون به کبد کمک مى کند و کلیه ها آن ها را از بدن خارج 

مى کنند.
نیما زیودارى اظهــار کرد: گیاه بابــا آدم که نام هــاى دیگر آن 
فیل گوش و آراقیطون است یکى دیگر از گیاهان است که داراى 

فواید درمانى و خواص دارویى است.
وى ادامه داد: این گیاه دارویى یک گیاه علفى و دو ســاله است و 
به حالت وحشــى در مناطق معتدل و مرطوب در آسیا و اروپا رشد 

مى کند.

زیودارى در رابطه با خواص این گیاه دارویى عنوان کرد: برگ هاى 
گیاه بابا آدم بزرگ و پهن هستند و حالت افتاده به سمت ساقه دارند 
و این گیاه دارویى به پوست مار شباهت دارد و پوشیده از کرك هاى 

خشن و زبر است.
این کارشناس ارشد گیاه شناسى بیان کرد: از خواص بابا آدم این 
است که براى درمان ســرگیجه و روماتیسم مى توان از جوشانده 

برگ آن استفاده کرد.
وى ادامه داد: بهبود نقرس، تســکین درد سیاتیک، درمان چاقى، 

تسریع هضم غذا و درمان التهاب از دیگر خواص بابا آدم هستند.

زیودارى با اشاره به این که طبع گیاه بابا آدم سرد و خشک است، 
تصریح کرد: یکى دیگر از خواص بابا آدم براى ســالمت پوست 

است.
این کارشناس ارشد گیاه شناسى عنوان کرد: براى درمان جوش و 
آکنه مى توانید هر شش ساعت یک بار دمنوش ریشه یا گیاه بابا آدم 
را بنوشید، همچنین براى الیه بردارى از پوست مى توانید به صورت 
منظم و روزانه صورت خود را با دمنوش، جوشانده یا عرق بابا آدم 

ماساژ دهید.
وى عنوان کرد: خاصیت بابا آدم براى مو به این صورت است 

که باعث تقویت فولیکول ها و درنتیجه افزایش 
سرعت رشــد مو شــده و از ریزش موها 

جلوگیرى مى کند.
زیــودارى افــزود: یکــى از 
روش هایى کــه به کمک آن 
مى توانید از خــواص بابا آدم 

براى مو بهره ببرید این اســت 
که مقدار مســاوى از سبوس، 

بابا آدم، علف لیمو، رزمارى، 
حنا، شلتوك برنج و گیاه 
دم اسبى را پودر کنید و به 

این ترکیــب دو عدد تخم 
مرغ نیز اضافــه کنید و به خوبى 

با هم ترکیب کــرده و آن را 
به مدت یک شب تا صبح 

روى موهاى خود بگذارید.
ایــن کارشــناس ارشــد 

گیاه شناســى عنــوان کرد: 
روش دیگر اســتفاده از روغن 
بابا آدم است به این صورت که 
خوبى با روغن بابا آدم موها و پوست ســر خود را به 
دو ســاعت روى موهایتان بماند، ماســاژ دهید و بگذارید براى 

سپس موهاى خود را با شامپو شسته و آبکشى کنید.
وى با اشاره به این که ریشــه گیاه بابا آدم مى تواند خون را تصفیه 
کند، اظهار کرد: این گیاه براى تصفیه مواد زائدخون به کبد کمک 

مى کند و کلیه ها این مواد زائد را از بدن خارج مى کنند.
زیودارى افزود: همچنین گیاه باباآدم مى تواند گرفتگى  سیســتم 

تنفسى را درمان و به دفع دى اکسید کربن کمک کند، عالوه برآن 
این داروى گیاهى در درمان گرفتگى در عملکرد دفع ادرار کمک 

و مانع از تشکیل سنگ کلیه مى شود.
این کارشناس ارشد گیاه شناسى بیان کرد: از دیگر خواص بابا آدم 
یا فیل گوش دفع اسید اوریک از بدن اســت که گیاه فیل گوش 
با داشــتن این خاصیت باعث افزایش بهبود در بیماران مبتال به 

نقرس مى شود.
وى با اشــاره به این که عرق بابا آدم خواص فراوانى دارد، تصریح 
کرد: یکى از خواص این عرق برطرف کردن التهاب مفاصل است، 

همچنین مى تواند باعث تسکین درد کمر شود.
زیودارى با اشاره به این که یکى دیگر از خواص عرق بابا 
آدم تقویت سیستم ایمنى است، ادامه داد: عرق این گیاه 
باعث درمان ســرماخوردگى، بهبود ایدز، درمان التهاب، 

درمان ذات الریه و بهبود روماتیسم مى شود.
این کارشناس ارشد گیاه شناسى با اشاره به این که براى 
تصفیه خون و درمان چاقى نیز مى توانید از عرق بابا آدم 
یا فیل گوش اســتفاده کرد، افــزود: این عرق خاصیت 
ضد پیرى داشــته و باعث شفافیت پوست 

شما مى شود.
وى تصریح کرد: ادرارآورى و افزایش تعریق 
از دیگر خواص عرق بابا آدم است که از این 
طریق به دفع آب از بدن کمک کرده و باعث 
بهبود هضم غذا شده و دســتگاه گوارش را سم 

زدایى مى کند.
زیودارى ادامه داد: درمان فشار خون باال، رفع 
یبوست، درمان قند خون و کلسترول از دیگر خواص 

عرق بابا آدم هستند.
این کارشناس ارشد گیاه شناســى عنوان کرد: گیاه بابا 
آدم نیز مانند سایر گیاهان دارویى در کنار تمام فواید 
و خواصى که براى سالمتى دارد در صورتى که بیش 
از اندازه مصرف شود مضراتى دارد که ازجمله آن مى تواند به ایجاد 
خشکى دهان، سردرد، تهوع، اسهال، بى قرارى و آلرژى اشاره کرد.

وى تأکید کرد: مصرف گیاه باباآدم براى افراد دیابتى که انسولین 
مصرف مى کنند و افرادى که فشار خون پایینى دارند ممنوع بوده 
و استفاده زیاد و طوالنى مدت از بابا آدم مى تواند موجب اختالل در 

دید و ضعف قواى بینایى شود.

 بررسى ها نشان مى دهد که مردان نسبت به خانم ها، کمتر به 
سالمت خودشــان بها مى دهند. از همین رو، زمانى به پزشک 
مراجعه مى کنند که درگیر یک بیمارى ســخت شده باشند.از 
همین رو، حاال که سراغ پزشک نمى روند؛ حداقل به برخى 
تغییرات در وضعیت جســمانى خود توجه کنند تا ار خطر 

برخى بیمارى ها در امان بمانند.
کاهش وزن

بدون دلیل، از دست دادن وزن یکى از اولین نشانه هاى 
بسیارى از بیمارى ها، از جمله سرطان است.

 تنگى نفس
بعد از یک پیاده روى ساده ممکن است نشانه اولیه ایسکمى 

عروق کرونر باشد.
تکرر ادرار

مى تواند نشانه اى از دیابت باشد.
 خروپف شدید

ممکن آست نشانه آپنه انسدادى خواب باشد که اگر درمان نشود، 
خطر ابتالء به بیمارى هاى قلبى عروقى را افزایش مى دهد.

 سوزش دل
ممکن است رفالکس معده داشته باشید که باعث تخریب بافت 

مرى مى شود.
 یبوست مزمن

 نشانه تومور پولیپ پیچ خوردگى روده بزرگ است.

 زنجبیــل کــه گیاهــى زرد و داراى طبــع گرم اســت؛ یکــى از مــواد غذایى 
پرکاربرد نیز محســوب مى شــود که بیشــتر مواقع مورداســتفاده اقوام شــرق 
قرار مى گیــرد و از ریشــه آن به صورت خشــک شــده و یا به صــورت پودر و 
نیز به عنــوان نوعى ادویــه در غذاهاى مختلف و برخى نوشــیدنى ها اســتفاده

 مى شود.
فواید زنجبیل در کل، بزاق انسان را تحریک و به تولید صفرا کمک مى کند  از سوى 
دیگر اثر مثبتى بر روى آنزیم هایى به نام «لیپاز پانکراس» و «تریپســین» برجاى 
مى گذارد و باعث پیشگیرى از مبتال شدن به بیمارى هایى مانند «سرطان کولون» 

و یبوست مى شود.

