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دستمال کاغذی های 
بیماری زا

«پالتو شتری»
 در ساحل اصفهان

ابرچالشی که 
باید به داد آن رسید

۳

۳

خانه های روی آب!

۲

       

پودر کردن سنگ 
کلیه با نوشیدن 

لیموناد

پارك حاشیه اى و حاشیه هاى یک طرح
۳

بار گران تخلف
 بر دوش اتوبوس های 

مسافربری
حمل بارهاى تجــارى با اتوبوس هــاى بین راهى، 
مشکلى کهنه و  نخ نماســت که تبدیل به یک عادت 
شده است. با وجود اینکه در ضوابط حمل و نقل مسافر 
به مواد 24 و32 قانون رسیدگى به تخلفات رانندگى 
اشاره شــده اســت و در ماده 24 تبصره 2 این قانون 
آمده که حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط اتوبوس 
1600کیلوگرم اســت و در ماده 32 به ممنوع بودن 
حمل بار تجارى اشاره شده اما همچنان تخلف است 

که از قوانین سبقت مى گیرد. 
این تخلف آشکار را خیلى هایمان دیده ایم، زمانى که 
سوار بر اتوبوس هســتیم و در میانه راه راننده کنارى

 مى زند و بارى اضافى بر دوش اتوبوس هاى...

نبرد براى حفظ صدرنشینى و فرار از سقوط
شهرآورد ۷۱، سپاهان-ذوب آهن؛ امروز در نقش جهان

۷

مطرح شدن دوباره طرح ساماندهى پارك کردن در خیابان هاى شهر اصفهان

تصمیم سخت مورایس
 برای دربی اصفهان برای دربی اصفهان

یکى از تصمیمات سخت مورایس براى انتخاب ترکیب 
اصلى در مصاف با ذوب  آهن انتخاب زوج دفاع مرکزى 

سپاهان است.آخرین مسابقه لیگ برتر...

۲

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

سنگ بزرگ
 پیش پای کارگران 

ساختمانی

۵

قرارداد وحید شمسایی قرارداد وحید شمسایی 
تمدید می شود؟

برخى از مطالعات دریافتنــد که لیموناد به 
طور موثرى از ایجاد سنگ کلیه جلوگیرى 

مى کند. فقط یک فنجان یا نصف لیوان 
آب لیمو در روز ممکن است اسید 

سیتریک به اندازه کافى...

اما و اگر تکمیل ۴۳۰۰ طرح نیمه تمام 

صنعتی در اصفهان
۶

۷

۱۴۱۴ مجسمه جدید مجسمه جدید
 در اصفهان رونمایی  در اصفهان رونمایی 

۳می شودمی شود

تولیدکنندگان لوازم خانگی در اصفهان گرد هم می آیندجهان نما چک های قدیمی هنوز کار می دهند مشکل گیمرها حل شداستان آشنایی با خواص دارویی و درمانی سمــنوتکنولوژی سالمت

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد حفاظت و حراست از چندین رقبه 
امالك تملیکى خود را از طریق مناقصه عمومى به شرکت هاى ذیصالح واگذار نماید . لذا متقاضیان 
مى توانند جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/11/27 با 
شماره تلفن هاى 03136691090 و 03136691091 تماس حاصل نمایند و پاکت هاى پیشنهادى 
خود را شامل : برگه پیشنهاد قیمت ، مدارك هویتى متقاضى ، چک ضمانت حداکثر تا پایان وقت 
ادارى مورخ 1401/11/27 به دبیرخانه بانک صادرات اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان 

سعادت آباد ساختمان مرکزى بانک صادرات طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند . 
  بانک در رد یا قبول یک یا تمامى پیشنهادات مختار است .

  چک ضمانت بایســتى یک فقره چک بانکى به ارزش 10٪ مبلغ پیشــنهادى در وجه دایره 
حسابدارى و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان باشد .

  بازدید از امالك مورد نظر براى تمامى شرکت کنندگان الزامى است . 
  شرکت هاى متقاضى بایستى الزامًا شرکت تخصصى حفاظتى و حراستى بوده و تحت نظارت 

پلیس محترم پیشگیرى و داراى مجوزات قانونى نیز باشد . 
  اعالم تعداد نفرات مورد نیاز هر پروژه و ارائه آنالیز قیمت الزامى است . 

  مطالعه و امضاء پیش نویس قرارداد و ارائه آن در مدارك شرکت در مناقصه نیز الزامى است . 

آ گهی مناقصه نوبت دوم

بانک صادرات ایران – مدیریت شعب استان اصفهان 

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهرى 
دهکده زاینده رود را به شماره سیستمى 1401/4666 از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

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

کلیه صاحبان مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/25
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/30 

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/10
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 
درصد قیمت برآورد

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
 www.ioz.ir :آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

تجدید مناقصه عمومی/ یک مرحله ای

مسعود منتظری نجف آبادیـ  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

ش

۲

مدیرعامل سازمان زیباسازیمدیرعامل سازمان زیباسازی

 شهرداری اصفهان خبر داد؛ شهرداری اصفهان خبر داد؛
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پایان موج هشتم کرونا 
در ایران

 چک هاى قدیمى 
هنوز کار مى دهند

خبرخوان
برآورد وحشتناك 

  عصر ایران |برآوردها از تلفات زلزله ترکیه 
فراتر از حد تصور است و ممکن است به 72 هزار 
نفر برسد. کنفدراسیون شرکت ها و تجارت ترکیه 
در گزارشى اعالم کرد که 72 هزار و 662 نفر در 
زلزله اخیر ترکیه کشته شده اند. طبق این برآورد، 
84 میلیارد و 100 میلیون دالر هم زیان به اقتصاد 
این کشور وارد شده است. 70 میلیارد دالر از این 
رقم، مربوط به بناهاى تخریب شده و آسیب دیده 
است. 10 میلیارد دالر نیز ضرر مالیاتى و 3 میلیارد 
دالر زیان ناشى از دست دادن نیروى کار برآورد 

شده است.

باورنکردنى 
  فرارو|یک مزرعه زیتون در منطقه التینازو 
ترکیه بر اثــر وقوع زلزله ویرانگر این کشــور به 
شکلى باورنکردنى شکافته و به دو قسمت تقسیم 
شده است. دره تازه ایجاد شده 30 متر عمق دارد 

وعرض شکاف ناشى از زلزله 200 متر است.

زمان اتمام سریال 
«حضرت موسى (ع)» 

  تسنیم| رئیس صدا و سیما از شروع تولید 
سریال «حضرت موسى(ع)» در سه ماه اول سال 
آینده خبر داد و گفت اگر منابع مالى تأمین شود، 
تا پنج سال آینده سریال آماده پخش خواهد شد. 
پیمان جبلى اعالم کرده که ســریال «حضرت 
موســى (ع)» در مرحله پیش تولید قرار دارد. او 
توضیح داد: امیدواریم و خیلى خوش بین هستیم 
مجموعه «حضرت موســى(ع)»  در کنار سریال 
الف ویژه «سلمان فارسى»، در سه ماهه اول سال 
آینده جلوى دوربین برود و کلید بخورد. اظهارنظر 
رئیس صداوسیما درباره بودجه سریال «حضرت 
موسى (ع)» ماه گذشته با حواشى زیادى روبه رو 
شده بود. سریال «حضرت موسى(ع)» قرار است 
به کارگردانى ابراهیم حاتمى کیا و تهیه کنندگى 

سید محمود رضوى تهیه و تولید شود.

لوح ها تصحیح شد 
  صبا |مدیر روابط عمومى جشــنواره فیلم 
فجر درباره لوح هومن برق نــورد گفت: به دلیل 
حساسیت هاى این دوره و به دلیل لو نرفتن اسامى 
برگزیدگان، جلسه جمع بندى داوران ساعتى قبل 
از مراسم اختتامیه برگزار شد که تا دقایقى قبل از 
مراسم ادامه داشــت و به دلیل تکثر جوایز نسخه 
چرك نویس بدون امضاى دبیر سهواً در برخى از 
لوح هاى تقدیر قرار گرفت که نسخه نهایى ارسال و 

از آنها عذرخواهى شد.

تهران، یکى از 3 شهر ارزان 
اکونومیســت با بررسى 172    تسنیم |
شهر مهم جهان، تهران را ارزان ترین و سنگاپور 
و نیویورك را گران ترین شهرهاى جهان معرفى 
کرد. تهران در جایگاه 170 جهان از این نظر قرار 
گرفته است. تریپولى و دمشق به ترتیب پایین تر 

از ایران قرار دارند.

 «ارتش سرى»
 به نمایش خانگى آمد

  سینماپرس |  پخش مجموعه «ارتش 
ســرى» تازه ترین مجموعه تولید شده در شبکه 
نمایش خانگى آغاز شــد. «ارتش سرى» یک 
رئالیتى شوى جدید به روایت سعید ابوطالب است 
که نخستین قســمت از آن، یک شنبه شب در 
پلتفرم فیلیمو منتشر شد. این رئالیتى شو بر اساس 
بازى جذاب «گروه نجات» در ارتش سرى ساخته 
شده است. «ارتش سرى» یک بازى استداللى-
استنتاجى گروهى  است و 10 نفر از بازیگران در 
نقش هاى متفاوت جمع مى شــوند تا یک بازى 
واقعى و رئال را انجام بدهنــد. امیرعلى نبویان 
به عنوان گرداننده بازى، در تمامى قســمت ها 

حضور دارد.

عضو کمیته علمى ســتاد ملى مقابله بــا کرونا ضمن 
تشریح وضعیت کووید19 و سایر عفونت هاى تنفسى 
در کشور، گفت: امسال عارضه «آمپیم» بیشتر رخ داده 
اســت که عمدتًا به دنبال پیک عفونت هاى تنفســى، 
تغییر نوع پاتوژن هاى ویروســى و اتخاذ روند درمانى 
نامناسب اســت که منجر به ایجاد مقاومت میکروبى

 مى شود.
دکتر سید احمد طباطبایى با اشاره به اینکه به طور کلى 
در دنیا روند کرونا به سمت نزول و کاهش رفته است، 
گفت: در ایران هم همین گونه است. کرونا از بین نرفته 
است؛ اما روند کاهشى اســت و فرم شدیدى از بیمارى 

را شاهد نیستیم؛ به شــکلى که پیک خیلى کوتاهى از 
بیمارى را به جهت شــدت و تعداد بیمار تجربه کردیم. 
 XBB و BQ۱ برخى کشورها ســویه هاى جدیدترى از
گزارش کردند ولى در ایران همچنان آخرین سویه هاى 
شناسایى شده همان ها هســتند.  وى افزود: مى توان 
گفت که در مجموع موج هشتم کرونا به پایان رسیده 
است و فعًال در مورد احتمال بروز موج نهم بیمارى نیز 
نمى توان پیش بینى دقیقى داشت؛ زیرا کرونا غیرقابل 
پیش بینى اســت. هرچند که برخى ایــن امیدوارى را 
مى دهند که شاید از تابســتان آینده دیگر مسئله اى با 

کرونا نداشته باشیم.

معــاون فناورى هاى نویــن بانک مرکــزى اعالم کرد: 
چک هاى قدیمى کما فى سابق در تمام شعب بانک هاى 
سراسر کشــور پذیرفته مى شــوند و محدودیتى در ارائه 
خدمات وجود ندارد.مهران محرمیان در خصوص برنامه 
این بانک در حوزه چک گفت: با توجه به ضریب نفوذ باالى 
چک هاى جدید و اقبال عمومى مردم به این چک ها، بانک 
مرکزى در حال برنامه ریزى بــراى جمع آورى چک هاى 
قدیمى (چک هــاى بدون نیاز به ثبت و تأیید در ســامانه 
صیاد) مى باشد و تا زمان تکمیل برنامه عملیاتى، چک هاى 
قدیمى در تمام شــعب بانک هاى سراســر کشور بدون 
هیچ گونه محدودیتى پذیرفته مى شــوند.بنابر اعالم این 

مقام مســئول، قریب به دو ســال از اجراى قانون جدید 
چک و توزیع چک هــاى جدید صیادى (چک هاى بنفش 
رنگ) مى گذرد و این چک ها براى مبادالت مستلزم ثبت 
صدور، تأیید دریافت و یا انتقال در سامانه صیاد هستند و 
بدون ثبت سیستمى امکان نقد شدن را ندارند. روند ورود 
این چک ها به چرخه مبادالت صعودى بوده به نحوى که 
تا پایان دى ماه ســال جارى، بیش از 80 درصد چک هاى 
وصول شده در ســامانه چکاوك از چک هاى جدید بوده 
است.محرمیان افزود: بدیهى است در صورت جمع آورى 
چک هاى قدیمى صیادى، خدمت نقد شدن آنها از طریق 

تمام شعب بانک هاى صادرکننده پابرجا خواهد بود.

دریاقدرتى پور 
حمــل بارهاى تجارى بــا اتوبوس هــاى بین راهى، 
مشکلى کهنه و  نخ نماســت که تبدیل به یک عادت 
شده است. با وجود اینکه در ضوابط حمل و نقل مسافر 
به مواد 24 و32 قانون رســیدگى به تخلفات رانندگى 
اشاره شــده اســت و در ماده 24 تبصره 2 این قانون 
آمده که حداکثر وزن مجاز قابل حمل توسط اتوبوس 
1600کیلوگرم است و در ماده 32 به ممنوع بودن حمل 
بار تجارى اشاره شــده اما همچنان تخلف است که از 

قوانین سبقت مى گیرد. 
این تخلف آشکار را خیلى هایمان دیده ایم، زمانى که 
سوار بر اتوبوس هســتیم و در میانه راه راننده کنارى

 مى زند و بارى اضافى بر دوش اتوبوس هاى جاده مى 
افتد. امرى که حاال آنقدر متداول شــده که تبدیل به 
یک عادت شده است. مسئله اى که گرچه خالف آیین
 نامه هاى موجود است اما خیلى ها از آن اطالعى ندارند.