 با افزایش ســن احتمال بروز ابتال به دیابت نوع دو افزایش مى یابد. اگر شما 45 سال و 
بیشتر سن داشته یا افزایش وزن  داشته باشید، در معرض بروز خطر دیابت نوع دو یا پیش 
دیابت قرار دارید. وجود سابقه خانوادگى ابتال به دیابت نیز این احتمال را افزایش مى دهد. 
برداشــتن برخى قدم هاى کوچک از ابتال به دیابت پیشــگیرى کرده یا آن را به تأخیر 
مى اندازد. در صورت افزایش وزن، با تحرك بیشــتر و انتخاب غذاهاى سالم در جهت 

کاهش آن اقدام کنید.
- تحرك داشته و شاد باشــید: فعالیت بدنى مى تواند میــزان کشش اندام ها و 
انعطاف پذیرى و تعادل بدن تان را افزایش دهد. براى شروع، اهداف خود را معین کنید. هر 
روز کمى به فعالیت خود اضافه کنید تا به 30 دقیقه در روز براى دست کم پنج روز در هفته 
برسید. البته گرم کردن بدن براى شروع فعالیت هاى فیزیکى و آمادگى بیشتر الزم است. 
دقایقى قبل از شروع هر نوع فعالیت ورزشى، خود را گرم کنید. شانه هاى خود را باال بیندازید، 
با انگشتان خود ضرب بگیرید، به بازوهاى خود حرکات دورانى بدهید یا درجا حرکت کنید. 
ورزش هاى کششى کمک مى کنند که انعطاف پذیرى بیشترى داشته باشید، راحت تر خم  
شــده و مثًال بند کفش خود را ببندید یا هنگام برگشت به سمت عقب ازجمله در هنگام 
رانندگى پشت شانه خود را ببینید. وقتى که عضالت شما گرم شد، بدن خود را کشش دهید.

راه رفتن تند بهترین نوع فعالیت است. مطمئن شوید کفشى که پوشیده اید مناسب است. 
در محل هاى امن مانند پارك ها و یا مسیرهایى که براى این منظور در نظر گرفته  شده، 
پیاده روى کنید. مى توانید هنگام تماس تلفنى، در محل کار یا در خانه، راه بروید تا میزان 
فعالیت بدنى شما بیشتر شود. همچنین براى آنکه بیشتر راه بروید، ماشین را دورتر از محل 
خرید، محل کار، یا مقصد خود پارك کنید. همچنین مى توانید یک ایستگاه قبل از مقصد 

از مترو یا اتوبوس پیاده شده و بقیه مسیر را پیاده روى کنید.

- تغذیه صحیح داشته باشید: جهت پیشــگیرى از دیابت نوع دو و کاهش وزن، 
مقدار غذاى مصرفى خود را کاهش دهید. غذاهاى سالم را انتخاب کنید. گروه غالت کامل 
مانند نان سبوس دار، غالت آماده، برنج، آرد جو و جو دوسر، میوه ها و سبزى هاى رنگى، 
روغن هاى داراى زیان کم براى قلب مانند دانه هاى روغنى و روغن هاى مایع، شیر، ماست 

و پنیر کم چرب و... را مصرف کنید.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکى تهران، همچنین ماهى و گوشت بدون چربى و ماکیان 
بدون پوست را انتخاب کنید. به جاى ســرخ کردن غذاها آن ها را آب پز یا تنورى کنید. 
مصرف دسر و شیرینى ها را محدود کنید؛ چراکه این نوع خوراکى ها غیر از داشتن مقادیر 
زیادى قند، سرشار از چربى نیز هستند. به جاى نوشیدنى هاى شیرین آب بنوشید. خوردن 
صبحانه را فراموش نکنید. در هر وعده غذایى مى توانیــد 90 گرم (به اندازه یک قوطى 

کبریت) گوشت پرنده، ماهى یا گوشت قرمز مصرف کنید.

توت فرنگى، بیشــتر از پرتقال ویتامین C دارد و ویتامین سى، یک ابزار 
قدرتمند ضد پیرى است، زیرا تولید کالژن را افزایش مى دهد.

 توت فرنگى، بیشتر از پرتقال ویتامین C دارد؛ ویتامین سى قدرتمندانه 
ضد پیرى عمل مى کند.

توت فرنگى یــک میوه  مفید بــه رنگ قرمز روشــن و حــاوى آنتى 
اکسیدان هایى است که از آسیب ســلولى جلوگیرى مى کنند. این میوه 

داراى ویتامین ها و مواد معدنى است که بدن ما به آن ها نیاز دارد.
توت فرنگى، بیشــتر از پرتقال ویتامین C دارد! ویتامین سى، یک ابزار 
قدرتمند ضد پیرى اســت؛ زیرا تولید کالژن را افزایش مى دهد، آسیب 
دیدگى پوست ناشى از خورشــید را ترمیم مى کند و چین و چروك ها و 
خطوط ریز را نیز بهبود مى بخشد. این ویتامین، پوست شما را روشن تر، 
نرم تر و صاف تر مى کند و خالصه جوانى پوســت را براى شما به ارمغان 

مى آورد.
توانایى انســان در جذب آنتى اکســیدان موجود در توت فرنگى، توسط 
محققان مورد ارزیابى قرار گرفته است. هنگامى که این توانایى کم باشد، 
شــما در معرض ابتال به برخى بیمارى ها از جمله استرس قرار خواهید 
گرفت. مطالعات نشان مى دهند که استرس، یکى از اصلى ترین عوامل 

پیر شدن سریع افراد است.
از آن جا که توت فرنگى بــه خاطر وجود آنتى اکســیدان ها مخصوصا 
فالونوئید، این روند را کند مى کند؛ پس بهتر است این نوع میوه را امتحان 
کنید. اگر براى بدن شما سخت است که به منظور عملکرد سلولى نرمال، 
آنتى اکسیدان تولید کند، شــما باید مواد غذایى طبیعى مانند این میوه را 

مصرف کنید.
عالوه بر این، پیدا کردن توت فرنگى سخت نیست؛ چون در سراسر جهان، 
به راحتى در دسترس است. دانشمندان متوجه شده اند که چنین میوه هایى 

باید براى کاهش خطر بیمارى ها در رژیم غذایى همه گنجانده شوند.

یک دنیا خواص زنجبیل که باید بدانید 6 عالمت هشدار دهنده درباره سالمت مردان

با خوردن توت فرنگى
 همیشه جوان بمانید

یک گیاه دارویى که 
ایستگاه تصفیه خون است

 بررسى ها نشان مى
سالمت خودشــان
مراجعه مى کنند که
ک همین رو، حاال
تغییرات در وض
برخى بیمارى

کاهش وزک
بدون دلیل،
بسیارى از بیم
 تنگى نفس
بعد از یک پیاده ر

ذایى 
ـرق 
ودر و 
تفاده

سوى 
جاى

ون» 

زنجبیل که باید بدانیدزنجبیل که باید بدانید

تاست ین صورت
یکولها و درنتیجه افزایش  و

سرعت رشــد مو شــده و از ریزش موها
جلوگیرى مى کند.

زیــودارى افــزود: یکــى از 
روشهایى کــه به کمک آن 
مى توانید از خــواص بابا آدم

مو بهره ببرید این اســت  براى
س،،،س،وس، که مقدار مســاوى از سب

بابا آدم، علف لیمو، رزمارى،
حنا، شلتوك برنج و گیاه 
دم اسبى را پودر کنید و به 

این ترکیــب دو عدد تخم 
بىىىوبىبىبىوبى مرغ نیز اضافــه کنید و ه خبه خ

هم ترکیب کــرده و آن را  ا
 مدت یک شب تا صبصبصصصبصبح
ى موهاى خود بگذارید.

ن کارشــناس ارشــد 
شناســى عنــوان کرد: 
 دیگر اســتفاده از روغن
 است به این صورت که 
خوبى با روغن بابا آدموست ســر خود را به 
تاندهید و بگذارید براى  دو ســاعت روىموها
ش شامپ هاى خود را با

به این که عرق با اشــاره وى با
کرد: یکى از خواص این عرق بر

همچنین مى تواند باعث تس
زیودارى با اشاره به این ک
آدم تقویت سیستم ایمنى

باعث درمان ســرماخوردگى
درمان ذات الریه و بهبود روماتی
اینکارشناس ارشد گیاه شنا
تصفیه خون و درمان چاقى نی
یا فیل گوش اســتفاده کرد، اف
پیرى داشــته ضد

شما مى شود.
وى تصریح کرد: ادرار
از دیگر خواص عرق با
طریق به دفع آب از بدن
بهبود هضم غذا شده و دســ

زدایى مى کند.
زیودارى ادامه داد: درمان فش

یبوست، درمان قند خون و کلسترول
عرق بابا آدم هستند.

این کارشناس ارشد گیاه شناســى عنوان
نیز مانند سایر گیاهاندا آدم

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

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 5089 و5088 مورخ 1401/08/02  آقاى علیرضا اله وردى صادق آبادى  فرزند حسنعلى 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه باستثناء ثمینه اعیانى آن تا سه و بیست و شش 
هزار و ششصد و هشتاد و دو – یکصد و چهل و هشت هزار و نهصد و بیست و یکم دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم زهره براتى آبگرمى فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
باستثناء ثمینه اعیانى آن تا سه بیست و شش هزار و ششصد و هشتاد و دو- یکصد و چهل و هشت 
هزار و نهصد و بیست و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 165/23  متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 430 اصلى واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى 
مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/10/10-تاریخ انتشار نوبت دوم : 
1401/10/25- م الف:1431796- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین میرعباسى/10/131

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

برابر آرا صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5026 مورخ 1401/07/27  
آقاى حسین عرب مارکده  فرزند یداله ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 734/20  متر مربع 
قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى 
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/10/10- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/25- م 
الف :1431810- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

- ازطرف آفرین میرعباسى/10/133

راى شورا
شماره پرونده : 98/1401 - شماره دادنامه : 191/1401 تاریخ دادنامه : 1401/9/6 خواهان اکبر 

عقیلى
ســاکن: گرگاب خ بیدرام پ 284خواندگان : 1- قربدین ابدالى 2 -حمید کمالى  هردو مجهول 
المکان  شوراى حل اختالف شهر گرگاب - شعبه هفتم حقوقى شاهین شهر بتاریخ 1401/9/6 
پس از بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. 
در خصوص دعوى خواهان اکبر عقیلى بطرفیت خواندگان -1 قربدین ابدالى 2- حمید کمالى به 
خواسته تقاضاى الزام به انتقال سند قطعى یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامى 287 ص 96 
ایران 54 مقوم به دویست میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسى ، شورا با توجه به مالحظه 
مستندات ابرازى خواهان و احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان ، دعوى خواهان را محمـول 
بـر صحت تلقى و مستنداً به مواد 198 و 515 و 522 - 519 قانون آئین دادرسى مدنى حکـم بـه 
محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند یکدستگاه خودرو 
پراید به شماره انتظامى 287 ص 96 ایران 54 و خوانده ردیف اول پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسى من باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید . راى صادره غیابى 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در این شورا میباشد و پس از آن ظرف بیست روزقابل 

تجدیدنظر خواهى در دادگاه عمومى شاهین شهر میباشــد.تاریخ انتشار:1401/10/10- م الف: 
1433322- قاضى شوراى حل اختالف شعبه هفتم شاهین شهر - غالمرضا شکوهى/10/135

آگهى مفاد  آراء هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى که در 
اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك زواره صادر گردیده و 
در اجراى ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار و 
محلى آگهى میشود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، رأى هیئت با حضور نماینده شوراى اسالمى 
روستا در محل الصاق میگردد تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از 
تاریخ انتشار اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و 
به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است 
در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست :
1- رأى شماره 140160302021000043 مورخ 1401/09/16 - خانم مرضیه کریمى شهرابى 
فرزند اکبر بشــماره ملى 1188957181 تمامت ششــدانگ یکبابخانه و باغچه احداثى برروى 
قسمتى از پالك 67 فرعى واقع در شهراب 28 اصلى دهســتان سفلى بخش 17 ثبت اصفهان 

بمساحت261/78 متر مربع مالک رسمى.
2- رأى شــماره 140160302021000050 مورخ 1401/10/04- سیدرضا امامى زواره فرزند 
محمد بشماره ملى 1189475235 تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعى باقیمانده پالك 1269 
فرعى واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 229/78 متر 
مربع خریدارى عادى از سید محمد شریعتمدار مرتضوى طباطبائى. تاریخ انتشار نوبت اول: 10/ 

10/ 1401- تاریخ انتشار نوبت دوم: 25/ 10/ 1401- م الف:1433808- رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالك زواره- خیراله عصارى/10/136

اخطار اجرایى
شماره: 317/92 به موجب راى شــماره 334 تاریخ 92/12/10 حوزه 37/4 شوراى حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه سید فیوج مســجد جامعى  نشانى : 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 6/000/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره هاى 
992335- 89/5/15 و 992334- 89/4/30 و 992333- 89/4/15 و صد هزار ریال هزینه دادرسى 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت وصول در حق محکوم له علیرضا شهباز قلندر به نشانى 

قهجاورستان، کوى شاکرى، بن بست سعدى، پ 40 و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت.
ماده 34 قانون اجراى احکام: همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم  علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى 
کند که اجراى حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى 
ندارد، صریحا اعالم نماید.تاریخ انتشار:1401/10/10- م الف: 1433670- شعبه چهارم شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان (مجتمع شماره یک)/10/138

سرپرســت اورژانس پیش بیمارستانى اســتان اصفهان 
گفت: 252 نفر در این استان در سالجارى بر اثر استنشاق 
گاز منواکسیدکربن، مسموم شدند و 13 نفر نیز جان خود 

را از دست دادند.
فرهاد حیــدرى افزود: میــزان موارد مســمومیت با گاز 
منواکسیدکربن در 9 ماهه امســال نسبت به مدت مشابه 

در سال قبل 27 درصد افزایش داشته است.
وى اظهار داشت: در این مدت از مجموع حوادث رانندگى 
منجر به جرح در این استان 43 هزار و 642 مورد در مناطق 
شــهرى و 18 هزار و 285 مورد در نقاط جاده اى استان 
رخ داده اســت. وى اضافه کرد: بالگرد امدادى اورژانس 

از ابتداى امسال تا پایان آذر ماه 53 بار به ماموریت اعزام 
و 77 بیمار و مصدوم را به مراکز درمانى اســتان اصفهان 

منتقل کرد.
حیدرى افزود: امداد هوایى اورژانس اســتان اصفهان در 
مدت مشابه سال گذشته، در 27 ماموریت امدادى، 34 بیمار 

و مصدوم را به مراکز درمانى منتقل کرده است.
وى خاطرنشان کرد: کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانى 
این استان از ابتداى امسال تا پایان آذرماه، به 219 هزار و 
746 ماموریت امدادرسانى اعزام شدند که از مجموع آنها 
157 هزار و 820 مورد مربوط به حوادث غیرتصادفى و 61 

هزار و 927 مورد حوادث رانندگى بوده است.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى اصفهان 
گفت: نزدیک به 850 هکتار از حریم و بستر رودخانه هاى 

استان از سال 94 تاکنون آزاد سازى شده است.
احمدرضا صادقى اظهار داشت: طرح حفاظت از رودخانه 
زاینده رود از سرشــاخه هاى رودخانه در شهرستان هاى 
فریدونشهر و فریدن تا تاالب بین المللى گاوخونى از سال 
94 تاکنون در حال اجرا اســت و بیش از صد نفر نیروى 
انسانى شامل تیم هاى گشت و حقوقى از رودخانه زاینده 

رود حفاظت مى کنند.
وى افزود: اقدامات انجام شده تاکنون در مجموع سبب 
کاهش و جلوگیرى از تصرفات بیشتر رودخانه و حریم و 

بستر و برداشت هاى غیرمجاز آب و پساب شده است .
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى اصفهان 
ادامه داد: نزدیک 200 هکتار از رودخانه زاینده رود از سال 
95 تاکنون آزادسازى شده و نزدیک به 110 کیلومتر جاده 
ســاحلى و بیش از 80 کیلومتر دیواره ساماندهى در این 

رودخانه احداث شده است.
صادقى همچنین به ســاماندهى و الیروبــى رودخانه 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: بیش از 55 کیلومتر دیواره و 
ساحل سازى براى رودخانه زاینده رود احداث شده است. 
وى اضافه کرد: بســتر زاینده رود به طول 200 کیلومتر 

الیروبى شده است.

62000 حادثه رانندگى
در اصفهان طى 9 ماه

آزادسازى 850 هکتار از
 رودخانه هاى استان اصفهان

افزایش درگذشتگان
حادثه مینى بوس 

معاون درمان بیمارستان امام موسى کاظم (ع) با اشاره 
به آخرین وضعیت 8 بیمار دچار سوختگى اعزام شده از 
چهار محال و بختیارى به بیمارستان امام موسى کاظم 
(ع) اصفهان اظهار داشـت: متأسـفانه 6 بیمـار تاکنون 
جان خود را از دست داده اند. دکتر حسین بدیعى نژاد با 
بیان اینکه حال یکى دیگر از این بیماران نیز نامناسب 
است، افزود: در حال حاضر این بیمار از تنفس مصنوعى 
اسـتفاده مى کند. حادثه آتش سـوزى مینـى بوس در 
محور نقنه اسـتان چهارمحال و بختیارى سـاعت 6 و 
30 دقیقه صبح روز دوشنبه 21 آذر ماه به علت استفاده 

از پیک نیک براى گرمایش داخل مینى بوس رخ داد.

کشف 1000 لیتر
سوخت قاچاق 

فرمانده انتظامى شهرسـتان اردسـتان از کشف هزار و 
50 لیتر سوخت قاچاق در عملیات مأموران انتظامى این 
فرماندهى خبر داد. سرهنگ مصطفى صادق زاده گفت: 
مأموران س ـدر یکى از محور هاى مواصالتـى به چهار 
دسـتگاه خودروى حمل سوخت، مشـکوك و آن ها را 
براى بررسى بیشتر متوقف کردند. وى افزود: با توجه به 
ارائه نکردن مدارك قانونـى و معتبر در خصوص حمل 
سـوخت از سـوى رانندگان، مأموران در بازرسى از این 
خودرو ها موفق به کشـف 1050 لیتـر گازوئیل قاچاق 

شدند. در این زمینه چهار نفر دستگیر شدند.