در این میان اگرچه حمل بار در قد و اندازه هاى خارج از 
عرف مسافرى، مسافران جاده هاى کشور را شاکى کرده 
است اما راننده ها در توجیه این خالفکارى تنها یک چیز 
مى گویند: اینکه دخلشان با خرجشان یکى نیست و به 
این وسیله بخشى از هزینه هایشان را جبران مى کنند. 
حاال بارهاى تجــارى خالف آنچه در قانون اســت با 
اتوبوس هایى حمل مى شــود که حجم مشــخصى 
براى حمل بار دارند و اگر بیش از این بخواهند بار بزنند 
ممکن است مسافران را با خطرات زیادى روبه رو کنند. 
خطراتى که در گفته هاى حسین قاسمى نژاد، کارشناس 

حمل ونقل به خوبى مشخص است.
 به گفته این کارشناس، در حال حاضر حمل بار بدون در 
نظر گرفتن محدودیت وزنى، ایمنى، شکل و بسته بندى 

انجام مى شود که این کار با توجه به وظیفه اصلى ناوگان 
مسافربرى، جان و مال مسافران را در معرض خطر قرار 
خواهد داد. در کنار ایــن تخلف، اکنون برخى انبارهاى 
موجود در شرکت هاى مسافربرى به منبع درآمدى براى 
دالالن این صنف تبدیل شده است، به طورى که یکى 
از راه  هاى غیرمجاز کسب درآمد از این راه، اجاره دادن 
انبارهاى نگهدارى و صدور بارنامه کاال (حمل توسط 

اتوبوس) به شخص ثالث است.
به گفته این کارشناس، اگرچه قانون به موضوع ممنوع 
بودن حمل کاال با ناوگان اتوبوسى اشاره کرده اما نبود 
امکانات عرضه مناســب براى انتقــال کاالى خرد در 
سطح کشور از یک سو و سرعت جابه جایى کاال و نرخ 
به نسبت پایین تر حمل توسط ناوگان مسافرى و وجود 
فضاى قابل  بارگیرى در اتوبوس  ها از سوى دیگر، زمینه  

ساز حمل کاال با این نوع ناوگان شده است.
از ســویى دیگر نبود نظارت و کنترل ناوگان در شروع 
حرکت توســط مدیران و شــرکت  هاى حمل  و نقل 
مسافر، نبود نظارت دقیق توسط دستگاه  هاى نظارتى، 
آگاهى نداشتن رانندگان نســبت به خطرات حمل بار 
تجارى، نبود برنامه ریزى مطلوب در راستاى استفاده از 
ناوگان مسافربرى و تکمیل کردن تعداد مسافر و نیز نبود 
جانشین مناسب براى حمل خرده  بار، از مسائلى است 

که در بروز این تخلف نقش داشته است.
اینها همه در حالى اتفاق مى افتد که آیین نامه موجود در 
حوزه حمل ونقل بار و مسافر در جاده ها نیز کارآیى الزم 
را در راســتاى جلوگیرى از تخلف رانندگان در موضوع 
حمل کاالى تجارى نــدارد و به نظر مى رســد که با 
برنامه اى مدون و با چکش کارى هایى که قرار است 

روى آن صورت گیرد به شکل بهترى به اجرا دربیاید.

بار گران تخلف بر دوش اتوبوس هاى مسافربرى
ایران جاى آلمان را در

 روسیه گرفت
  فارس | روســیه تولید قطعات ایرانى را براى 
جایگزینى توربین هاى زیمنس در نیروگاه هاى آبى 
خود آغاز کرده اســت. واحدهاى توربین گازى کپى 
سخت افزار زیمنس ســاخته شده توسط ایران است. 
ایران قبل از اعمال موج اخیر تحریم ها، مجوز مونتاژ 
و تولید داخلى این توربین ها را دریافت کرده بود. در 
حال حاضر، روســیه مى تواند توربین هاى کوچک و 
متوسط را در داخل کشور خود تولید کند، اما دستگاه 
هایى با ظرفیت بزرگ بیــن 100 تا 120 مگاوات در 
کارخانه مونتاژ زیمنس در روســیه تولید خواهد شد. 
توربین هاى ایرانى به طور بالقوه مى توانند جایگزین 
تجهیزات تولید شده توسط غول صنعتى آلمانى شوند 
که سال گذشته به دلیل تحریم ها فعالیت خود را در 

روسیه متوقف کرد.

کاهش قیمت 34 قلم 
کاالى اساسى  

  رکنا| وزیر جهاد کشــاورزى همزمان با اجراى 
«طرح فجر تا فطر» در فروشــگاه هاى زنجیره اى 
اظهار کرد: با توجه به تقــارن ایام نوروز و ماه مبارك 
رمضان در ســال جارى که در این ایــام تقاضا براى 
کاالهاى اساســى افزایش مى یابد و به اوج خود مى 
رسد با دستور رئیس جمهور براى رفاه حال هموطنان، 
فروشــگاه هاى زنجیره اى به مدت حدود ســه ماه 
34 قلم کاالى اساســى را با تخفیف و بدون سود به 
فروش مى رسانند. سید جواد ساداتى نژاد افزود: کلیه 
فروشگاه هاى زنجیره اى 34 قلم کاالهاى اساسى را 

با 10 تا 25 درصد تخفیف اعمال مى کنند.

جمهورى اسالمى با مخالفان 
ستیز نمى کند

حجت االســالم مرتضوى مقدم، رئیس    ایلنا |
دیوان عالى کشــور درباره عفوهاى اخیر و پیام آن به 
مردم در این شرایط کشور اظهار کرد: این عفوها دشمن 
را خلع سالح کرد. او افزود: دشمن به دنبال سوءاستفاده 
از این شرایط بود و این اقدام در سالگرد پیروزى انقالب 
بسیار خوب و مناسب بود و نشانه این است که جمهورى 
اســالمى ایران بنا ندارد با مخالفان خود ســتیز کند. 
مرتضوى مقدم گفت: این اقدام پدرانه اى بود که مقام 
معظم رهبرى براى کسانى که فریب خورده بودند انجام 
دادند و مورد تذکر قرار گرفتند تا متنبه شوند و دوباره این 

اشتباه را تکرار نکنند.

مأمور نیروى انتظامى 
کرمانشاهى توجیه شد

چندى پیش ویدیویى در فضاى مجازى    انتخاب |
منتشر شده بود که در جریان آن یکى از مأموران پلیس 
در استان کرمانشــاه اظهاراتى را درباره نحوه مواجهه 
پلیس با بى حجابى بیان کرده بود که واکنش برانگیز 
شده بود. در همین راســتا مرکز اطالع رسانى پلیس 
کشــور از توجیه  این مأمور خبر داده است. در اطالعیه 
مرکز اطالع رسانى پلیس آمده اســت: مأمور مذکور 
به دایره بازرسى فراخوانده شد و پس از بررسى دقیق 
ماوقع، ضمن دادن تذکرات الزم، مورد توجیه آموزشى 
قرار گرفته است. این مرکز همچنین شایعات مربوط به 

بازداشت و دستگیرى این مأمور را نیز رد کرد.

خوانندگان فعالند
  موسیقى ما|خوانندگان پاپ که از تابستان 
امسال اثر جدیدى منتشــر نکرده و کنسرتى را روى 
صحنه نبرده اند، به تازگى فعالیت  خود را از سر گرفته و 
آثارى را به صورت تک آهنگ در اختیار هواداران خود 
قرار داده اند. بهنام بانى، ماکان بند، رستاك حالج و رضا 
بهرام، فرزاد فرزین، آرون افشار و بابک جهانبخش از 
جمله خوانندگانى هستند که در روزهاى اخیر به انتشار 
تک قطعه پرداخته اند. بابک جهانبخش که پس از اعالم 
حکم ممنوع الخروجى اش با انتشار پستى به شایعات 
مربوط به خداحافظى اش از موسیقى دامن زده بود، با 
انتشار تک آهنگ جدیدى به عرصه موسیقى بازگشت.

خورشید کیایى
مردان زخم خورده از نبود بیمه مدت هاست این حال و 
روز را دارند؛ کارگرانى که در تیرماه امسال با خبرهاى 
خوشى روبه رو شدند و فکر مى کردند داربست هاى 
لرزان بیمه زیرپایشــان محکم شــده است اما حاال 
با مشــکل آفرینى دوباره تأمیــن اجتماعى روبه رو

 شده اند. موضوعى که نایب رئیس کانون انجمن هاى 
صنفى کارگران ساختمانى از آن انتقاد کرده است. این 
مشکل منجر به این شده که کارگران باز هم در دست 

انداز مشکالت بیمه اى قرار گیرند. 
به گفته نایب رئیــس کانون انجمــن هاى صنفى 
کارگران ساختمانى، عدم پذیرش تمدید شش ماهه 
کارت مهارت براى کارگران ساختمانى یک از همین 
موانع اســت که اکنون جلوى پاى ضعیف ترین قشر 

جامعه قرار گرفته است.
هادى ساداتى با اشاره به اینکه تمدید کارت مهارت 
کارگران ساختمانى قبًال شــش ماه بود تا زمانى که 
کارت اصلى مهارت صادر شــود و به دست متقاضى 
برسد و به تأمین اجتماعى بدهد اما سازمان اکنون این 
مسئله را نمى پذیرد و یکسرى توافقات و تفاهماتى که 
با سازمان فنى و حرفه اى در این باره وجود داشت را 

زیرپا گذاشته است.
طبق گفته هاى نایب رئیس کانون انجمن هاى صنفى 
کارگران ساختمانى، روند کار قبًال به این شکل بود که 
تأمین اجتماعى یک ماه یا دو ماه مانده به اتمام اعتبار 
کارت مهارت به کارگران اعالم مى کرد براى تمدید 
اقدام کنند ولى این مسئله را اکنون نمى پذیرد و به نظر 
مى رسد مى خواهد این موضوع از طریق سازمان فنى 

و حرفه اى دنبال شود.
حاال به نظر مى رســد تأمین اجتماعى درصدد است 
حالت تمدید کارت مهارت را بردارد بدون آنکه عواقب 
این کار سنجیده شد و کارگر ساختمانى هم اطالعى 
از این موضوع نداشــته باشــد و براى تمدید اعتبار 
کارت اقدام نکند تا پرونده بیمه اش بســته شــود. با 
این تفاســیر و با وجود دسترســى ها و سامانه هاى 
اطالع رســانى که تأمین اجتماعى در اختیار دارد و
بازرســى هایى که انجام مى دهد اکنون با ســلب 
مسئولیت در این خصوص کارگران ساختمانى دچار 

مشکل خواهند شد. 
این ســنگ در حالى جلوى پاى کارگران ساختمانى 
انداخته مى شــود که اکنون بیشــترین آمار حوادث 
کار متعلق به کارگاه هاى ساختمانى است؛ به نحوى 

که بیش از 50 درصد حوادث ناشــى از کار در بخش 
ساختمان اتفاق مى افتد و در وقوع بیش از 80 درصد 

حوادث کار عوامل انسانى نقش دارد.
اکبر شــوکت، رئیس کانون انجمن هــاى صنفى 
کارگران ســاختمانى چندى پیش با اعالم اینکه 50 
درصد حوادث کشــور مربوط به کارگران ساختمانى 
اســت و 50 درصد حوادث مابقى مربوطــه به بیمه 
شدگان دیگر مشاغل اســت تأکید کرد که به همین 
دلیل  موضوع بیمه کارگران ســاختمانى بسیار جدى 

است.
احمد رضا پرنده، مدیر کل بازرسى کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى نیــز در همین رابطه مدتى پیش 
اعالم کرد حوادث ســاختمانى در رتبه نخست تعداد 

فوتى هاى حادثه حین کار است.

سنگ بزرگ پیش پاى کارگران ساختمانى

الدن ایرانمنش

در حالى که وضعیت «فرونشست زمین» در بسیارى از مناطق کشورمان به وضعیت 
بحرانى رسیده و گفته مى شــود 70 درصد دشت هاى ایران با مشکل فرونشست 
مواجه شده اند، این بار یک کارشناس زمین شناسى درباره خطر فرونشست براى 

فرودگاه ها، ریل هاى راه آهن و جاده هاى ماشین رو هشدار داده است.
على شهباز در رابطه با اقدامات پیشگیرى از تشدید فرونشست در دشت هاى کشور 
از تصمیماتى گفته که قرار بوده در کارگروه ســازگارى با کم آبى بررسى شود اما 
اینطور که شواهد نشان مى دهد خروجى این کارگروه حداقل در بحث فرونشست 

صفر بوده و اقدامى خاصى انجام نشده است.
این کارشــناس وضعیت موجود را با عنوان یک ابرچالش تعریف مى کند و معتقد 
است اگر همچنان روش هاى سنتى در کشــاورزى در کشور غالب باشد، اصالح 
الگوى کشت در استان ها رعایت نمى شــود و با توجه به اینکه طرح هاى آبخوان 
دارى و آبخیزدارى نیز به حاشیه رانده شده به نظر مى رسد که عزمى در این مورد 

وجود ندارد.
او در حالى این هشدارها را مى دهد که برخى از کارشناسان معتقدند اگر در مجموع 
مصارف آب کشــور صرفًا 15 تا 20 درصد صرفه جویى داشــته باشیم، مى توانیم 

فرونشست را مهار کنیم!
در حال حاضر 48 درصد تأمین منابع آب ایران از طریق آب هاى زیرزمینى صورت 
مى گیرد و باید در برداشت آنها احتیاط کرد، این در شرایطى است که علم جغرافیا و 

هواشناسى مى تواند تکلیف کشورها را روشن کند.
بنابراین، مدیران هر کشورى باید به میزان آبى که مى توانند داشته باشند، برنامه 
ریزى کنند. نکته مهم آن است که بتوانیم با روش هاى مناسب همچون آبخیزدارى 
و آبخوان دارى در سال پر بارش براى سال هاى کم بارش برنامه ریزى داشته باشیم 
اما اکنون شرایط به هیچ عنوان مناسب نیست. اکثر نقاط کشور با خشکسالى روبه 

رو است به نوعى که مردم براى آب آشامیدنى نیز با چالش روبه  رو هستند.