خبر

آرمان کیانى
پلیس استان اصفهان از دســتگیرى چهار سارق در 
اســتان خبر داد که صدها میلیون تومــان از اموال 
قربانیانشــان را به دو شــیوه متفاوت به سرقت برده 

بودند.
بنا بر گزارش پلیس، ســه نفر از این سارقان در قالب 
یک باند سرقت با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به 
کپى کردن کارت بانکى 200 شهروند کرده و بالغ بر 
10 میلیارد ریال از حساب آنها برداشت کرده بودند. آنها 
که گستره فعالیتشان را به استان هاى دیگر هم وسعت 
داده بودند، با اســتفاده از خودروى اجاره اى اقدام به 
فروش بالل و گوجه فرنگى کرده و ضمن کپى کردن 
کارت بانکى مشتریان خود از طریق کارتخوان هاى 

مختلف اقدام به برداشت از حساب آنها مى کردند.
در تحقیقات صورت گرفته از متهمان مشــخص شد 
این افراد اقدام به کپى 200 کارت بانکى کرده و بالغ 
بر 10 میلیارد ریال از حســاب بانکى افراد برداشــت 
کرده اند. در همین رابطه پلیس استان اصفهان اعالم 

کرده تاکنون تنها در این استان 26 فقره پرونده در این 
راستا تشکیل شده اســت و افرادى که در شهرهاى 
دیگر با این روش از حســاب بانکى آنها سرقت شده 
مى توانند براى پیگیرى شــکایت خود با پلیس فتاى 

استان اصفهان تماس حاصل کنند.

سارق باهوش، قربانیان بیهوش
در عملیاتى دیگــر، پلیس اصفهان بعد از شــکایت 
تعدادى از شهروندان مبنى بر سرقت از آنها به روش 
بیهوش کردن، عملیات ویژه اى را براى بازداشت این 

سارق برنامه ریزى کرد.
کارآگاهان پلیس آگاهى در تحقیقاتشــان دریافتند 
که این ســارق قربانیان خــود را در فضاى مجازى 
شناسایى کرده و با آنها طرح دوســتى برقرار کرده و 
ســپس با آنها قرار مالقات گذاشته است و با استفاده 
از آبمیوه هاى حاوى مــواد بیهوش کننده قربانیان را 
بیهوش و اموال آنها را ســرقت کرده است. او با این 
ترفند موفق شــده بود، اموال پنج نفر از شــهروندان 

شامل خودرو، موتورسیکلت، گوشى تلفن همراه، طال 
و وجه نقد را سرقت و با سرقت کارت بانکى و به دست 

آوردن رمز، حساب آنها را نیز خالى کند.
در حالــى که  ارزش اموال به ســرقت رفته توســط 
کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال ارزیابى شده بود، 
این کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسى هویت اصلى 
متهم را به دســت آورده و مخفیگاه وى را شناسایى 
کردند. در مرحله بعد، مأموران در یک عملیات ضربتى 
متهم را دستگیر و در بازرسى بدنى از وى یک قبضه 
اسلحه کلت جنگى به همراه شش عدد فشنگ مربوطه 
کشف شد. همچنین در بازرسى از مخفیگاه این سارق، 
مقادیرى طــال از جمله انگشــتر و زنجیر طال، لوازم 
آرایشــى و بهداشتى و هشت دســتگاه گوشى تلفن 
همراه کشف که با انجام بررسى هاى الزم مشخص 

شد تمام آنها مسروقه است.
پلیس اصفهــان اعالم کرده متهــم در تحقیقات به 
هشت فقره سرقت اقرار کرده اســت و تحقیقات در 
راستاى کشف سایر سرقت هاى احتمالى ادامه دارد و 

شهروندانى که با این شیوه مورد سرقت قرار گرفتند، 
مى توانند براى پیگیرى شکایت خود به اداره مبارزه با 

سرقت هاى به عنف پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان مراجعه کنند.

2 عملیات پلیس اصفهان براى بازداشت 4 سارق خاص  

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
طرح پیمان وحدت «گردشگرى اقتصادى پایدار» میان 
شش استان اصفهان، خراسان رضوى، قم، تهران، فارس 
و یزد منعقد مى شود. امیررضا نقش با اشاره به ظرفیت هاى 
استان در حوزه گردشگرى و صنایع دستى اظهار داشت: 
طرح پیمان وحدت «گردشگرى اقتصادى پایدار» میان 
شش استان اصفهان، خراسان رضوى، قم، تهران، فارس 

و یزد منعقد مى شود. وى ادامه داد: این پیمان مى تواند به 
توسعه صنعت گردشگرى را در استان هاى مذکور منجر 
شود و باید از فرصت فراهم شده براى رشد و توسعه استان 

به خوبى بهره مند شویم.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان با تاکید 
بر اجرایى شدن مصوبات شوراى گفتگوى استان در حوزه 
گردشگرى، بیان کرد: توسعه اقتصاد گردشگرى یکى از 

رویکردهاى استان جهت رشــد و بالندگى است از این رو 
به هیچ عنوان نباید مصوبات جلسات مرتبط با این حوزه 
باالخص مصوبات شوراى گفتگوى استان زمین بماند. وى 
با اشاره به اهمیت شناسایى به موقع مشکالت و راهکارها 
در حوزه گردشگرى، تصریح کرد: مسائل و مشکالت حوزه 
گردشگرى در زمینه  هاى سرمایه گذارى، مالیاتى، خدماتى 
و . . توسط اداره کل میراث فرهنگى استان جمع بندى و در 

کارگروه ستاد تسهیل ویژه گردشگرى بررسى خواهد شد.  
نقش حضور موفق و موثر استان در نمایشگاه گردشگرى 
و صنایع دستى تهران که مقرر شده در بهمن ماه سالجارى 
برگزار شود ضرورى دانست و گفت: دستگاه هاى اجرایى 
اســتان باالخص دفتر امور شــهرى و اتاق بازرگانى با 
همکارى اداره کل میراث فرهنگــى زمینه حضور موفق 

استان را در این همایش فراهم خواهند کرد.

انعقاد پیمان
وحدت اصفهان
با 5 استان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى سپاهان نوید سازه گلشن به شناسه ملى 14005728415 و به شماره ثبت 375 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مرکز اصلى شرکت استان اصفهان، شهرستان دهاقان، بخش مرکزى، شهر دهاقان، شهرك صنعتى دهاقان، کوچه 
کارخانه گچ، خیابان شهرك صنعتى، پالك 0، طبقه همکف به کد پستى: 8641680301 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. حمید کریمى به 
شماره ملى 4668928461 به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفى رفیعى پور به شماره ملى 4669828452 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سعید کریمى 
به شماره ملى 5129941993 به سمت مدیرعامل وبه ســمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/24انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى دهاقان (1431579)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص مسافربرى رویال سفر ایرانیان صفه اصفهان به شناسه ملى 10260293902 و به شماره ثبت 8295 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/22 و نامه شــماره 21/55899 - 1401/08/07 اداره کل راهدارى و حمل ونقل و جاده اى اســتان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى فردین همت به شماره ملى 1199056863 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى امیر حسین سیامکى به شماره ملى 
1286489342 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى فرزاد همت به شماره ملى 1287988806 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. آقاى عزیزاله اقاداود مارنانى به شماره ملى 1288617666 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى بهروز جورتانى دستجردى 
به شماره ملى 1288894661 به سمت بازرس اصلى 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 (1431052)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مسافربرى سیر و ســفر صفه اصفهان به شناسه ملى 10980138446 و شماره ثبت 2047 به اســتناد نامه شماره 21/55901 مورخ 
1401/08/07 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقاى فردین همت به شماره ملى 1199056863، آقاى محسن سیامکى به شماره ملى 1286556538 و آقاى یوسف سیامکى به شماره ملى 1287200478 
به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/22 انتخاب گردیدند. خانم ژاله بحرینى به شماره ملى 1753502391 به سمت بازرس اصلى و خانم مرضیه 
پیراحمدى به شماره ملى 2291569775 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 (1431050)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص مسافربرى سیر و ســفر صفه اصفهان به شناسه ملى 10980138446 و شماره ثبت 2047 به اســتناد نامه شماره 21/55901 مورخ 
1401/08/07 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى فردین همت 
به شماره ملى 1199056863 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى محسن سیامکى به شماره ملى 1286556538 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى یوسف 
سیامکى به شماره ملى 1287200478 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و آقاى بهروز جورتانى دستجردى به شماره ملى 1288894661 به سمت مدیرعامل 
(خارج از اعضا) تا تاریخ 1403/06/22 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس با 
امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1431051)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مسافربرى رویال سفر ایرانیان صفه اصفهان به شناسه ملى 10260293902 و به شماره ثبت 8295 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/06/22 و نامه شماره 21/55899 - 1401/08/07 اداره کل راهدارى و حمل ونقل و جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
آقاى فردین همت به شماره ملى 1199056863 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى امیر حسین سیامکى به شماره ملى 1286489342 
به سمت مدیرعامل براى مدت دو سال آقاى فرزاد همت به شماره ملى 1287988806 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره 

و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1431049)

آگهى تغییرات  
موسسه غیر تجارى خیریه حضرت قمر بنى هاشم ع نجف آباد به شناسه ملى 10260015939 و به شماره ثبت 52 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/06/08و نامه 1465/14/516/4 مورخ 1401/8/17 نیروى انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شد روزنامه کثیراالنتشارنصف جهان براى درج آگهى مؤسسه 
انتخاب شد.علیرضا غیور کدملى 1091495033 و على سلیمان نژاد 1090883218 و محمدحسن افالکیان1090952139 و ابراهیم شایان 1090863454 
و محســن پیرمرادیان 1091018081 و محمدرضا رســتگارى 1090884281 و مهدى جابرى 1090870809 به عنوان اعضاى اصلى و ابوالقاسم مرادى 
1110990669 و فخرالدین ابراهیمیان 1091323151 به عنوان اعضاى على البدل به مدت دو ســال تعیین شدند و یداهللا صالحى 1090901739 به عنوان 
بازرس اصلى و اســداهللا غیور 1090886136 به عنوان بازرس على البدل به مدت یکسال تعیین شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1430880)

آگهى تغییرات  
شــرکت ســهامى خاص فنى و مهندسى شــوق مشــعل چهار باغ به شناسه ملى 
10840119813 و به شــماره ثبت 34524 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ســرمایه شرکت از مبلغ 
5.000.000.000 ریال به مبلغ 25.000.000.000 ریال منقسم به 500000 سهم 
50.000 ریالى با نام عادى که تماما از طریق مطالبات حال شده و باال بردن ارزش اسمى 
سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1431575)
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ستاره ایرانى پورتو در دیدار شــب برترى 5 بر یک تیمش 
برابر آروکا هت تریک کرد و ضمن گشودن دروازه حریف 
در دقایق 18، 34 و 50 روى گل پنجــم تیمش هم تأثیر 
مستقیم داشــت. در پایان این دیدار سایت «گل پوینت» 
پرتغال به مهدى طارمى نمره 10 که باالترین نمره است را 
داد که نشانه عملکرد بى نقص این مهاجم 30 ساله است. 
طارمى در حالى با کسب این نمره بهترین بازیکن زمین از 
دید این ســایت لقب گرفت که 
هم تیمى اش اوتاویو با کسب 
8/1 امتیاز دومین بازیکن برتر 
زمین شــد. طارمــى که این 
فصل در لیگ برتر پرتغال 6 
گل به ثمر رسانده، 
در پایــان این 
جایزه  بازى 
یــن  بهتر
یکــن  ز با
زمین را هم 
از آن خــود 

کرد.

نمره کامل براى
 طوفان طارمى

02

سرمربى پرسپولیس براى دومین ســال متوالى در نقل و 
انتقاالت تابستانى خواستار عقد قرارداد با سجاد شهباززاده 
شد اما باز براى دومین سال پى درپى در خرید او ناکام ماند. 
سال اول شــهباززاده با پرسپولیســى ها مذاکره کرد اما با 
رقمى بسیار خوب توانست قراردادش با سپاهان را تمدید 
کند. تابستان گذشته نیز با مطرح شدن اسم این بازیکن از 
سوى پرسپولیسى ها توانست به استقالل برگشته و پیراهن 
شماره 10 این تیم را برتن کند. گفته مى شود شهباززاده که 
اغلب در نیم فصل اول نیمکت نشین بوده احتماال از سوى 
ساپینتو در لیست مازاد قرار خواهد گرفت. باید منتظر ماند و 
دید یحیى باز هم بازیکن مازاد آبى ها گزینه مورد نظر گل 

محمدى براى جانشینى لوکادیا مى شود؟

سپاهانى سابق
 پرسپولیسى مى شود؟

04

ژوزه مورایس سرمربى پرتغالى طالیى هاى اصفهان که 
در کره و عربستان، دو قدرت شاخص فوتبال آسیا، سابقه 
قهرمانى دارد، حاال امیدوارتر از اواســط نیم فصل اول، به 
صدرنشــینى فکر مى کند. مورایس جزو معــدود مربیان 
باالنشین جدول است که تا اینجا دست به تغییر در سیستم 
تیمش نزده و کمــاکان براى بازى بــا 1-4-1-4 مورد 
عالقه خود، سپاهان را تمرین مى دهد. او که از همان بدو 
ورود به لیگ ایران با اقبال زیادى از سوى هواداران مواجه 
شده است، این روزها در هواى سرد اصفهان هم تمرینات 
سپاهان را جدى تر از همیشه طراحى و اجرا مى کند تا بتوانند 

در صدر باقى بمانند.

مورایس 
فقط قهرمانى مى خواهد

3 ملى پوش ایرانى شاغل در لیگ فوتسال اسپانیا سال 
میالدى خوبى را پشت سر گذاشــتند. حسین طیبى، 
مسلم اوالد قباد و سعید احمد عباسى بازیکنانى هستند 

که تیم هاى پالما و واین آلبالى توپ 
مى زنند و ســال خوبى را پشت سر 

گذاشتند.
طیبى با پالما روزهاى خوبى را پشت 
سر مى گذارد و با 33 امتیاز و اختالفى 
4 امتیازى با پالما صدرنشین، در رده 
دوم لیگ برتر فوتســال اسپانیا قرار 
دارد. طیبى که در ابتداى فصل با عقد 
قراردادى راهى پالما شد، در 11 بازى 
این فصل لیگ اسپانیا براى تیمش 7 
گل به ثمر رسانده است. او در رده سى 
و ســوم بهترین گلزنان لیگ اسپانیا 

قرار دارد. طیبى در لیگ قهرمانان نیز موفق شــده با 
تیمش به مرحله نیمه نهایى صعود کند و یکى از ارکان 

موفقیت تیم اسپانیایى بوده است.
طیبى در 5 بازى خود براى پالما در لیگ قهرمانان اروپا 
5 گل زده و یک پاس گل هم براى هم تیمى خود مهیا 
کرده اســت. او یک پنالتى براى تیمش گلزنى کرده و 
یک بار هم توسط داور با کارت زرد جریمه شده است. 

طیبى در ابتداى سال 2022 نیز موفق شده بود با بنفیکا 
به مقام سوم اروپا برســد؛ او یک گل برابر بارسلونا در 
نیمه نهایى و یک گل برابر ACCS فرانسه در رده بندى 

به ثمر رساند. طیبى همچنین با بنفیکا نایب قهرمان 
لیگ فوتسال پرتغال شــده بود و ستاره تیمش در این 

مسابقات بود.
مســلم اوالدقباد هم با عملکردى درخشان در کراپ 
الوند، راهى پالما شد و هم بازى حسین طیبى در این تیم 
اسپانیایى شد. این ملى پوش فوتسال که توانسته بود 
با ایران نایب قهرمان آسیا شود، در 8 بازى خود براى 

پالما در این فصل در لیگ اسپانیا، 4 گل به ثمر رسانده 
است. او همچنین 6 بازى براى پالما در لیگ قهرمانان 
اروپا انجام داده که یــک گل زده و 6 پاس گل براى 
هم تیمى هاى خود مهیا کرده است. 
البته چندى پیش، ویــزاى کار او به 
اتمام رســید و به ایران بازگشت تا با 
انجام دادن کارهاى ادارى دوباره به 

اسپانیا بازگردد.
سعید احمدعباسى، آقاى گل فوتسال 
ایران نیز  پس از کلى دردسر و زمان 
کارهاى ادارى رفتنش به اســپانیا، 
باالخره موفق شــد با پیراهن واین 
آلبالى به میدان بــرود و حتى براى 
تیمش گلزنى کند. احمدعباسى در 8 
بازى خود براى آلبالى، تنها 2 گل به 
ثمر رسانده و تیمش با 25 امتیاز در رده پنجم لیگا اسپانیا 
قرار دارد. احمدعباسى ابتداى سال 2022 با گیتى پسند 
توانست قهرمان لیگ ایران شود و براى دومین سال 
متوالى آقاى گل لیگ برتر شود. او هم جزو شاگردان 
وحید شمسایى بود که با شکست برابر ژاپن در فینال 
جام ملت هاى فوتسال آسیا، مدال نقره این مسابقات را 

بر گردن انداخت.

ستاره جوان تیم فوتبال سپاهان در حال فراموشى 
جام جهانى است.

تیــم فوتبال ســپاهان دومین جلســه تمرینى 
تاکتیکى براى بازى با پیکان در هفته چهاردهم 
را در مجموعه اختصاصى باغ فردوس پشت سر 

گذاشت.
پیروزى پرگل مقابل نفت مســجد ســلیمان، 
ســپاهان را به رده ســوم جــدول رســانده و 
طالیى پوشان امیدوارند با برترى در برابر پیکان، 

به صدر جدول نزدیک و نزدیک تر شوند.
یکى از بهترین بازیکنان سپاهان در راه پیروزى 
مقابل نفت MIS، امید نورافکن، ســتاره جوان 
و چپ پاى تیم ژوزه مورایس اســت که از اتفاق 
برابر نفــت با پاى غیرتخصصى خــود موفق به 

گلزنى شد.
امید که آخرین خط خورده لیست تیم ملى توسط 
کارلوس کى روش براى اعزام به قطر محسوب 
مى شــود، على رغم همه دشــوارى ها، در حال 
فراموشى جام جهانى اســت و با پست جدیدى 
هم که مورایس برایش در نظر گرفته، مى تواند به 
درخشش بیشتر در ترکیب و تاثیرگذارى واضح تر 

در نتایج سپاهان امیدوارتر باشد.
هافبک شــوتزن ســپاهان که غیبتش در جام 
جهانى با توجه به 25 نفره بودن لیســت ایران، 
انتقادات زیادى را متوجه سرمربى پرتغالى ایران 
در آن مســابقات کرد، حاال باید با فراموشى این 
دورى تلخ، به فکر جام ملت هاى 2024 باشد که 
با پختگى بیشتر، یکى از نفرات اعزامى ایران به 

آن مسابقات باشد.