ابرچالشى که باید به داد آن رسید 
مریم محسنى

«قاضى مدرسه» طرحى نو است که به نظر مى رسد تحولى مؤثر را در 
مدارس رقم مى زند. در این طرح قرار اســت قضات در مدارس حضور 
یافته و دانش آموزان را با موضوعات حقوقى و پیشگیرى از جرائم آشنا 
کنند.بر همین اساس هم تفاهمنامه اى بین آموزش و پرورش و معاونت 
اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضائیه تنظیم شــده تا دانش 
آموزان را به ابزارى در مقابل جرایم مجهز کند تا از این طریق بتوانند با 

دانشى که دارند قبل از وقوع جرم از آن پیشگیرى کنند.
به اعتقاد شمارى از کارشناسان حقوقى توجه ویژه به دانش و آگاهى هاى 
حقوقى شهروندان در سرنوشت و بهداشت حقوقى آنان اثرگذارى عمیقى 
دارد و از بروز جرائم، دعاوى و اختالف در جامعه پیشــگیرى مى کند و 
زیربناى پاســخگویى این نیاز از طریق اطالع رسانى و آگاهى بخشى 
حقوقى دولتمردان، رســانه ها و فضاى مجازى میسر مى شود. دانشى 

که به نظر مى رسد در ســنین پایه تأثیرى  پررنگ تر برجاى مى گذارد 
با توجه به اینکه مدرســه نیز به عنوان جامعه اى کوچک در پیشرفت 
تحصیلى و کســب مهارت هاى زندگى دانش آموزان نقشــى اساسى 
خواهد داشت.اصغر جهانگیر، معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم 
قوه قضاییه به عنوان یکى از اعضاى اتاق فکر این طرح درباره نقش مهم 
آگاهى بخشى در سنین کودکى، نوجوانى و جوانى و پیشگیرى رشدمدار 
گفته: پیشگیرى رشدمدار از زیرشاخه هاى پیشگیرى اجتماعى است که 
متمرکز بر کودکان و نوجوانان در معرض خطر بوده و هدف از آن مداخله 
در دوره هاى مختلف رشــد اطفال و نوجوانان در معرض بزهکارى به 
منظور پیشگیرى از تکرارى شدن بزهکارى در بزرگسالى است. یادگیرى 
و آگاه سازى از سنین پایین باعث نهادینه شدن این آموزش ها در افکار 
آنها شده و سبب مى شود تا در بزرگسالى نتایج آن در اجراى بهتر قوانین 

و در زندگى روزمره آنها دیده شود.

کتاب «قصه هاى مجید» نوشته هوشنگ مرادى کرمانى به تازگى توسط 
انتشارات معین به چاپ سى و هشتم رسیده است.«قصه هاى مجید» ابتدا 
یک مجموعه 5 جلدى بود که بعدها در قالب یک مجلد منتشر شد. اولین جلد 
این مجموعه سال 58 منتشر شد. داستان هاى شخصیت مجید، به واسطه 
اقتباس تلویزیونى و ســریالى که کیومرث پوراحمد براساس آن ساخت، 
در ایران شناخته مى شــوند.«قصه هاى مجید» موفق شد عناوین کتاب 
برگزیده شوراى کتاب کودك، کتاب برگزیده سال 1364، کتاب برگزیده 
مجله هاى «سروش نوجوان» و مجله «کیهان بچه ها» و کتاب برگزیده 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان را براى نویسنده اش به ارمغان 

بیاورد.در بخشى از این کتاب مى خوانیم: «بیشتر ما دانش آموزان که در سر 
کالس ها مى باشیم پدر و مادرمان انتظار دارند که دکتر و مهندس بشویم 
و در جامعه آبرومند بشــویم. اگر درس را از میان کار رها کردیم و پول پدر 
مادرمان نرسید که به کالس باالتر برویم و یا تنبل بازى در بیاریم کاسب 
مى شویم. کاسبى هم خوب است. جامعه به کاسب احتیاج دارد. کارگر هم 
مخصوصاً زحمت مى کشد. پدران ما اکثرشان کاسب یا کارگر مى باشند و 
خیلى هم افتخار مى نمایند. پس نمى توانیم بگوییم که چه کسى بیشتر به 
مردم خدمت مى کند.» چاپ سى وهشتم این کتاب با 680 صفحه با جلد 

گالینگور عرضه شده است.

دانش آموزان با حقوق آشنا مى شوند

«قصه هاى مجید» به چاپ سى وهشتم رسید
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اوج سامانه بارشى در استان، 
امروز و فردا 

با توجه به پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان 
اصفهان، مناطق غرب و جنوب در روز هاى ســه شنبه 
و چهارشنبه (امروز و فردا) شــاهد بارش برف خواهند 
بود. معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان گفت: این سامانه بارشى از روز سه شنبه و به ویژه 
چهارشنبه شدت پیدا مى کند که بیشتر به شکل برف در 
مناطق غرب و جنوب اســتان نمایان خواهد شد. نوید 
حاجى بابایى با اشاره به اینکه در قسمت هاى مرکزى 
استان بارش توام برف و باران را شاهد خواهیم بود، افزود: 
براى نیمه شرقى استان در روز چهارشنبه تندباد شدید 

پیش بینى مى شود.

آماده باش 340 تیم امدادى در 
اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان درباره 
تشدید فعالیت سامانه سرد بارشى، گفت: با آغاز فعالیت 
این ســامانه تعداد 340 تیم امداد و نجات و دســتگاه 
ماشین برف روب و انواع تجهیزات زمستانى راهدارى در 
جاده هاى استان به ویژه مناطق غرب و جنوب اصفهان 
فعال  هستند. منصور شیشــه فروش درباره آماده باش 
کامل عوامل مدیریت بحران اصفهان، افزود: از هفته 
گذشته تاکنون به دلیل شــدت بارش برف و کوالك 
همچنان روستاهایى در بخش پشت کوه دوم فریدونشهر 
و راه هاى ارتباطى هشت روستا به دلیل انباشت برف و 

کوالك و کاهش دما مسدود است.

راه اندازى توقفگاه ناوگان 
بارى درون شهرى 

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: نخســتین توقفــگاه نــاوگان بارى 
درون شــهرى در غرب اصفهان واقــع در منطقه 11 
شهردارى راه اندازى شد. سیدعلى عبدالهى اظهار کرد: 
این توقفگاه ناوگان بــارى در منطقه رهنان راه اندازى 
شده که به صورت 24 ساعته مشــغول فعالیت است. 
وى افزود: توقفگاه دیگرى نیز در منطقه 7 شهردارى 
در مجاورت دهکده المپیک با وســعت چهار هکتار با 
هماهنگى ســازمان مدیریت حمل ونقل بار شهردارى 

اصفهان راه اندازى شده و مشغول به فعالیت است.

پایان جشنواره فیلم فجر
 در اصفهان

فیلم هاى جشنواره فجر امسال در اصفهان اکران شد 
و غریب و اتاقک گلى بیشــترین میزان رضایت را از 
شهروندان کسب کرد. ســیزدهمین جشنواره فیلم 
فجر اصفهان پس از گذشت 7 شب اکران با 21 فیلم 
به کار خود پایان داد. هرچند که این دوره از جشنواره 
با چیدمان فیلم هاى قوى در ســینما ســپاهان ویژه 
فعاالن فرهنگ و هنر آغاز نشد اما با اکران فیلم هاى 
«غریب» و «اتاقک گلى» لبخند رضایت مخاطب را 

بدرقه راه خود کرد. 

دانشگاه اصفهان میزبان 
اجالس اکو

هفتمین اجالس کمیته اجرایى و پنجمین اجالس هیات 
امناى بنیاد علمى اکو از امروز سه شنبه به مدت دو روز به 
میزبانى دانشگاه اصفهان در اتاق بازرگانى اصفهان آغاز 
مى شود. مدیر دفتر همکارى هاى علمى و بین المللى 
دانشگاه هاى استان با اشــاره به اینکه بنیاد علمى اکو 
همکارى هاى مشترك اقتصادى میان 10 کشور است 
که ایران، ترکیه و پاکستان از بنیان گذاران این سازمان 
اقتصادى هســتند گفت: این اجالس از فردا با حضور 
هیئت امناى بنیاد علمى اکو، کمیته اجرایى و نمایندگان 
عضو آغاز مى شود. آرش شــاهین با بیان اینکه در این 
اجالس کشور هاى ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان و افغانستان حضور 
دارند افزود: ســازمان اکو اقدام به تاسیس سه آژانس 
تخصصى بنیاد علمى، آموزشــى و فرهنگى کرده که 
وظیفه دارند در راســتاى اهداف خود بــه ایجاد بازار 

مشترك کمک کنند.

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: 
با بازگشــایى زاینده رود و میزان آب تخصیص یافته تنها 
قادریم حدود 25 درصد از مزارع شرق اصفهان معادل 20 

هزار هکتار از کل اراضى این ناحیه را به زیر کشت ببریم.
حســین وحیدا افزود: خروجى ســد زاینــده رود با هدف 
بازگشــایى این رودخانه حدفاصل ســد چم آســمان تا 
شهرســتان اصفهان و تخصیص آب براى آبیارى نوبت 
اول کشت کشاورزان این خطه از شامگاه پنج شنبه گذشته 
افزایش یافت و قرار است در مدت حدود 10 روز حجمى 
بالغ بر 40 میلیون متر مکعــب آب براى مزارع اصفهان و 

شرق این خطه اختصاص یابد.

وى تصریح کرد: در 80 تا 85 درصد از اراضى کشاورزى 
شــرق این دیار، گندم و در باقى مانده زمین ها جو کشت 

مى شود.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان اضافه 
کرد: پارسال در نوبت نخست آبیارى مزارع شرق اصفهان 
قرار بود 49 میلیون مترمکعب آب در اختیار کشاورزان قرار 
بگیرد اما در نهایت بدلیل سو برداشت ها در مسیر رودخانه 
و باال دست، حجم آبى که به ما رسید حدود 27 میلیون متر 
مکعب بود، بنابراین امســال الزم است نظارت کافى در 
باالدست و مسیر رودخانه انجام شود تا شاهد برداشت هاى 

غیرقانونى آب نباشیم.

مســئول فرهنگى و گردشــگرى مجموعــه تاریخى، 
فرهنگــى، مذهبى تخت فــوالد از اجراى زیرســاخت 

گردشگرى مجازى تا پایان سال 1401 خبر داد.
هادى نظرى اظهار کرد: برنامــه اى کاربردى با رویکرد 
اجراى گردشگرى مجازى در تخت فوالد در حال اجراست 
که تعداد 12600 عکس 360 درجه کروى و نشانه شناسى 
عناصر و جاذبه هاى گردشگرى از تخت فوالد در قالب هاى 
بصرى و صوتى از قابلیت هاى این زیرســاخت مجازى 

است.
وى  با بیان اینکه بارگیرى محتوا و بهره مندى از محتواى 
برنامه گردشگرى مجازى از ســایر امکانات این برنامه 

کاربردى اســت، افزود: با توجه به ایجاد زیرساخت هاى 
گردشگرى مجموعه تاریخى، فرهنگى و مذهبى تخت 
فوالد، این پروژه متناسب با ابزارها و نیازهاى گردشگران 

در حال اجرا است.
نظرى با اشاره به موقعیت مجموعه تخت فوالد که مکانى 
باز با فضــاى متنوع ازنظر تجارب معنوى اســت، گفت: 
گردشگرى مجازى مى تواند در ترویج گردشگرى معنوى 
و همچنین معرفى و برجسته سازى ظرفیت هاى هنرى و 

گردشگرى مجموعه تخت فوالد مؤثر باشد.
وى ادامه داد: این پروژه داراى امکان گردشگرى مجازى 

در ساعات روز و همچنین گردشگرى در شب است.

سفر مجازى به تخت فوالد 
امکانپذیر مى شود

تنها 25 درصد از مزارع شرق 
اصفهان زیر کشت رفت

این روزها طرح «ساماندهى پارك حاشیه  اى» به صورت 
آزمایشى در منطقه 3 شهردارى اصفهان در حال اجراست، 
طرحى که از سال ها پیش پایش به خیابان هاى اصفهان 
باز شد و تا کنون چندین بار به شکل رسمى یا آزمایشى 
امتحان شده اما هر بار شکست خورده و نمره مردودى 

گرفته است.
مدتهاست که نبود جاى پارك براى خودرو در خیابان ها 
به خصوص در معابر شلوغ و مرکزى شهر به یک کابوس 
تبدیل شده است، کابوســى که نهایتًا به پارك دوبل یا 
بیشتر و یا نشاندن همراه در داخل خودرو و خارج شدن 
راننده براى مدتى طوالنى مى انجامد. مدیران شهرى 
براى حل معضــل جاى پارك خــودرو در خیابان هاى 
اصفهان طى این سال ها بارها و بارها آزمون و خطا کردند 
و از خلق شغلى تحت عنوان پارکبان تا نصب پارکومترها 
اجرا شد اما هیچ کدام تا کنون نتوانسته مشکالت جاى 

پارك خودرو در اصفهان را حل کند.
بعد از تجربه هاى متعدد در ساماندهى پارك حاشیه اى، 
حاال مدیریت شهرى جدید خبر از اجراى فاز جدیدى از 
طرحى مى دهد که قرار است به صورت پایلوت در چند 

خیابان در نقاط مرکزى اصفهان اجرا شود.
این طرح که با نام طرح «ساماندهى پارك حاشیه  اى» 
نام گرفته بر اساس توافقات شهردارى اصفهان با پلیس 
انجام مى شود. طرحى که به گفته معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردارى اصفهان قرار است توسط پارکبان ها 
مدیریت  شود تا سایر شهروندان بتوانند از ظرفیت پارك 

حاشیه  اى به صورت عادالنه استفاده کنند.
حسین حق شناس با اشاره به مشــکالت و هرج و مرج 
ناشى از پارك خودروها به صورت غیر ساماندهى شده در 
نقاط مختلف شهر اجراى این طرح را در سایه همکارى 
معاونت حمل ونقل و ترافیک با  پلیس راهور دانســته و 
تصریح کرده اعمال قانون راننــدگان خاطى از طریق 

سامانه متحرك موتورسیکلت انجام مى شود.
بر اساس این طرح ابتدا اقدامات فیزیکى در این خصوص 
انجام مى شــود و پس از آن فرهنگســازى هاى الزم 
در رئوس فعالیت هاى معاونت حمل و نقل شــهردارى 
اصفهان مد نظر قرار مى گیرد. طرحــى که اگر این بار 
درست پایه گذارى شود، به هدف متعالى خود که همان 

عدالت اجتماعى است خواهد رسید. 
کارشناسان از جمله مزایاى این طرح هوشمند را توانایى 

ثبت لحظه اى پالك خودرو، اتصال به دیتابیس و جریمه 
متخلــف در همان لحظه، امکان مدیریت نیم ســاعت 
رایگان اول بــراى هر پالك در یــک خیابان و در یک 
روز، امکان اتصال و ارائه سرویس به سامانه تشخیص 
و صدور جریمه الکترونیک با درصد خطایى نزدیک به 

صفر مى دانند.
آنطور که گفته شده اســت،  ساماندهى پارك حاشیه اى 
در اصفهان نه تنها مى تواند پارك خودروها را هوشمند 
کند بلکه اگر مدیریت شهرى بتواند دستى بر سر و روى 
کناره هاى خیابان بکشــد مى تواند میلیــون ها تومان 
پول براى شــهر خلق کند که به نفع شهر و شهروندان 

خواهد بود.  
طى سال ها یکى از آشفته ترین بخش هاى ترافیک شهر 
اصفهان همیشه پارك خودروها در حاشیه  خیابان هاى 
شهر بوده است، حاشــیه هایى که همیشه به علت نبود 
ساماندهى مناسب حاشیه هاى بسیارى براى اصفهان 
داشته اند و مدیریت شهرى نتوانسته آنطور که باید و شاید 
از پس این حاشــیه ها برآید، اکنون با این تدبیر مدیران 
شــهرى اصفهان و پلیس راهور قرار است پارك هاى 

حاشیه اى اصفهان از حاشیه درآیند.

مطرح شدن دوباره طرح ساماندهى پارك کردن در خیابان هاى شهر اصفهان

پارك حاشیه اى و 
حاشیه هاى یک طرح

«پالتو شترى» در ساحل اصفهان
نصف جهان   فیلم ســینمایى «پالتو شترى» در 5 
سانس امروز در پردیس سینمایى ساحل اصفهان 

میزبان عالقمندان خواهد بود.
این فیلم یکــى از فیلم هاى موفق کمدى اســت 
که نمى تــوان از آن حرف زد و به تیــم بازیگرى 
جذاب و متفاوت آن اشــاره نکرد. سام درخشانى 
در بهترین بــازى کارنامه حرفــه اى خود موفق 
شــده از آن کاراکتر خنگ و ابله آثار قاســم خانى 
فاصله بگیرد و شــخصیتى خلق کند که هوش و 
بدجنسى از چشــم هاى او مى بارد. بانیپال شومون 

هم به خوبى در قالب شــخصیت کوهیار فرورفته 
و توانســته یک شــخصیت عقده اى کــه داراى 
مشــکالت متعدد روحى و روانى است را باور پذیر 
از کار در بیــاورد. در میان بازیگــران زن فیلم هم 
نمى توان از کنار بازى بهاره کیان  افشــار به راحتى

 عبور کرد.
اگر عالقمند به کمدى هایى هستید که حرفى براى 
گفتن دارند این فیلم مى تواند بازتاب خوبى داشته 
باشد و به عنوان یک کمدى خوب حالتان را براى دو 

ساعت هم که شده خوب کند.

مریم محسنى
دستمال کاغذى کاالیى ضرورى و بسیار پر کاربرد است 
که همه از آن استفاده مى کنند و جزو لوازمى است که 
در هر خانه اى یافت مى شــود. اما مشکل از اینجا آغاز 
مى شود که گاهى هیچ نظارتى بر روى نحوه تولید این 
دستمال ها نیســت و گاهًا دیده مى شود که دستمال 
کاغذى هاى فله اى در بســته هاى بزرگ چندتایى به 
قیمت هایى بسیار ارزان و حتى یک سوم قیمت معمول 

دستمال کاغذى هاى معمولى به فروش مى رسند. 
این نــوع دســتمال کاغذى هــا که معموًال توســط 
فروشگاه هاى کوچک و دستفروش ها عرضه مى شود 

نه داراى پروانه تولید است و نه حتى داراى مهر استاندارد 
و یا هر شــاخص دیگرى و مردم تنها به این دلیل که

 ارزان تر بوده آنها را مى خرند.
گفته مى شود این دســتمال کاغذى ها در کارگاه هاى 
زیرزمینى غیر بهداشــتى تهیه مى شــود و مى توانند 
خودشان به علت وضعیت بد بهداشتى که دارند موجب 

بیمارى هاى زیادى بشوند. 
در این زمینه باید منابع بهداشتى اقدامات الزم را انجام 
داده و به مردم نیز اطالعات الزم را در زمینه نوع تهیه 
این نوع دستمال هاى ارزان قیمت بدهند تا برخى فریب 

ارزانى را به قیمت بیمار شدن نخورند.

دستمال کاغذى هاى بیمارى زا

خانه هاى روى آب!
نصف جهان   روزنامه «اقتصاد آینده» در ســرمقاله 
شــماره 24 بهمن ماه خود با عنوان «آخر و عاقبت 
خرید خانه در ترکیه» نوشــته: «مرکز آمار کشور 
ترکیه در تازه ترین گزارش خود اعالم کرده است که 
ایرانى ها در سال 2020 میالدى بیش از 7 هزار خانه 
در این کشور خریدارى کرده اند که نسبت به سال 

قبل از آن 25 درصد رشد داشته است.»
در ادامه این گزارش عنوان شده است که شهروندان 

ایرانى در سپتامبر2020 و سپتامبر2021 بیشترین 
خریداران منزل مســکونى در ترکیه بوده اند. این 
در حالى است که کارشناسان حوزه مسکن وطنى 
نسبت به خرید ملک به امید اقامت در ترکیه هشدار 
داده اند امرى که برخى ها با بى اعتنایى به هشدارها 
همچنان تحت تاثیر تبلیغات رسانه اى و شبکه هاى

 ماهواره اى این کشور نســبت به خرید ملک اقدام 
مى کنند.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

نخســتین ســمپوزیوم بین المللى مجسمه ســازى در 
اصفهان روز دوشــنبه در محل کارگاه فنى ســازمان 

زیباسازى شهردارى اصفهان آغاز شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان در 
این مراســم گفت: پس از برگزارى 6 دوره سمپوزیوم 
مجسمه سازى کشورى در سال هاى گذشته همت شد 
تا هفتمین دوره سمپوزیوم مجسمه ســازى را در ابعاد 

بین المللى برگزار کنیم.
حمید قنادنیا افزود: مــواد بکار رفته در ادوار گذشــته 
شــامل چوب، ضایعات آهن و ترکیبى از چوب و آهن 
بوده است و در این دوره از آهن اســتفاده خواهد شد و 
در این رویداد 37 نفر از مجسمه سازان برجسته داخل و 

خارج از کشور بیش از 70 طرح ارسال کردند و 14 طرح
 انتخاب شد.

وى ادامــه داد: طرح هاى برگزیده توســط 11 هنرمند 
برجسته کشورى و ســه هنرمند خارجى از کشورهاى 
روسیه، ترکیه و ارمنستان و دربازه زمانى 24 بهمن تا 7 

اسفند ساخته خواهد شد.
وى افزود: بازه زمانى ساخت آثار هر روز از 10 صبح تا 5 
بعدازظهر در محل کارگاه فنى سازمان زیباسازى است 
و در کنار هر یک از این هنرمندان یک اســتادکار ماهر 

جوشکارى قرار خواهد داشت.
مدیرعامل ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان با 
اشاره به صرف بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون تومان در 

برگزارى این رویداد، اظهار کرد: در حالت عادى سفارش 
آثار هنرى به این مجسمه سازان برجسته با صرف هزینه 
بسیار باالیى همراه بود که اکنون در قالب این سمپوزیوم 
هزینه تولید و اســتفاده از آن به میــزان قابل توجهى 

کاهش یافته است.
مدیرعامل ســازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان 
همچنیــن از رونمایــى آثار نخســتین ســمپوزیوم 
مجسمه سازى بین المللى اصفهان در نوروز 1402 خبر 
داد و گفت: آثار تولید شده نخست به مدت 3 ماه در یکى 
از محورهاى پرتردد مردم شهر به صورت نمایشگاهى 
قرار مى گیرد و پس از آن در مناطق 15 گانه شهردارى به 

صورت دائم جانمایى خواهد شد.

14 مجسمه جدید در اصفهان رونمایى مى شود

وصول 120 درصدى بودجه شهردارى گلشهر
نصف جهان   شهردار گلشهر از وصول 120 درصدى 

بودجه 1401 تا پایان دى ماه خبر داد.
مصطفــى محمــودى گفــت: بودجــه ســال 
1401 شــهردارى گلشــهر بر مبنــاى رقم 100 
میلیارد ریــال پیش بینى شــده بود که تــا پایان 
دى ماه ســال جارى 190 درصــد بودجه وصول 

شده است.
وى ادامه داد: الیحه بودجه سال 1402شهردارى 
نیز متناســب با هزینه ها، درآمدهاى شهردارى و 
راهبردهاى مدنظــر پیش بینى و براى بررســى و 
تصویب نهایى تحویل شــوراى اسالمى شهر شده 

است.

فردا؛ برگزارى همایش هوش مصنوعى و متاورس 
در شاهین شهر

نصف جهــان   شــهردار شاهین شــهر از برگزارى 
نخســتین همایش هوش مصنوعى و متاورس در 
شاهین شهر خبر داد.ســعید ابریشمى راد با اشاره به 
انعقاد تفاهم نامه شهردارى شاهین شهر با سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى اســتان اصفهان به 
منظور احداث و راه اندازى موزه ملى دستاوردهاى 
علمــى در این شــهراظهار کرد: کالبــد فرهنگى 
شاهین شهر با توجه به تنوع قومیتى و وجه تسمیه 
شــهر دانش و خالقیت بــراى آن فرصتى مغتنم 

در راستاى برندســازى در حوزه علمى و پژوهشى 
است؛ به همین دلیل برگزارى اولین همایش هوش 
مصنوعى و متاورس در شاهین شــهر پیش درآمد 
احداث موزه ملى دستاوردهاى علمى شاهین شهر 

در 26 بهمن خواهد بود.
وى متاورس را دنیایى ماوراى دنیاى حقیقى عنوان 
کرد و افزود: باوجود تأثیر غیرقابل انکار متاورس در 
فرهنگ و جامعه جهانى مى توان آن را تمدن ســاز 

دنیاى آینده دانست. 

امضاى تفاهم نامه دانشگاه خمینى شهر و هالل احمر
نصف جهــان   سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
خمینى شــهر گفت: تفاهم نامه همکارى مشترك 
میان جمعیت هالل احمر و دانشــگاه آزاد اسالمى 
خمینى شــهر براى گســترش همکارى و افزایش 
مشــارکت در موضوعات تحقیقاتى، آموزشــى، 
امــدادى، فرهنگى و توانمندســازى اســتادان، 
دانشجویان و کارکنان این واحد دانشگاهى منعقد 

شد.
على حیدرى افزود: بــه زودى پایگاه امداد جمعیت 
هالل احمر در دانشــگاه آزاد اسالمى خمینى شهر 

دایر مى شود.
وى تقویــت و ارتقاى ســطح فعالیت هاى کانون 
دانشجویى هالل احمر در دانشــگاه، ارائه آموزش 
دوره هاى امداد، کمک هاى اولیه و پیش بیمارستانى 
براى دانشجویان و اعضاى هیئت علمى و کارکنان 
را ازجمله مفاد این تفاهم نامــه عنوان کرد و گفت: 
اســتقرار نیرو ها و تجهیزات و پوشش امدادى 24 
ساعته و برگزارى کارگاه ها، نشست ها و سمینار هاى 
تخصصى و کالس هاى آموزشى، امدادى، فرهنگى 

و علمى از دیگر تعهدات طرفین است.

معاون خدمات شــهرى شــهردار اصفهان با تاکید بر 
اســتفاده حداکثرى از ظرفیت هاى شــهردارى براى 
اسکان و خدمات رسانى به مســافران نوروزى، گفت: 
امکانات شــهردارى براى میزبانى از مسافران نوروزى 

بسیج خواهد شد.

مهدى بقایى در نشست معاونان خدمات شهرى مناطق 
15 گانه شهردارى اصفهان، اظهار کرد: تمام امکانات 
الزم براى رفاه مســافران نوروزى باید فراهم شــود تا 
آن ها روزهاى خوب و به یادماندنى در شــهر اصفهان 

داشته باشند.