عملکرد لژیونرهاى ایرانى در اسپانیا به روایت آمار

امید به جام ملت ها 
در دل نورافکن 

زنده شد

هافبک پرتغالى و با تجربه سپاهان پس از پشت 
سر گذاشتن مصدومیت ســرانجام به تمرینات 

گروهى اضافه شد.
پس از دیــدار هفته پنجم برابــر ذوب آهن بود 
که مانوئــل فرناندز یکى از پر ســر و صداترین 
خریدهاى خارجى سپاهان به دلیل مصدومیت 
از دسترس ژوزه مورایس دور شد. او البته به دلیل 
فرا رسیدن زمان فیفادى اول در شهریورماه این 
فرصت را داشت که با بهبود مصدومیت بار دیگر 

براى سپاهان بازى کند و همین اتفاق هم در 
دیدار برابر صنعت نفت در آبادان رخ داد و او 
چند دقیقه اى در نیمه دوم هفته نهم لیگ 
برتر بازى کرد، اما به نظر آسیب دیدگى اش 

تشدید شــد تا دوباره از تمرینات و 
ترکیب تیم دور شود.

پس از این فرا رســیدن 
جام جهانى و تعطیلى 

52 روزه لیگ برتر 
ایــن گمانه زنى 
را ایجــاد کرد 
که او با شروع 

دوباره مســابقات 
مى تواند براى ســپاهان بازى 
کند اما فرناندز شــرایط حضور 
در تمرینات گروهى را نداشــت 
و طى روزهاى اخیــر معموال با 

دســتور کادر فنى به صورت اختصاصى تمرین 
مى کرد.

درنهایت روز چهارشــنبه فرناندز توانست پس 
از مدت ها به تمرینات گروهى اضافه شــود و به 
زودى شــرایط بازگشــت او به ترکیب نیز مهیا 
مى شــود. البته بعید به نظر مى رسد که مورایس 
قصدى براى اســتفاده از ایــن بازیکن در بازى 

امروز در کرج مقابل پیکان داشته باشد.
فرناندز پس از حضور تعویضى در دیدار ابتدایى 
فصل مقابل استقالل، در چهار دیدار بعدى 
تیمش به صورت ثابت وارد زمین شــد 
و از هفتــه پنجم تا حــاال فقط در یک 
دیدار بازى کرد. این دور ماندن طوالنى 
مدت از ترکیب سپاهان شایعاتى 
دربــاره جدایــى اش از 
اردوى طالیى پوشان 
اصفهانــى را ایجاد 
کرده بود ولى او 
به  همچنــان 
قــرارداد خود 
پایبند اســت و 
شاید در آخرین 
دیــدار نیــم فصل 
براى چند دقیقه فرصت بازى 

به دست بیاورد.

هافبک پرتغالى سپاهان باالخره آفتابى شد
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3 باخت پیاپى اتحاد کلباء با هدایت سرمربى ایرانى در لیگ 
امارات که آخرین آن شکســت عجیب برابر خورفکان در 
وقت هاى تلف شده بود باعث شد تا خبرهایى از اخراج فرهاد 
مجیدى از این تیم منتشر بشــود. با این حال نایب رئیس 
باشگاه اتحاد کلباء با اشــاره به اینکه کلباء برابر خورفکان 
خوب بازى کرد و در دو نیمه تیم بهترى بود، اما شــانس 
زیادى نداشت خاطرنشان کرد: شکســت از خورفکان به 
معناى پایان کار نیســت چرا که مسیر لیگ هنوز طوالنى 
اســت و تیم ما در جدول رده بندى موقعیــت خوبى دارد. 
الذابى با تاکید بر اعتماد و رضایت کامل باشــگاه از فرهاد 
مجیدى و کار بزرگى که این مربى در تیمش انجام مى دهد، 
از تقویت اتحاد کلباء در نقل و انتقاالت زمستانى به ویژه در 

خط حمله خبر داد.

اخراج فرهاد تکذیب شد

ملى پوش ایرانى کایســرى اســپور تک گل تیمش  در 
شکست مقابل آالنیا اسپور را به ثمر رساند.

على کریمى مثل سه هفته گذشته سوپر لیگ ترکیه بازى 
مقابل آالنیا اسپور را از روى نیمکت آغاز کرد، اما پس از 
اینکه تیمش نیمه اول را با دو گل واگذار کرد، از شــروع 
نیمه دوم بــه زمین آمد و حضورش روند بــازى را براى 
کایسرى اسپور تغییر داد و آنها را با شوت این ملى پوش 

ایرانى به گل اول رساند.
کایسرى اســپور در چارچوب دیدارهاى هفته شانزدهم 
سوپر لیگ ترکیه در ورزشگاه باهِچِشهیر اوکوالرى در 
حالى مقابل آالنیا اســپور رده نُهمى قرار گرفت که سید 
مجید حســینى را بخاطر محرومیت در اختیار نداشت و 
على کریمى را هم در نیمه دوم وارد زمین کرد و در نهایت 

با نتیجه سه بر یک شکست خورد.
على کریمى پس از اینکه در سه مسابقه تیم ملى ایران در 
جام جهانى حضور ثابت مقابل انگلیس داشت و به عنوان 
یار جانشین برابر ولز و آمریکا به زمین رفت، هفته گذشته 

در دیدار کایسرى اسپور در رقابت هاى جام حذفى مقابل 
گنچلربیرلیگى حدود 15 دقیقه فرصت بازى به دســت 
آورد ولى با یک نیمه حضور در زمین نمایش تاثیرگذارى 
ارائه داد. على کریمى که پیش از این در هفت بازى سوپر 
لیگ ترکیه روى یک گل تاثیرگذارى داشــت، در دقیقه 
59 بازى مقابل آالنیا اسپور پس از اینکه پشت محوطه 
جریمه صاحب توپ شد، با دریبل یک پا دو پاى تماشایى و 
یک شوت فنى دیدنى به گوشه دروازه، گل اول کایسرى 
اسپور را به ثمر رساند و اختالف را به یک گل کاهش داد.

على کریمى در حالى توانست این گل تماشایى را به عنوان 
نخستین گل خود در سوپر لیگ ترکیه ثبت کند که آخرین 
گل خود را 23 ماه قبل در مرحله نیمه نهایى جام حذفى 

قطر با پیراهن الدحیل مقابل الغرافه به ثمر رسانده بود.
کایسرى اسپور پس از این گل تماشایى على کریمى، گل 
ســوم را هم دریافت کرد و در نهایت با نتیجه سه بر یک 
شکســت خورد تا 23 امتیازى و در جایگاه هشتم جدول 
ســوپر لیگ ترکیه بماند و فرصت صعود به رده پنجم را 

از دست بدهد.
على کریمى در روز غیبت مجید حســینى بخاطر چهار 
اخطاره بودن و محرومیت، در دقیقه 8+90 سومین کارت 
زرد فصل خود را گرفت تا او هم در آســتانه محرومیت 

قرار بگیرد.

گلزنى ملى پوش ایرانى در روز شکست کایسرى

مرضیه غفاریان

ر صدر باقى بمانند.

دید این ســایت لقب
هم تیمى اش اوتاوی
8/1 امتیاز دومینباز
زمین شــد. طارمــ
فصل در لیگ برت
گل به ثم
در پای

بازى
به
با
زم
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سپاهان که در هفته گذشته با گلباران کردن مهمان 
جنوبى اش در نقش جهان خــود را به دو قدمى صدر 
جدول رساند امروز باید براى عقب نماندن از کورس 
قهرمانى و حفظ جایگاه خود در بین تیم هاى باالنشین 

هر طور شده بر میزبانش غلبه کند.
ژوزه مورایس براى برتــرى در برابر پیکان همه ابزار 
مورد نیاز را در اختیار دارد. این سرمربى پرتغالى به گفته 
خودش 20 بازیکن باکیفیــت دارد که مى تواند براى 
درآوردن بازى روى قابلیت تک تک آنها حساب کرده و 

امیدوار باشد که امروز هم با عملکرد درخشان شاگردان 
طالیى پوشش ورزشگاه انقالب را دست پر ترك کند.