وى با اشــاره به اســتفاده حداکثــرى از ظرفیت هاى 
شهردارى براى اسکان و خدمات رســانى به مسافران 
نوروزى گفت: در این راستا باید ورزشگاه ها آماده سازى 
و اقدامات الزم براى تعمیر سرویس هاى بهداشتى و رفع 

معایب آن انجام شود.

بسیج امکانات براى میزبانى از مسافران نوروزى
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به دنبال مشکالتى که گیمرها به دالیلى مانند سرعت پایین 
دانلود بازى و آپدیت آن ها داشتند، اخیرا سایت و اپلیکیشنى در 

این زمینه رونمایى شد تا این مشکل را حل کند.
 بازى هاى رایانه اى در قرن جدید به شدت توجه عالقمندان 
را به خود جلب کرد. اگرچه سال هاى زیادى از فراگیر شدن 
بازى هاى رایانه اى نگذشته ولى این بازى ها جاى خود را بین 
جوانان هر نسل پیدا کرده اند. پیشرفت سریع فناورى و به روز 
شدن سریع بازى ها و دستگاه هاى بازى این صنعت را به یک 
حوزه فراتر از فراغت تبدیل کرده و افراد نگاه حرفه اى ترى به 
آن دارند؛ گیمرها که اســتفاده کنندگان حرفه اى بازى هاى 
رایانه اى هستند، معموال این عرصه را به عنوان شغل و حرفه 

خود انتخاب مى کنند و از آن کسب درآمد مى کنند.
اما یکى از مشکالتى که گیمرهاى کشور همواره با آن روبرو 
بودند، ســرعت پایین دانلود بازى ها و آپدیت آنها به همراه 
پینگ یا زمان تاخیر باالى بازى آنالین بود که باعث اختالل 
و تجربه کاربرى نامناسب گیمرها در ایران مى شد بنابراین 
وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات وعده کاهش پینگ بازى 
و افزایش سرعت بازى ها را داد؛ درنهایت 27 دى ماه امسال 
سایت و اپلیکیشن کاهش پینگ بازى هاى رایانه اى رونمایى 
و با همکارى بخش خصوصى، بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى 

و شرکت ارتباطات زیرساخت، به نام رادار بازى راه اندازى 
شده است.

استفاده از این سایت و اپلیکیشن آن عالوه بر 
افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازى ها 

و آپدیت آنها باعث کاهش چشمگیر 
پینگ بازى ها نیز خواهد شد که در 

نتیجه تجربه اى دلچسب در 
بازى آنالین براى کاربران 

رقم خواهد خورد. این 
اتفاق از طریق انتقال 

CDN هــاى این 

بازى ها به داخل 
کشور و کوتاه 
مسیر  کردن 

دسترسى کاربران داخلى کشور به سرورهاى بازى و طراحى 
ابزارهاى خاص توسط متخصصان جوان کشورمان صورت 
radar. گرفت و گیمرها مى توانند از طریق مراجعه به آدرس

game این حس خوب را تجربه کنند.

طبق این گزارش اخیرا در یک نشســت خبرى آمارهایى از 
شــاخص اطالعات مصرف بازى هاى دیجیتال در ایران به 
همراه بولتنى در این زمینه ارائه شد. بر اساس جداول منتشر 
شده آخرین پیمایشى که بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى تا انتهاى 
سال 1400 انجام داده، گویاى آن است که از هر 100 ایرانى، 
40 نفر بازى دیجیتال (گیم) انجام مى دهند به این ترتیب، در 
سال گذشته از هر 100 مرد، 46 نفر و از هر 100 زن ایرانى 35 
نفر بازیکن هستند؛ این در حالى است که در سال 1398 این 

تعداد در میان بانوان 29 نفر بود.
تعداد گیمرها در ایران در سال 1389 تقریبًا 16 میلیون، سال 
1392 بیش از 18 میلیون، سال 1394 تقریباً 23 میلیون، سال 
1396، 28 میلیون، سال 1398 بیش از 32 میلیون و در سال  
1400 به 34 میلیون افزایش داشته است. به صورت کلى، از 
سال 1398 تا سال گذشته تعداد کل بازیکنان ایرانى با نرخ رشد 

ترکیبى سالیانه تقریباً هفت درصد افزایش یافته است که البته 
این رشد در سال هاى اولیۀ دهه 90 به دلیل ضریب نفوذ اینترنت 

و دسترسى گسترده تر به موبایل و اینترنت، بیشتر بوده است.
گفته شده میانگین سنى بازیکنان ایرانى 23 سال بوده که این 
افراد به طور میانگین 95 دقیقه در روز بازى (گیم) مى کنند. 
متوسط مرداِن بازیکن 115 دقیقه و متوسط زناِن بازیکن 64 
دقیقه در روز اســت و تقریبًا 58 درصد گیمرها آنالین و 56 

درصد کل آن ها هر روز بازى مى کنند.
اما از بین جمعیت کل بازیکنان، ســه درصد آن ها میانسال، 
18 درصد بزرگسال، 34 درصد جوان، 19 درصد نوجوان، 17 
درصد کودك، 9 درصد خردسال هستند. مجموع هزینه کرد 
بازیکنان ایرانى براى سخت افزار و نرم افزارهاى بازى هاى 
دیجیتال در ســال 1400، 19 میلیارد و 279 میلیون تومان 
برآورد شده است که تقریباً با 739 میلیون دالر برابرى مى کند.
همچنین تولید ناخالــص داخلى کشــور در این عرصه نیز 
یک هزار میلیارد و 457 میلیون تومان تخمین زده مى شود؛ این 
رقم به تفکیک براى هزینه هاى نرم افزارى دو میلیارد و 612 
میلیون تومان و براى هزینه هاى سخت افزارى 16 میلیارد و 
700 میلیون تومان برآورد مى شــود. الزم به ذکر است تمام 
آمارها در سال 1400 و پیش از اعماِل محدودیت هاى 
اینترنت در شش ماهۀ اخیرگردآورى شده است.

بازى هاى رایانه اى رصد مى شوند
از سوى دیگر خشونت در بازى هاى رایانه اى و تاثیر آن بر 
گیمرهاى جوان و البته نوجوانان، موضوعى اســت که در 
این سال ها دغدغه بسیارى از افراد و خانواده ها بوده است. 
درست به همین دلیل هم نشست هاى تخصصى مختلف 
با حضور متخصصان و روانشناســان برگزار شده و قوانینى 
هم در این زمینه وضع و اجرا شده است. با وجود این با رشد 
و توســعه صنعت بازى هاى رایانه اى گویا این دغدغه هم 
بیش تر شده است در همین رابطه، محمدصادق افراسیابى 
که از اعضاى هیئت مدیرة بنیاد ملــى بازى هاى رایانه اى  
است، در گفت وگو با ایســنا، اقدامات این بنیاد را این گونه 
شرح داد: برنامۀ شبکۀ ملى نظارت در بنیاد ملى بازى هاى 
رایانه اى در حال پیگیرى ســت؛ از گیم نت ها، بازى سراها، 
مراکز عرضه و فروش بازى هاى رایانه اى و پیشانه هاى بازى 
(دستگاه هاى کنسول بازى و شهربازى ها) به صورت مستمر 
بازدید مى شوند تا در این مراکز، فضاى سالمى برقرار باشد 
و بازى هاى سالمى عرضه بشود؛ همچنین جلوى عرضه و 

ارائۀ بازى هاى غیرمجاز گرفته مى شود.
طبق گفته وى تمام فروشــگاه هاى مجازى عرضۀ بازى 
رصد مى شوند. بازى هاى بومى که رده بندى سّنى دریافت 
نکرده باشند و در فروشگاه ها تبلیغ بشوند براى اصالح تذکر 
دریافت مى کنند و آن دسته از بازى هاى خارجى که از بنیاِد 
ملى بازى هاى رایانه اى مجوز دریافت نکرده  باشند، اگر در 
تاپ بنِر فروشگاه هاى عرضۀ بازى قرار بگیرند براى فیلتر 
به کارگروه تعیین مصادیق معرفى مى شــوند و اگر در تاپ 
بنر نباشند، براى  تعیین رده بندِى سّنِى آن ها به فروشگاه ها 

فرصت داده مى شود.
 بازى هاى فیلترشــوندة خارجى آن دســته اى خواهند بود 
که نشــان رده بندى ســّنى دریافت نکرده اند و هم این که 
بررسى کارشناســان اثبات کند این بازى ها دچار مسائل و 
مشکالت مختلفى هســتند و محتواى 
مضّر و آسیب رســان بــه کودك و 
نوجوان دارد. اما بازى هاى داخلى 
به هیچ عنوان فیلتر نمى شوند و فقط 
به شرکت هایى که تولیدکنندة این 
بازى ها هستند تذکر داده مى شود. 
در صورتى که یک بازى خارجى در 
داخل کشور نمایندگى داشته باشد نیز 
فیلتر نمى شود و فقط تذکِر اصالِح بازى 

داده مى شود.

مشکل گیـــمرها حل شد
اپل احتماًال سرى آیفون 15 را با درگاه USB-C عرضه خواهد کرد اما قابلیت هاى این 

پورت روى گوشى هاى غول فناورى کوپرتینویى محدود خواهد بود.
اخیراً بحث هاى زیادى درمورد شایعه ى استفاده از درگاه USB-C در آیفون هاى آینده ى 
اپل مطرح شده است. این تصمیم گیرى با هدف انطباق با قوانین اتحادیه ى اروپا انجام 
خواهد شد. اکنون براساس پستى در ویبو، اپل در حال  کار روى بُرد مدار مجتمع سازگار با 

الیتنینگ است که در کنار USB-C مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
 USB C به گزارش نئووین، بُرد جدید اپل مى تواند عملکرد هر کابل یا دستگاه سازگار با
را هنگام اتصال به آیفون کتترل و در سناریوهاى مختلف، ویژگى هاى خاصى را فعال یا 
غیرفعال کند. این شایعه هنوز به طور رسمى تأیید نشده است ولى در صورت واقعى بودن 

مى تواند سازگارى با لوازم جانبى مبتنى بر درگاه الیتنینگ را به ارمغان بیاورد.
پورت الیتنینگ براى اولین  بار سال 2012 با آیفون 5 معرفى شد، و با در نظر گرفتن اینکه 
آیفون 15 اواخر امسال عرضه خواهد شــد، اگر قرار باشد USB-C در همه ى مدل هاى 
گوشى مذکور ارائه شود، این اقدام تغییرى معنادار خواهد بود. کابل هاى USB-C روى 
آیفون احتماًال فقط از شارژ آهســته و برخى تجهیزات جانبى پشتیبانى خواهند کرد که 
ازجمله مى توان به سازگارى با مانیتورهاى اکسترنال اشاره کرد. البته احتمال دارد پشتیبانى 

از نمایشگر فقط به مدل هاى پرو آیفون 15 محدود شود. 

براى نصب جدیدترین به روزرسانى گوگل کروم، باید کاربر ویندوز 10 یا ویندوز 11 
باشید چراکه این نسخه باگ هاى امنیتى را برطرف مى کند.

اگر روى کامپیوترى قدیمى از گوگل کروم استفاده مى کنید، احتماًال اکنون زمان 
ارتقاى قطعات سخت افزارى سیستم فرا رسیده است. نسخه ى جدید مروگر کروم که 
امروز در دسترس قرار گرفته است، از سیستم  عامل هاى ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 
۸٫۱، ویندوز سرور 2012 و ویندوز سرور R۲ 2012 پشتیبانى نمى کند. مایکروسافت 
اوایل سال میالدى انتشار به روزرسانى امنیتى را براى ویندوز 7 و ویندوز 8 و ویندوز 

۸٫۱ متوقف کرده بود.
کروم 110 شمارى از مشکالت امنیتى را برطرف مى کند و میزبان قابلیت هایى جدید 
است. در این نسخه ى کروم، مى توان صفحات خطاى شبکه را شخصى سازى و از 

سیستم احراز هویت بیومتریک به منظور پر کردن فرم هاى ورود استفاده کرد.
گوگل اعالم کرد که ازاین پس یک هفته قبل از انتشار نسخه ى نهایى کروم، این 

مرورگر را به صورت محدود در دسترس قرار مى دهد.
این نخســتین بارى اســت که نصب نســخه ى جدید گوگل کروم به استفاده از 
ویندوز 10 و ویندوز 11 مشــروط مى شود. نســخه هاى قدیمى تر کروم همچنان 
روى کامپیوترهاى مجهز بــه ویندوز 7 و ویندوز 8 و وینــدوز ۸٫۱ اجرایى خواهند 
بود؛ با این حال نه مرورگر و نه سیســتم عامل به روزرسانى امنیتى جدیدى دریافت 

نخواهند کرد.
مایکروسافت اعالم نکرده است که در حال حاضر چند نفر به استفاده از ویندوز 7 ادامه 
مى دهند؛ ولى مؤسسه اى مستقل در سال 2021 تعداد کاربران ویندوز 7 را حدوداً 100 
میلیون نفر اعالم کرد. نظرسنجى دیگرى نیز نشان مى دهد تعداد کاربران ویندوز 

7 از ویندوز 11 بیشتر است.

قابلیت هاى درگاه USB-C آیفون 15 
احتماالً محدود خواهد بود

3 ویژگى جذاب آپدیت جدید MIUI14 در گوشى هاى شیائومى
آپدیت جدید MIUI14 امکانات و ویژگى هــاى زیادى را به 
گوشى هاى شیائومى اضافه مى کند، اما در اینجا به بررسى 3 تا 

از مهم ترین آن ها خواهیم پرداخت.
شــیائومى دو ماه پیش از گوشــى هاى جدید سرى شیائومى 
 MIUI14 13 خــودش به همراه آپدیت نــرم افزارى جدیــد
رونمایى کرد. این گوشــى ها اولین محصوالتى هســتند که 
جدیدترین نسخه رابط کاربرى شیائومى را در اختیار دارند. ما 
در مطالب مختلفى به بررسى امکانات و قابلیت هاى این آپدیت 
پرداخته ایم؛ اما ویژگى هایى وجود دارد که باعث منحصر به فرد 

شدن این رابط کاربرى اندرویدى مى شود.
در اینجا مى خواهیم 3 تا از جذاب تریــن ویژگى هاى آپدیت 
جدید MIUI14 که به گوشى هاى شــیائومى اضافه مى شوند 
را بررسى کنیم. این سه، ویژگى هایى هســتند که مى توانند 
روى بهبود تجربه کاربرى اســتفاده از گوشى هاى شیائومى 

تأثیرگذار باشند.

 Photon 1. کمک به اجراى ســریع اپلیکیشن ها با
Engine

شــیائومى از یک موتور ویژه به نــام Photon Engine پرده 

برداشــته که به اجراى سریع تر اپلیکیشــن ها کمک مى کند. 
هر اپلیکیشــنى که از هر منبعى دانلود شود، در سیستم عامل 
مى یو آى 14، سریع تر از نسخه هاى دیگر اجرا خواهد شد. این 
موتو، با بهینه ســازى عمیق کرنل لینوکس، مى تواند تجربه 
کاربرى فوق العاده روان را براى کاربران گوشى هاى شیائومى 
به ارمغان بیاورد.پوستى که شــیائومى براى معرفى این موتور 
منتشر کرده، نشــان مى دهد که اپلیکیشن هاى متفرقه تا 88 
درصد روان تر خواهند شــد. عالوه بر ایــن، مصرف انرژى از 
سوى اپلیکیشــن ها نیز تا 16 درصد کاهش پیدا مى کند. این 
موتور بى شــک یکى از بهترین ویژگى هــاى آپدیت جدید 
MIUI14 اســت که به کاربران اجازه مى دهد لذت بیشترى از 
گوشى خود در اجراى برنامه هاى مختلف ببرند.عالوه بر این، 
تغییرات دیگرى هم در زیر پوست این سیستم عامل انجام شده 
که به طور کلى باعث روان تر شــدن تجربه کاربرى و پایدارتر 
شدن سیستم مى شود. شــیائومى آپدیت MIUI14 را با شعار 

«زندگى جدیدت را بساز» منتشر کرده است.

Ultra-Pure 2. سیستم
 ،MIUI14 یکى دیگر از جذاب ترین ویژگى هاى آپدیت جدید

سیستم Ultra-Pure است. این بیشتر یک لقب براى آپدیت 
جدید گوشى هاى شیائومى است. غول چینى، این بروزرسانى 
را با حداقل فایل هاى ممکن عرضه کرده است. بنابراین مقدار 
کمى از فضاى ذخیره سازى گوشى شــما را اشغال مى کند و 
اپلیکیشن هاى از پیش نصب شده کمترى روى آن قرار دارد. 
حتى کاربران مى توانند بیشتر برنامه هاى سیستمى نصب شده 
روى گوشى را پاك هم کنند و فقط برنامه هاى مهم و ضرورى 
مثل تماس، پیام رسان، ســاعت و فروشگاه اپلیکیشن را باقى 
بگذارند. همین حجم کم سیســتم، باعث سبک و روان بودن 

آن شده است.
 MIUI شیائومى طى 12 سال گذشته روى بهتر شدن عملکرد
کار کرده است. و امسال، مى توان غنى ترین و بهترین نسخه 
این رابط کاربرى مبتنى بر اندروید را دید. این کمپانى مى گوید 
بروزرسانى جدید، 23 درصد کمتر از نسخه قبلى حافظه اشغال 
مى کند و این یعنى فضاى بیشــترى از گوشى کاربران خالى 

خواهد ماند.
این درحالیســت که در گزارشــى مشخص شــد که آپدیت

 One UI5,1 سامسونگ روى گوشى هاى سرى گلکسى اس 
23، فضاى وحشتناك بیش از 58 گیگابایت حافظه گوشى را 

مى بلعد! در حال حاضر MIUI با تنها 8 اپلیکیشن از پیش نصب 
شده غیرقابل حذف، داراى کمترین برنامه هاى از پیش نصب 
شده در بین پوسته هاى اندرویدى و سیستم عامل iOS است.

3. آیکون هاى قابل تغییر
یکى دیگر از ویژگى هاى آپدیت جدید MIUI14 شــیائومى، 
پشــتیبانى از آیکون هاى بزرگ قابل تغییر است. آیکون هاى 
دســکتاپى که اکنون بزرگ تر و بهتر از قبل شده اند. این سایز 
جدید مى تواند باعث زیباتر شــدن صفحه اصلى گوشى شما 
شود. در آپدیت جدید MIUI، حتى پوشه ها نیز بزرگ تر شده اند 
و امکان دسترسى مستقیم به تعداد اپلیکیشن هاى بیشترى را 

فراهم مى کنند.
شما مى توانید آیکون برنامه ها و پوشه ها را به دلخواه خود تغییر 
دهید و از انواع آیکون هاى آماده که شــامل حیوانات خانگى 
یا گل ها مى شود، اســتفاده کنید. به لطف این ویژگى، صفحه 

گوشى شما جذاب تر و دلچسب تر از گذشته خواهد شد.
همانطور که گفته شــد، این ها فقط جذاب ترین و مهم ترین 
امکانات و ویژگى هاى جدید آپدیت گوشــى هاى شــیائومى 

بودند. 

اجرا نشدن نسخه جدید گوگل کروم 
روى ویندوز 7 و 8

براى اولین بار در جهان، ربات گفتگوگر ChatGPT هدایت یک شرکت را بر عهده 
گرفت. شرکت CS India این ربات را به عنوان مدیر عامل براى نظارت و مشاورت 

بر رشد خود منصوب کرد.
اخیرا یک شرکت روابط عمومى و بازاریابى دیجیتال در ایاالت متحده دو کارآموز 
 (Aiden)و آیدن (Aiko)جدید را در تیم خود اســتخدام کرد. این دو نفر به نام آیکو
افرادى واقعى نبودنــد، بلکه آنها مخلوقــات هوش مصنوعــى و در واقع اولین 

کارآموزان هوش مصنوعى در جهان بودند.
اکنون یک شرکت هندى تصمیم گرفته این کار را به مرحله اى جدید ببرد. شرکت 
Chhatra Sansad یا CS India، شرکتى است که به توانمندسازى جوانان هند 

از طریق توسعه و رهبرى اختصاص دارد و به تازگى تصمیم گرفته است که ربات 

ChatGPT را به عنوان مدیر عامل خود منصوب کند.

درست خواندید، این ربات هوش مصنوعى که از زمان راه اندازى بیش از دو ماهه 
خود تاکنون، صدر اخبار را در اختیار گرفته اســت، اکنون در راس یک شرکت قرار 

دارد.
ربات گفتگوگر هوش مصنوعى ChatGPT که به دست شرکت OpenAI  توسعه 
یافته، به دلیل داشتن قدرت پاسخ تقریبًا به همه چیز، تفکیک موضوعات پیچیده، 
سرودن شعر، نوشتن داستان، کدنویســى، ایجاد ایده از ابتدا و با موفقیت گذراندن 
آزمون پزشکى ایاالت متحده مشهور شده است و در واقع یک انقالب را در عرصه 
دیجیتال رقم زده اســت که نوید مى دهد که زندگى ما هرگــز دوباره مثل قبل از 

پیدایش آن نخواهد شد.
شرکت CS India اولین و تنها سازمانى اســت که این تصمیم پیشگامانه را براى 
انتصاب یک ربات هوش مصنوعى به عنوان مدیر عامــل در دنیاى واقعى اتخاذ 
مى کند. پیش از این تنها در یک مجموعه درام علمى-تخیلى آمریکایى موسوم به 
«Raised By Wolves» دیده شده بود که یک شهرك توسط یک ابررایانه هوش 

مصنوعى به نام «The Trust» اداره مى شد.
کونال شــارما، بنیانگذار CS India مى گوید، ChatGPT بــر عملیات روزانه این 

شرکت نظارت خواهد کرد و باعث رشد و گسترش آن خواهد شد.
وى گفت: ChatGPT کاندیدایى عالى براى رهبرى ســازمان ما در این مأموریت 
اســت، زیرا قابلیت هاى پردازش زبان پیشــرفته و توانایى تجزیه و تحلیل حجم 
وسیعى از داده ها، آن را براى هدایت تالش هاى ما براى توانمندسازى جوانان هند 

از طریق رهبرى و توسعه مناسب مى سازد.

هنگ کردن آیفون، یکى از مشکالت اعصاب خردکن این گوشى ها است که گاهى دچارش 
مى شوید. ولى غافل از اینکه برطرف شدن آن یک راه حل بسیار ساده دارد!

فرقى نمى کند شما از یک گوشى اندرویدى یا آیفون استفاده مى کنید. گوشى هوشمند شما 
شبیه به یک کامپیوتر کوچک است که در داخل جیب شما قرار مى گیرد. و درست مثل تمام 
کامپیوترها، آن نیز ممکن است با مشکالت نرم افزارى مختلفى مواجه شود. البته این اتفاق 
همیشگى نیست، اما گاهى اوقات ممکن است مشکلى براى گوشى تان رخ دهد تا نتواند 
پاسخگوى کار شما باشد. شاید گوشى شما حتى اگر تمام طول شب در شارژ بوده هم روشن 
نمى شود. شاید اپلیکیشنى کرش کرده و نمى توانید هیچ جوره از آن خارج شوید. قبل از اینکه 
بخواهید گوشى تان را به یک تعمیرگاه ببرید، ما راه حل بسیار ساده اى را به شما پیشنهاد 

مى کنیم که مى تواند مشکل هنگ کردن آیفون شما را برطرف کند. اما آن چیست؟

یک فورس ریست ساده، مشکل هنگ کردن آیفون را حل مى کند
فورس ریست، یکى از قابلیت هاى سیستمى آیفون هاى اپل است. وقتى گوشى شما غیرقابل 
پاسخگویى مى شود یا هنگ مى کند، مى تواند آن را یک مرتبه خاموش و روشن کند. این 
دقیقاً چیزى شبیه به قطع کردن برق کامپیوتر است. بنابراین از این روش فقط باید در مواقع 
الزم استفاده کنید. فورس ریســت مى تواند پروتکل هایى که هنگام ریستارت کردن و یا 
خاموش کردن گوشى انجام مى شود را دور زده و در نتیجه از این طریق به هر طریقى که شده 

گوشى شما را یک بار خاموش و روشن کند.

چگونه باید یک آیفون را فورس ریست کرد؟
اگر هم از یک آیفون قدیمى اســتفاده مى کنید که نمى توانید آن را به iOS16 ارتقا دهید، 

قضیه متفاوت است. در آیفون 7 باید دکمه ولوم پایین و دکمه سمت راست بدنه را نگه 
دارید. در آیفون 6 اس و آیفون اس اى (نســل 1) هم دکمه کنارى و دکمه هوم را باهم 

بفشارید.

فورس ریست گوشى هاى اندرویدى چگونه است؟
برخالف آیفون هاى اپل، فورس ریست کردن در گوشى هاى اندرویدى مى تواند متفاوت 
باشد. شرکت ها، روش هاى مختص خودشان را براى این کار پیشنهاد مى کنند. اما در اکثر 
مدل ها اینگونه است که باید دکمه پاور را به مدت 20 ثانیه نگه دارید تا گوشى ریبوت شود. 
یا به طور مثال در گوشى هاى سامسونگ، کاربران باید ولوم پایین و پاور را به مدت 7 ثانیه 

نگه دارند تا گوشى فورس ریست شود.

حل مشکل آزاردهنده هنگ کردن آیفون با یک ترفند سادهربات ChatGPT مدیرعامل یک شرکت هندى شد!

یون نفر اعالم کرد. نظرسنجى دیگرى نیز نشان مى دهد تعداد کاربران ویندو
1 ویندوز 11 بیشتر است.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات وعده کاهش پینگ بازى 
افزایش سرعت بازى ها را داد؛ درنهایت 27 دى ماه امسال 7و
سایت و اپلیکیشن کاهشپینگ بازى هاى رایانه اىرونمایى

و با همکارى بخش خصوصى، بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى 
وشرکت ارتباطات زیرساخت، به نام رادار بازى راه اندازى 

شدهاست.
اپلیکیشن آن عالوه بر استفاده از این سایت و

افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازى ها 
آپدیت آنها باعث کاهش چشمگیر  و

پینگ بازى ها نیز خواهد شد که در 
نتیجه تجربه اى دلچسب در 

بازى آنالین براى کاربران 
خواهد خورد. این  رقم

اتفاق از طریق انتقال 
CDN هــاى این 

بازى ها به داخل 
و کوتاه  کشور
مسیر کردن 

4 به 34 میلیون افزایش داشته است. به صورت کلى، از  1400
8سال1398 تا سال گذشته تعداد کل بازیکنان ایرانى با نرخ رشد 

2رقم به تفکیک براى هزینه هاى نرم افزارى دو میلیارد و 612
6میلیون تومان و براى هزینه هاى سخت افزارى 16 میلیارد و 
به ذکراست تمام الزم 700 میلیون تومان برآورد مى شــود.

0آمارها در سال 1400 و پیش از اعماِل محدودیت هاى 
اینترنت در شش ماهۀ اخیرگردآورى شده است.

ج و بازى هاى سالمى عرضه بشود؛ همچنین
ارائۀ بازى هاى غیرمجاز گرفته مى شود.