از قلب سنگر طالیى ها گرفته تا نوك حمله، درترکیب 
تیم مورایس بازیکنانى حضور دارند که مى توانند خیال 
سکاندار پرتغالى خود را براى کسب سوغات 3 امتیازى 
از کرج راحت کنند. ســپاهان در فصل جارى با 8 گل 
خورده و 19 گل زده در 13 بازى ثابت کرده نه تنها به 
راحتى در برابر حمالت حریفان تسلیم نمى شود بلکه 
عملکرد خوبى در خط آتش و گشودن سنگر رقبا دارد. 
مهاجمان و هافبک هاى طالیــى پوش اصفهان در 

نفوذ به محوطه جریمه حریف مشکلى ندارند. آنها اگر 
همچون هفته گذشته دقت و تمرکز بیشترى چاشنى 
ضربات نهایى خود کنند به راحتــى قادر خواهند بود 

دروازه رقیبانشان را به توپ ببندند و به گل برسند. 
با این همه تیم پرمهره مورایس نباید از این نکته غافل 
شود که مصاف امروز آنها در برابر خودروسازان کمى 
با بقیه هماوردهایى که پشت سرگذاشته اند فرق دارد. 
مجتبى حســینى با جمع کردن جوان ترین بازیکنان 
لیگ که میانگین ســنى آنها به 23/6 سال مى رسد، 
تیمى روانه رقابــت هاى لیگ 22 کــرده که به این 

راحتى ها در برابر تیم هاى قوى زانو نمى زند. پیکان، 
هم مدافع عنوان قهرمانى و هم نایب قهرمان فصل 
گذشــته را در ورزشــگاه آزادى زمینگیر کرده است. 
عالوه بر اینها دفاعى بازى کردن شــاگردان حسینى 
در مصاف با مدعیان مــى تواند براى ســپاهانى ها 
دردسرآفرین باشــد. زمین بد اســتادیوم انقالب هم

 مى تواند بر گرفتارى هاى شــاگردان مورایس براى 
برترى در نبرد امروز بیافزایــد و گره در کار آنها ایجاد 

کند. 
از همه اینها بدتر اینکه ســپاهانى هــا خاطره چندان 
خوشــى هم از رقابت هاى رودرروى خــود با پیکان 
ندارند. طالیى پوشــان اصفهان اگرچــه در 5 بازى 
اخیر خود با خودروســازان 2 بار موفق شده اند آنها را 
پنچر کنند اما در مرداد 99 بود کــه با توقف برابر این 
تیم از کسب سهمیه بازماندند و در تابستان و زمستان 
فصل گذشــته هم با 2 نتیجه تساوى و شکست برابر 
پیکانى ها یک بار جام بیستم را به پرسپولیس تقدیم 
کرده و بار دیگــر صدر را به نفع اســتقاللى ها که در 

نهایت قهرمان لیگ گذشته شدند از دست دادند. 
با این تفاسیر، ســپاهانى ها امروز با برترى در نبرد با 
شاگردان مجتبى حسینى مى توانند با یک تیر چندین 
نشــان بزنند؛ هم انتقام ناکامى هایى که با از دست 
دادن امتیاز در برابر این تیم تهرانى نصیبشــان شده 
را بگیرند، هم آن خاطرات تلخ را به فراموشى بسپارند 
و هم اینکه موقعیت خود را در جدول بهبود بخشــند. 
چه بســا این بار ورق برگردد و غلبه بر خودروسازان، 
ســپاهان را به صدر جدول نزدیک تــر کند و همین 
ســرآغازى باشــد براى کســب جــام 22 در پایان
 رقابت هاى فصل جارى. شــاید هم شهریار مغانلو 
کــه روزگارى در پیراهن پیکان با گلــى که از روى 
نقطه پنالتى وارد دروازه سپاهان کرد رؤیاى آسیایى 
شــدن را از این تیم اصفهانى گرفت امروز با گشودن 
سنگر تیم سابقش راه را براى قهرمانى طالیى پوشان 

هموار کند.

هفته چهاردهم؛ سپاهان-پیکان در ورزشگاه انقالب

خودروسازان طالیى پوشان را به 
قهرمانى نزدیک مى کنند؟

آ.اك آتــن در روزى که کاپیتان ایــران 90 دقیقه 
در پســت دفاع چپ این تیم حاضر بود با چهار گل 

حریف خود را گل باران کرد.
در چارچوب هفته پانزدهم لیگ یونان، آ.اك آتن که 
در ترکیب اصلى خود از کاپیتان تیم ملى ایران یعنى 
احسان حاج صفى بهره مى برد به مصاف ُولس رفت.

این دیدار با برتــرى قاطع یاران حاج صفى در نیمه 
اول دنبال شد و خیلى زود مى شد برنده این دیدار را 
حدس زد. میتوگلو در دقیقه 16، پیندا در دقیقه 30 و 
فن وییرت در دقیقه 35 براى آ.اك گل زدند تا این 

تیم با برترى سه بر صفر به رختکن برود.
در حالى که تیــم ولس تالش مى کــرد به بازى 

برگردد، گارسیا گل چهارم آ.اك را در دقیقه 67 به 
ثمر رساند تا پیروزى این تیم قاطع تر شود.

احسان حاج صفى در این بازى نمایش خوبى داشت 
و 90 دقیقه کامل در زمین حاضر بود. او موقعیت و 
شانس گل خوب براى تیمش ساخت و دقت پاس 

82 درصدى داشت.
همچنین چهار دفع توپ، یک قطع، شش بازیابى و 
یک تکل موفق نیز کنش هاى دفاعى او در این بازى 
بود که در مجموع عملکردش در این بازى سبب شد 

نمره خوب 7.1 را کسب کند.
آ.اك با این نتیجه 35 امتیازى شد و در فاصله سه 

امتیازى تا صدر جدول رده بندى قرار گرفت.

پیروزى پرگل آ.اك در حضور کامل کاپیتان ایرانى

ت که با بهبود مصدومیت بار دیگر 
اتفاق هم در  بازى کند و همین

نعت نفت در آبادان رخ داد و او 
 در نیمه دوم هفته نهم لیگ 
، اما به نظر آسیب دیدگى اش 

دوباره از تمرینات و   تا
شود. ور

رســیدن  ا
 تعطیلى 

 برتر 
نى
رد
ع

بقات
ى ســپاهان بازى 
ز شــرایط حضور 
روهى را نداشــت 
اخیــر معموال با  ى

فرناندز پس از حضور تعویضى در
فصل مقابل استقالل، در چها
تیمش به صورت ثابت وارد
و از هفتــه پنجم تا حــاال
دیدار بازى کرد. ایندور ما
مدتاز ترکیب سپا
دربــاره جد
اردوى ط
اصفها
کرد
هم
قـ
پای
شای
دیــدا
براى چند دقیقه
به دست بیاورد.
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نشست صمیمانه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان و شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان 
برگزار شــد. در این نشســت پیرامون چگونگى 
گسترش تعامالت و اثربخش ســاختن آن براى 

دانش آموزان و جامعه فرهنگیان گفت وگو شد. 
به گــزارش روابــط عمومى شــرکت توســعه 
مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان 
شهردارى اصفهان، محمدرضا ابراهیمى، مدیرکل 
آموزش وپــرورش اســتان اصفهان با اشــاره به 
آنکه بسیارى از اقدامات شــاخص حوزه تفریح و 
سرگرمى به بیش از یک دهه گذشته باز  مى گردد، 
اظهارداشت: در ســند تحول بنیادین به سالمت 
جسم، نشاط و شادابى اشــاره شده است به همین 
دلیل طبیعى اســت که نشاط و شــادابى پیشران 

بخش هاى دیگر باشد. 
وى با بیان آنکه در جامعه کنونى انباشت هیجان 
را در جوانان و نوجوانان شاهدیم که متراکم شده 
است، ادامه داد: در مواجهه با این هیجان 2 راهکار 
وجود دارد، مى توان این هیجان را به یکباره رها کرد 
و شــاهد اتفاقات ناگوار بود و یا مى توان به تدریج 
منجر به تخلیه این هیجان شد و به آن سمت وسو 
داد. تخلیه روحیه هیجان طلبى به صورت عالمانه با 
مجموعه هایى همچون شرکت توسعه مجتمع هاى 

سیاحتى سپاهان امکان پذیر است. 
مدیــرکل آموزش وپــرورش اســتان اصفهان با 
بیان آنکه در تالشــیم تا با تعامل شرکت توسعه 
سیاحتى سپاهان نشاط و شادابى به سفره زندگى 
دانش آموزان وارد شــود، خاطرنشــان کرد: این 
موضوع حتى مى تواند به معلمان، جامعه فرهنگیان 

و خانواده دانش آموزان نیز رسوخ کند. خوشبختانه 
رویکــرد وزارت آموزش وپرورش نیــز به مبحث 
تفریح و ســرگرمى جامعه دانش آموزى و معلمان 

رویکرد مناسبى است. 
ســعید ســاکت، مدیرعامل شــرکت توســعه 
مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان 
شــهردارى اصفهان نیز گفــت: باعنایت به آنکه 
شــرکت توسعه ســیاحتى ســپاهان در اصفهان 
عهده دار مدیریت ابرســازه هاى تفریحى و توسعه 
ظرفیت هاى تفریحى و گردشــگرى کالنشــهر 
اصفهان اســت، به همین دلیل در یک سال اخیر 
نخســتین گام این شــرکت توجه به تمامى ابعاد 
استانداردسازى ابرسازه ها و اماکن تحت مدیریت 

آن بوده است. 
وى با بیان آنکه اکنون لباســى از ایمنى و امنیت 
بر تــن ابرســازه هاى تفریحى اصفهان اســت 
افــزود: از ابتداى ســال جدید تاکنــون نزدیک 

به یک میلیون نفــر از مجموعه هــاى تفریحى 
شرکت توسعه سیاحتى ســپاهان بازدید کرده اند. 
یکــى از چالش هایى که اکنــون در حوزه تفریح، 
ســرگرمى و گردشــگرى وجود دارد آن است که 
به طور کلى زیرســاخت هاى ما در حوزه تفریح و 
سرگرمى محدود و کم است و ظرفیت کافى براى 
پاسخگویى به روحیه هیجان طلبى جوانان و نسلى 
که آموزش وپرورش به طور مستقیم با آن مرتبط 

است وجود ندارد. 
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع هاى سیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شــهردارى اصفهان 
بیان کرد: در اصفهان نیاز به توســعه بســترهاى 
مناسب تفریحى و گردشــگرى احساس مى شود 
چرا که آخرین پروژه هاى شاخص شهرى در حوزه 
تفریح در 10 سال گذشته انجام شده است. ما خود 
را براى آنکه بتوان به بخشى از روحیه هیجان طلبى 
نوجوانان و جوانان پاسخ داد، بازوى خدمت رسان 

به مجموعه آموزش و پرورش مى دانیم. 
وى با اشــاره بــه برنامه هــاى مقرر بــه منظور 
سرمایه گذارى هاى خرد و کالن در عرصه تفریح، 
سرگرمى و گردشــگرى، خاطرنشان کرد: در این 
راستا پیرامون اجرایى ســازى چند پروژه تفریحى 
عظیم و قابل توجــه در چندین ســال پیش رو با 

مدیریت شهرى گفت وگو شده است. 
ساکت با بیان آنکه رویکرد کنونى آموزش وپرورش 
پیرامون توجه ویژه به مبحث مشاوره مشهود است 
و رشد 100 درصدى آن موید این نکته است، گفت: 
این روزها در کنار یکدیگر قــرار گرفتن دو مقوله 
مهم آموزش وپرورش شکل عینى تر به خود گرفته 
و به هنگامى که این نهاد موثر قصد آن را دارد که 
در حوزه هاى دینى، پرورش، مشــاوره  و پژوهش 
مشــوق هایى را براى دانش آموزان در نظر گیرد 
فضاى تعاملى مناســبى از جانب شــرکت توسعه 

مجتمع هاى سیاحتى سپاهان وجود دارد. 
وى تصریح کرد: در شــرکت توسعه مجتمع هاى 
سیاحتى ســپاهان پیگیرى هایى در راستاى ارائه 
خدمات الکترونیکى کامل به گردشگران در حال 
فراهم سازى اســت، همچنین برخى از بازى هاى 
موجود در شهربازى شهر رویاها برگرفته از تعامل 
با شــرکت هاى دانش بنیان و به صورت فن آموز  
بوده که در حال توسعه اســت. در شرکت توسعه 
مجتمع هاى ســیاحتى این نگرش وجود دارد که 
ما مجموعه مدارس و دانشــجویان را بازار هدف 
نمى بینیم بلکه مقصد خدمــت و عرصه اى براى 
مســئولیت اجتماعى مى بینیم کــه در تداوم آن 
نگرش توســعه محور حوزه تفریح، ســرگرمى و 

گردشگرى را دنبال خواهیم کرد. 

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان:

دانش آموزان و دانشجویان
 بازار هدف نیستند؛ مقصد خدمت اند 

برگزارى کنفرانس مهندسى و علوم کامپیوتر
 در دانشگاه  نجف آباد

حفاظت محیط زیست از اولویت هاى ذوب آهن است 

معاون پژوهش و فناورى دانشــگاه آزاد اســالمى واحد جامع 
مستقل نجف آباد گفت: دومین کنفرانس بین المللى مهندسى 
و علوم کامپیوتر در بازه زمانى 29 آذر الــى 1 دى ماه 1401 به 
میزبانى دانشــکده مهندسى کامپیوتر دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد جامع مســتقل نجف آباد و با حمایت شرکت هاى فناورى 
اطالعــات، صنایع و دبیرخانه کنسرســیوم هــوش مصنوعى 

دانشگاه آزاد اسالمى مستقر دراین واحد دانشگاهى برگزار شد.
مهدى رفیعى افزود: از نکات قوت این دوره از کنفرانس میتوان 
به کمیته علمى بسیار باتجربه، متشکل از 42 نفر از اعضاى هیات 
علمى با درجات علمى استاد، دانشیار و استادیار از 12 کشور اشاره 
کرد. گستردگى کمیته علمى و کمیته داوران کنفرانس باعث شد 
که این کنفرانس در بیش از 15 شاخه تخصصى و 6 حوزه میان 
رشــته اى اقدام به پذیرش مقاله کند که در نوع خود کم نظیر 
است. تحلیل وابستگى ســازمانى نویسندگان نشان داد که از 6 
کشور شامل ایران، مجارستان، عراق، آمریکا، مالزى و افغانستان 

مقاالتى به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید.
شروان فکرى ارشــاد دبیر علمى کنفرانس عنوان کرد: در این 
دوره از کنفرانس، بیش از 120 مقاله به دو زبان فارسى و انگلیسى 
به دبیرخانه کنفرانس ارســال شــد که از این میان 53 مقاله به 
صورت ارائه شفاهى و 24 مقاله به صورت پوستر مورد پذیرش 
هیات داوران قــرار گرفت. در این میــان، 67 درصد از مقاالت 
پذیرش شــده جهت سخنرانى به زبان فارســى و 33 درصد به 

صورت انگلیسى ارائه شدند.

به منظور ارتقاى سطح تعامالت و همکارى هاى دو جانبه در حوزه 
محیط زیســت و همچنین بررسى روند برنامه هاى بهبود زیست 
محیطى ذوب آهن اصفهان،  ایرج رخصتى مدیرعامل شــرکت 
ذوب آهن بــا مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان دیــدار 

و گفتگو کرد.
رخصتى در ایــن دیدار از اقدامات زیســت محیطى انجام گرفته، 
در دست اقدام، برنامه هاى آتى، دستاوردها و چالش هاى موجود 
در حوزه محیط زیست شرکت گزارشــــى ارایه کرد و گفت: با 
سیاســت گذارى هاى انجام گرفته تمام پروژه هاى توسعه اى 
شرکت بر اســاس الزامات مربوطه داراى پیوست هاى زیســت 
محیطى مى باشــند و رعایت این الزامات در دوره ساخت و بهره 

بردارى به صورت مستمر پایش و کنترل مى شود.
 مدیرعامل شرکت، حفاظت محیط زیست را یکى از اولویت هاى 
ذوب آهن اصفهان دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت تعالى 
در حوزه محیط زیست مداوم و مستمر است که این مسیر در ذوب 

آهن اصفهان به خوبى برنامه ریزى شــــده و با قدرت در حال 
پیگیرى و انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم در این دیدار با اشــاره 
به این نکته که ذوب آهــــن اصفهان در طى 10 سال گذشته و 
خصوصاً طى سالیان اخیر اقدامات فراوانى در حوزه محیط زیســت 
انجام داده است بر ضرورت تداوم برنامه هاى بهبود حوزه محیط 

زیست ذوب آهن تاکید نمود.
الهیجان زاده پیگیرى استفاده از تمام ظرفیت هاى موجود از جمله 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملى و همچنین صندوق ملى محیط 
زیست جهت تسریع در روند انجام برنامه هاى بهبود حوزه محیط 

زیست ذوب آهن اصفهان را خواستار شد.
 همچنین در این دیدار معاون پشــــتیبانى و خدمات اجتماعى 
و مدیر بهداشت و محیط زیست شــرکت از آخرین روند برنامه 
جامع محیط زیســت و پروژه هاى مربوط به آن گزارشــى ارائه

 کردند.

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

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

بــر اثرآزمایــش شــیمی در مدرســه روســتایی، ۹ 
دانش آموز مسموم و دو تن از آنها نیز راهی مرکز 

درمانی شدند.

ســگ های ولگــرد در خیابــان صنعــت روبــه روی 
روســتای علی آباد مالعلی در برخوار اصفهان به 

یک مرد حمله کردند.

در پــی بــارش بــرف و ســرمای شــدید هــوا آبشــار 
مرادیــه یــخ بســت. این آبشــار یخــی باشــکوه در 

ترکیه واقع شده است.

اختــر شناســان لحظــه ای کــه مریــخ پــس از یک 
ساعت پنهان شــدن از پشــت ماه به بیرون نگاه 

کرد را ثبت کردند.

مقوله شــانس از ازل تا امــروز در جوامع مختلف 
بشــر نقش پررنگی داشــته و رنگ و بوی خرافات 

به زندگی انسان داده است.

مریخ نــورد  کــه  اســت  کــرده  اعــالم  ناســا 
«اســتقامت» برای اولین بــار صدای گــرد و غبار 

سطح مریخ را ضبط کرده است.

انفجار در آزمایشگاه مدرسه 

حمله سگ  های ولگرد به مرد اصفهانی

یخ بستن آبشار باشکوه

لحظه ای ناب از ظهور مریخ 

عجیب ترین خرافات جهان 

ناسا دنیا را شگفت زده کرد!
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