طبق گفته وى تمام فروشــگاه هاى مجازى
رصد مى شوند. بازى هاى بومىکه رده بندى
نکرده باشند و در فروشگاه ها تبلیغ بشوند براى
دریافت مى کنند و آن دسته از بازى هاى خار
بازى هاى رایانه اى مجوز دریافت نکرد ملى
تاپ بنِر فروشگاه هاى عرضۀ بازى قرار بگی
به کارگروه تعیین مصادیق معرفى مى شــو
نباشند، براى  تعیین رده بندِى سّنِى آن ها بنر

فرصت داده مى شود.
 بازى هاى فیلترشــوندة خارجى آن دســته
نشــان رده بندى ســّنى دریافت نکرده ا که
بررسى کارشناســان اثبات کند این بازى ها
مشکالت مختلفى هســ
مضّر و آسیب رســان
نوجوان دارد. اما باز
به هیچ عنوان فیلتر نم
ت به شرکت هایى که
بازى ها هستند تذکر
در صورتى که یک با
داخل کشور نمایندگى
فیلتر نمى شود و فقط تذک

داده مى شود.
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پودر کردن سنگ کلیه با نوشیدن لیموناد

تحقیقات جدید نشــان مى دهد افرادى که مبتال به اوتیسم هســتند، درد را با شدت 
بیشترى نسبت به دیگران احساس مى کنند.

باور غالب این است که مبتالیان به اوتیسم نسبت به درد بى تفاوت هستند، احتماًال به 
دلیل تمایل به خودآزارى. دکتر تامى بار-شالیتا، از دانشکده پزشکى ساکلر در دانشگاه 

تل آویو در اسرائیل، گفت: با این حال، «این فرض لزوماً درست نیست».
شالیتا در یک نشست خبرى گفت: "ما مى دانیم که خودآزارى مى تواند ناشى از تالش 
براى سرکوب درد باشد و ممکن اســت آن ها به خود صدمه بزنند تا به طور ناخودآگاه 

مکانیسم فیزیکى که "درد را مهار مى کند" را فعال کنند.
محققان مى خواستند بدانند که آیا افراد مبتال به اوتیسم بیشتر از جمعیت عمومى آسیب 

مى بینند یا خیر.
شالیتا توضیح داد که حدود 10 درصد از جمعیت عمومى از اختالل عملکرد مدوالسیون 
حســى رنج مى برند. این به معناى سطحى از حساســیت بیش از حد حسى است که 
مى تواند در عملکرد عادى روزانه اختالل ایجاد کند، مانند مشکل در نادیده گرفتن یا 

تطبیق با نور هاى وزوز یا سوسوزن یا زمزمه کردن کولر ها یا فن ها.
بار-شالیتا گفت: مطالعات گذشته نشان داده است که افراد مبتال به این اختالِل تعدیل 
حسى، درد بیشترى را تجربه مى کنند. این اختالل در افراد مبتال به اوتیسم به میزان 70 
تا 90 درصد رخ مى دهد. این یکى از معیار هایى است که براى تشخیص اوتیسم استفاده 

مى شود و با شدت اوتیسم مرتبط است.
این مطالعه شامل 52 بزرگسال مبتال به اوتیســم با عملکرد باال و 52 فرد سالم بود. 
محققان از آزمون هاى روان فیزیکى براى ارزیابى درد براى بررسى ارتباط بین محرك 

و پاسخ استفاده کردند.

یک محقق با استفاده از کامپیوتر، مدت و شدت محرك را کنترل مى کند. از فرد معاینه 
شده خواسته شد تا شدت دردرا در مقیاس 0 تا 100 رتبه بندى کند.

این مطالعه نشان داد که افراد مبتال به اوتیسم بیشتر آسیب مى بینند و مکانیسم سرکوب 
درد آن ها کمتر موثر است.

«باور رایج این بود که ظاهراً آن ها «به درد بى تفاوت هســتند» و گزارش هایى وجود 
دارد که کارکنان پزشکى بر اساس این باور غلط با آن ها رفتار کرده اند. نتایج مطالعه ما 
نشان مى دهد که در اکثر موارد، حساسیت به درد افراد مبتال به اوتیسم در واقع بیشتر 
از اکثر افراد جامعه اســت، در حالى که آن ها در ســرکوب موثر محرك هاى دردناك 

ناموفق هستند.
شالیتا گفت: ما امیدواریم که یافته هاى ما براى متخصصان و متخصصان این جمعیت 

مفید باشد و به پیشرفت درمان شخصى کمک کند.

 در ســه کارآزمایى بالینى، محققان دریافتند که مکمل هاى ویتامین D در کاهش 
خطر پیشرفت پیش دیابت به دیابت نوع 2 مؤثر هســتند. در طول  سه سال، فقط 
کمتر از 23 درصد از بیماران مورد مطالعه که از ویتامین D اســتفاده مى کردند، به 
دیابت مبتال شدند، در مقابل 25 درصد از بیمارانى که قرص هاى دارونما دریافت 

کردند.
این مطالعه نشان داد که مکمل ها به طور متوسط خطر پیشرفت به دیابت نوع 2 را 

تا 15 درصد کاهش مى دهند.
دکتر «آناستاســیوس پیتاس»، سرپرســت تیم تحقیق از مرکز پزشکى تافتز در 
بوستون، گفت: «بسیار واضح اســت که اگر در معرض خطر ابتالء به دیابت نوع2 

هستید، ویتامین D تأثیر متوسطى بر کاهش خطر ابتالء به این بیمارى دارد.»
او تاکید کرد که این یافته ها در مورد افراد در معرض خطر متوسط این بیمارى صدق 

نمى کند و هنوز مشخص نیست که دوز بهینه ویتامین D براى افراد مبتال به پیش 
دیابت چقدر است.

پیتاس در ادامه افزود: «هیچ مکملى جایگزین تغییرات سبک زندگى از جمله رژیم 
غذایى سالم و ورزش منظم نخواهد بود.»

پیتاس گفت: «مــا نمى خواهیم این پیام را بدهیم که یــک قرص بخورید و دیگر 
نیازى به انجام کار هاى سخت نظیر تغییر رژیم غذایى و ورزش نخواهید داشت.»

دیابت نوع 2 زمانى ایجاد مى شود که سلول هاى بدن دیگر به هورمون انسولین که 
به انتقال قند ها از غذا به سلول ها کمک مى کند تا به عنوان انرژى مورد استفاده قرار 
گیرد، پاسخ مناسبى نمى دهند. در نتیجه، سطح قند خون به طور مزمن باال مى ماند 
که در طول زمان مى تواند به رگ هاى خونى آسیب برساند و منجر به بیمارى قلبى، 

کلیوى و چشمى و سایر عوارض شود.
پیش دیابت حالتى است که در آن قند خون به طور غیر طبیعى باال است، اما هنوز 

به اندازه کافى براى تشخیص دیابت نوع 2 باال نیست.
مطالعه ویتامین D با مشاهده این موضوع آغاز شد که شیوع دیابت به طور معمول 
در نقاط دورتر از خط استوا بیشتر است. به گفته پیتاس، «این موضوع نشان مى دهد 
که قرار گرفتن در معرض نور خورشید که بدن را به تولید طبیعى ویتامین D تحریک 

مى کند، ممکن است در خطر ابتالء به دیابت نقش داشته باشد.»
مطالعات بعدى نشان داد که بین سطح ویتامین D خون افراد و خطر ابتالء به دیابت 
نوع 2 ارتباط وجود دارد. در همین حال، تحقیقات آزمایشــگاهى به برخى دالیل 
بالقوه اشــاره کرد: به عنوان مثال، ویتامین D مى تواند تولید انسولین طبیعى را در 

حیوانات بازگرداند.

سمنو از عصاره جوانه گندم تشکیل مى شود و یکى از 
سین هاى سفره هفت سین است که خواص فراوانى 
براى ســالمتى دارد. این ســین مغذى سفره هفت 
ســین، نمادى از قدرت و برکت محسوب مى شود و 
در روزهاى پایانى ســال به صورت گروهى در برخى 
از مناطق کشور طبخ مى شــود. ویتامین ها و آنتى 
اکسیدان هاى موجود در ســمنو آن را به یکى از پر 
خاصیت ترین مواد غذایى تبدیل نموده است. سمنو 
از نظر طب سنتى داراى طبع گرم و معتدل است. 100 
گرم سمنو سیصد گرم کالرى، 6/0 گرم پروتئین و 52 

گرم کربوهیدرات دارد.

ویتامین هاى موجود در سمنو
ســمنو حاوى موادى مانند سلنیوم، فسفر، کرومیوم، 
روى، آهن، مس و انواع ویتامین هاى K،E،A و گروه 

ویتامین هاى B۱ ,B۳ ,B۵ ,B۸,B۱۲ است.

خواص سمنو براى تقویت استخوان ها
مصرف ســمنو باعث تقویت عمومى بــدن به ویژه 
استخوان ها مى شود؛ زیرا سمنو سرشار از کلسیم و 
پتاسیم است و از پوکى استخوان جلوگیرى مى کند. 
بنابراین افراد میانسال که در معرض پوکى استخوان 
قرار دارند مى توانند با مصرف به اندازه ســمنو از این 
بیمارى جلوگیرى کرده و اســتخوان هــاى خود را 

تقویت نمایند.

سمنو مفید براى درمان سرطان
سمنو سرشار از آنتى اکســیدان است به همین دلیل 

مصرف آن سبب کاهش سرطان خواهد شد.

خواص سمنو براى کودکان
سمنو، از شــیره جوانه گندم و آرد، پخته و تهیه مى 
شود و ارزش غذایى آن بســیار باالتر از برنج و سایر 
حبوبات است؛ بنابراین براى رشد کودکان و نوجوانان 

مفید است.
 مواد مغذى موجود در سمنو به رشد جسمى و ذهنى 
کودکان و تقویت اســتخوان هــاى کودك کمک 

مى کند.

فواید سمنو براى کاهش وزن
فیبر باالى سمنو سبب مى شود که این غذاى مقوى 
براى الغرى مفید باشــد، زیرا به دلیل ایجاد سیرى 
طوالنى مــدت از ریزه خوارى جلوگیــرى کرده واز 
پرخورى دست برداریم. اما نباید افراد چاق در مصرف 
سمنو افراط نمایند، زیرا تعادل در مصرف هر غذایى 

باعث سالمت جسم مى شود.

تقویت سیستم ایمنى با مصرف سمنو
سمنو حاوى ویتامین C فراوانى است و بنیه و سیستم 
ایمنى بدن را تقویت مى کند. مصرف ســمنو براى 

بهبود افراد دچار سرماخوردگى مفید است.

مصرف سمنو و سالمت چشم
بتاکاروتن موجود در سمنو از آســیب هاى بینایى و 
عصبى در چشم جلوگیرى مى کند و به سالمت چشم 

کمک مى کند.

سمنو براى درمان کم خونى
 B سمنو حاوى آهن، اسید فولیک و ویتامین هاى گروه
است و براى خونسازى و تنظیم هورمون ها مفید بوده 

و مى تواند در رفع خستگى تاثیر گذار باشد.

خواص سمنو براى زیبایى
ویتامین C و E موجود در ســمنو به شادابى پوست 
کمک مى کند و سبب جوانسازى پوست خواهد شد. 
ویتامین هاى گروه B و اسید فولیک موجود در سمنو 
نیز به پرپشت و خوش نما شدن موها کمک مى کند.

سمنو مفید براى دیابتى ها
در فرایند جوانه زدن گندم 

براى تهیه سمنو، 
ویتامین ها 

و امــالح معدنى 
گندم چند برابر شــده و از 

کالرى و کربوهیدرات آن کاسته مى شود. پروتئین ها، 
هضم و جذب بهترى یافته و بر میزان ویتامین C آن 
افزوده مى شود. در این مرحله اگر طعم گندم جوانه زده 

را بچشید متوجه شیرینى آن مى شوید.
زمانى که گندم جوانه نزده است، شیرین نیست و مواد 
قندى اش به صورت نشاسته ذخیره مى شود، اما در 
فرآیند جوانه زنى، نشاسته تجزیه و تبدیل به واحدهاى 
کوچک ترى به نام مالتوز مى شود و شیرینى سمنو که 
طبیعى است پدیدار مى شود، مصرف کم سمنو براى 

مبتالیان به دیابت توصیه مى شود.

سایر خواص سمنو
استفاده از سمنو باعث کاهش کالرى بدن و کلسترول 
خون مى شود و استفاده از این ماده غذایى در درمان 
عوارضى مانند ریوى، کمبود وزن، پا درد، مخملک، 
تب برفکى، نامنظم شــدن ضربان قلب و زخم هاى 

قرنیه مفید است.

مبتالیان به اوتیسم درد را شدیدتر احساس مى کنند D جلوگیرى از ابتال به دیابت نوع 2 با مصرف ویتامین

خاصیت
 شلغم 
براى افراد
 بى تحرك

 منصور رضایى، دکتراى تغذیه و رژیم غذایى با بیان این که سبزیجات در 
علم تغذیه جایگاه خاصى دارد که متاســفانه در عامه مردم اغراق گویى ها 
در این زمینه وجود دارد، گفت: این را بگویم که شــغلم مفید است و در این 

باره شک نکنید.
 در فصل زمستان، تمایل بدن انسان، به خوراکى هاى چرب زیاد است و افراد 
تحرك زیادى هم ندارند از این رو، همین امر موجب مى شود اواخر اسفند ماه 

افراد، دچار چاقى مى شوند. 
وى ادامه داد: از این رو، در فصل زمستان مصرف سبزیجات همچون شلغم، 

گل کلم و هویج خوب است، زیرا که خواص زیادى دارند. به طور مثال، شلغم 
نشاسته هم ندارد و خود شلغم، قاتل یبوست است. 

این دکتراى تغذیــه و رژیم غذایى ادامه داد: همچنین، بوى شــلغم باعث 
مى شود تا خشــکى هواى زمستان گرفته شــود. همان طور که مى دانید، 
هواى خشک براى ریه خوب نیست و شلغم قاتل بیمارى هاى تنفسى است. 
سرفه هاى افرادى که مشکالت تنفسى دارند با شلغم کمتر مى شود. فواید 

دیگرى هم شلغم دارد که بعد ها در طول تاریخ کشف خواهد شد.
وى در ادامه بیان کرد: نفخ دستگاه گوارش، به خاطر کربوهیدرات است که 

توصیه مى شود افراد شلغم را خوب بجون و خوب بپزن و همچنین در کنار 
شلغم، از سبزیجات معطر مثل نعناع، ترخون و ... که نفخ شلغم را مى گیرد 
و خودشان هم خیلى مفید هستند، اســتفاده کنند. حبوبات هم باید قبل از 
مصرف خیسانده شوند تا ارزش غذایى آن ها بیش تر شود و نفخ شان کمتر 

گردد.
رضایى در پاســخ به این پرسش که شــلغم براى تیرویید بد است؟، گفت: 
بله، کلم، ترب، سویا، گردو، شلغم، هنگامى که خام مصرف شوند، مشکلى 
ایجاد مى کنند؛ اما اگر پخته شــود، احتمال بدتر کــردن تیرویید را فراهم 

نمى کند.

وى در پایان با بیان انیکه شلغم فشــار را باال نمى برد مگر آنکه نمک بیش 
از حد به آن زده باشــند، اظهار کرد: شلغم، یک سبزى بســیار مفید براى 

نه به خاطر انســولین بلکه به خاطر فیبر دیابتى هاســت؛ اما 
شلغم خام، ضد ســرطان است؛ اما براى و ویتامیــن ها؛ 
خوب نیست.نفــخ و تیرویید 

آشنایى با خواص 
دارویى و درمانى سمــنو

برخى از مطالعات دریافتند کــه لیموناد به طور موثرى از 
ایجاد سنگ کلیه جلوگیرى مى کند. فقط یک فنجان یا 
نصف لیوان آب لیمو در روز ممکن است اسید سیتریک به 
اندازه کافى را فراهم کند تا از ایجاد سنگ در افرادى که 

قبًال مبتال شده اند جلوگیرى کند.
لیمو خواص فراوانى براى سالمتى دارد. این میوه سرشار 
از مواد مغذى و ویتامین ها بوده و مى تواند از بدن در برابر 

بیمارى ها محافظت کند.
 از جمله خواص لیمو مى توان به مــواردى مانند تقویت 
سیســتم ایمنى بدن، تقویت سالمت قلب، درمان سنگ 
کلیــه،  کاهش قند خــون، درمان کم خونى و... اشــاره 

کرد.

1-لیمو براى سالمتى قلب مفید است
لیمو منبع خوبى از ویتامین C است. یک لیمو حدود 31 
میلى گــرم ویتامین C را تأمین مى کنــد، که 51 درصد 
از میزان مــورد نیاز مصرف روزانه مرجع (RDI) اســت. 
تحقیقات نشــان مى دهد که خوردن میوه و سبزیجات 
سرشــار از ویتامین C خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و 

سکته را کاهش مى دهد.
با این حال، این تنها ویتامین C نیست که تصور مى شود 
براى قلب شما مفید باشد. فیبر و ترکیبات گیاهى موجود 
در لیموها همچنین مى توانند برخى از عوامل خطرســاز 

بیمارى قلبى را کاهش دهند.
به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که خوردن 24 گرم 
عصاره مرکبات روزانه به مدت یک ماه باعث کاهش کل 

کلسترول خون مى شود.
ترکیبات گیاهى موجود در لیموها – یعنى هســپریدین و 

دیوسمین – همچنین کاهش دهنده کلسترول هستند.

2-به کنترل وزن کمک مى کند
لیموها معموًال به عنوان یک مــاده غذایى کاهش وزن 

معرفى مى شوند و چند نظریه وجود دارد که دلیل این امر 
را توجیه مى کنند.

یک تئورى رایج این است که فیبر پکتین محلول موجود 
در آنها در معده شما افزایش حجم مى یابد و به شما مدت 
طوالنى احساس سیرى مى دهد. گفته مى شود، بسیارى 
از افراد لیمو را به طور کامــل نمى خورند و از آنجا که آب 
لیمو فاقد پکتین است، نوشیدن آب لیمو باعث احساس 

سیرى نمى شود.
یک تئورى دیگر نشــان مى دهد که نوشیدن آب گرم با 

لیمو به شما در کاهش وزن کمک مى کند.
با این حال، آشــامیدن آب به طور موقت باعث افزایش 
میزان کالرى هایى که مى ســوزانید مى شــود، بنابراین 
ممکن اســت خود آب باشــد که در کاهش وزن کمک 

مى کند نه آب لیمو.
نظریه هاى دیگر نشــان مى دهد کــه ترکیبات گیاهى 

موجود در لیموها مى توانند به کاهش وزن کمک کنند.
تحقیقات نشــان مى دهد که ترکیبات گیاهى موجود در 
عصاره هاى لیمو به چندین روش ممکن است به کاهش 

وزن کمک کنند.
در یک مطالعه، به موش هایى کــه رژیم غذایى چربى 
داشتند، پلى فنول هاى لیمو که از پوست لیمو استخراج 
شده بودند، داده شد. آن ها نسبت به سایر موش ها وزن و 

چربى کمترى به دست آوردند.
با این حال، هیچ مطالعــه اى تأثیر کاهش وزن ترکیبات 

لیمو در انسان را تأیید نمى کند.

3-از ابتال به سنگ کلیه جلوگیرى مى کند
سنگ هاى کلیه توده هاى کوچکى هستند که هنگام تبلور 

مواد زاید در کلیه ها تشکیل مى شوند.
این بیمارى شایعى است و افرادى که به سنگ کلیه مبتال 

مى شوند، مکرراً سنگ در کلیه خود تولید مى کنند.
اسید ســیتریک ممکن اســت با افزایش حجم ادرار و 

افزایش pH ادرار از ایجاد ســنگ کلیه جلوگیرى کند و 
محیط نامناســب ترى را براى تشکیل سنگ کلیه ایجاد 

کند.
فقط یک فنجان یا نصف لیــوان آب لیمو در روز ممکن 
است اســید ســیتریک به اندازه کافى را فراهم کند تا از 
ایجاد ســنگ در فرادى که قبًال مبتال شده اند جلوگیرى 

کند.
برخى از مطالعات همچنیــن دریافتند که لیموناد به طور 
موثرى از ایجاد سنگ کلیه جلوگیرى مى کند. مطالعات 

دیگر هیچ تاثیرى را نشان نداده اند.
بنابراین، مطالعات انجام شده بیشترى براى بررسى اینکه 
آیا آب لیمو روى تشکیل سنگ کلیه تأثیر مى گذارد یا نه، 

مورد نیاز است.

4-براى کم خونى مفید است
کم خونى به علت فقر آهن بسیار شایع است. 
هنگامى اتفاق مى افتد که شما به اندازه کافى 
از غذاهایى که مى خورید آهن دریافت نکنید.

لیموها حاوى مقدارى آهن هستند اما در درجه 
اول با بهبود جذب آهن از غذاهاى گیاهى از 

کم خونى جلوگیرى مى کنند.
روده شــما آهن را به راحتى از گوشت، مرغ و 
ماهى (که به آهن خون ســاز معروف است) 
جذب مى کند، در حالى که آهن از منابع گیاهى 
(آهن غیر خون ساز) به آســانى نیست. اما، با 
جذب ویتامین C و اسید سیتریک، این جذب 

قابل بهبود است.
از آنجــا کــه لیموهــا حــاوى 

ویتامین C و اســید سیتریک 
هســتند، با افزایــش میزان 
جذب آهــن از رژیم غذایى، 
ممکن اســت فرد را در برابر 

کم خونى محافظت کنند.

5-خطر ابتال به سرطان را کاهش مى دهد
یک رژیم غذایى سالم سرشار از میوه و سبزیجات ممکن 
است به جلوگیرى از ابتال به برخى سرطان ها کمک کند.

برخى از مطالعات نشان داده اند که افرادى که بیشترین 
میوه مرکبات را مى خورند، خطر ابتال به سرطان کمترى 
دارند، در حالى که مطالعــات دیگر هیچ گونه اثرى از آن 

نشان نمى دهند.
در مطالعات آزمایشگاهى، بسیارى از ترکیبات موجود از 
لیمو سلول هاى سرطانى را کشته اند. با این حال، آن ها 
ممکن است تأثیر یکســانى بر روى بدن انسان نداشته 

باشند.
برخى محققان فکر مى کنند که ترکیبات گیاهى موجود 
در لیموها – مانند لیمونن و نارینژنین – مى توانند اثرات 
ضد سرطان داشته باشند، اما این فرضیه نیاز به بررسى 

بیشتر دارد.
مطالعــات بــر روى حیوانــات نشــان مى دهــد که 
D-limonene، ترکیبى که در روغــن لیمو وجود دارد، 

خاصیت ضد سرطانى دارد.
یک مطالعــه دیگر از پالپ نارنگى کــه حاوى ترکیبات 
گیاهى بتاکریپتوکسانتین و هســپریدین است، استفاده 

کرد که در لیموها نیز یافت مى شود.
این مطالعه نشان داد که این ترکیبات از ایجاد تومورهاى 

بدخیم در زبان، ریه و روده جوندگان جلوگیرى مى کنند.
با این حال، الزم به ذکر اســت که تیم تحقیقاتى از دوز 
بسیار باالیى از مواد شیمیایى اســتفاده کردند – خیلى 
بیشــتر از آنچه شــما با خوردن لیمو یا پرتقال دریافت 

مى کنید.
در حالى که برخى ترکیبات گیاهى از لیمو و سایر مرکبات 
ممکن است پتانسیل ضد سرطانى داشته باشند، اما هیچ 
مدرك معتبرى نشــان نمى دهد که لیموها مى توانند با 

سرطان در انسان مبارزه کنند.

6-براى سالمتى گوارش مفید است
لیموها از حدود ۱۰٪ کربوهیدرات تشکیل مى شوند که 

بیشتر به صورت فیبر محلول و قندهاى ساده هستند.
فیبر اصلى موجود در 
لیموها پکتین است که 
نوعى فیبر محلول مى باشد که مزایاى 

زیادى براى سالمتى دارد.
فیبر محلول مى تواند سالمت روده را 
بهبود بخشد و هضم قندها و نشاسته ها 
را کند مى کند. این اثرات ممکن است 

به کاهش قند خون منجر شود.
با این حال، براى به دست آوردن فواید 
فیبر از لیمو، باید پالپ لیمو را نیز میل 

کنید.
افــرادى کــه آب لیمو 
مى نوشند، بدون فیبر 
موجود در پالپ، 
نمى توانیــد از 
فواید کامل لیمو 
بهره مند شوند.

مبتالیان D

خونىمفید است
آهن بسیار شایع است. 
ىىىىافىى  که شما به اندازه ک
ید آهن دریافت نکنید.
هن هستند اما در درجه

ن از غذاهاى گیاهى از 
ى کنند.

راحتى از گوشت، مرغ و 
ن ســاز معروف است) 
 که آهن از منابع گیاهى 
ه آســانى نیست. اما، با 
سیتریک، اینجذب  ید

ــا حــاوى 
سیتریک
 میزان
،یى، غذا
در برابر

بیشتر به صورت فیبر محلول و قندهاى ساده هس
م فیبر اصلى
لیموها پکتین
نوعى فیبرمحلول مى باشد ک

زیادى براى سالمتى دارد.
فیبر محلول مى تواند سالمت
ن بهبود بخشد و هضم قندها و
را کند مى کند. این اثرات مم
به کاهش قند خون منجر شو
براى به دست آور با این حال،
ر فیبر از لیمو، باید پالپ لیمو

کنید.
افــرادى کــه
مى نوشند، بد
موجو
نمى تو
فوایدک
بهره م

مت چشم

ن انیکه شلغم فش
باشــند، اظهار کرد: شلغم، یک ه

اما  به خاطر انســولین بلــت؛ نه
شلغم خام، ضد ســرطان است؛ انها؛ 
تیرویید  خوب نیست.و

ص
نو
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى احمد رحیم برابر وکالت نامه شــماره 7536 مورخ 23/ 4 / 1383 دفترخانه 11 
آران و بیدگل به پیوســت 2 برگ  استشــهادیه مصدق که امضا شهود رسما گواهى 
شده است مدعى است که ســند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
به شــماره 777 اصلى واقع در بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بیدگل کــه در 496 دفتر 
25 امالك ذیل شــماره 2467 بنام زهره طالقانــى آرانى ثبت و ســند مالکیت آن 
صادر و تســلیم گردیده اســت  به علت جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنى نمــوده لذا طبق تبصره یــک ماده 120 اصالحــى آیین نامه 

قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت بــه ملک مذکور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این 
اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند بــا ارائه کننده مســترد گردد. 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/11/25-م الف:1454845- رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- 
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استاندار اصفهان گفت: مولدســازى از طرح هاى جدى 
دولت است که با قوت پیگیرى مى شود و در این خصوص 
جلســات مکررى را با حضور وزیران محترم داشتیم و 
بحث و بررســى هاى زیادى در مورد این طرح اساسى 
انجام شده است.ســید رضا مرتضوى در جلسه شوراى 
ادارى استان اظهار داشــت: در استان اصفهان مقرر شد 
متناظر با تشکیل هیأت در سطح ملى، هیأتى در استان 
شکل بگیرد و تصمیم گیرى ها در این قالب انجام شود. 
انتظار مى رود  همه دستگاه هاى استان در خصوص اجراى 
طرح مولدسازى همکارى و دولت را در راستاى اجراى 

این مصوبه حمایت کنند.

وى با اشاره به دستور مقام معظم رهبرى در سال 1399 
در خصوص فروش و واگذارى دارایى هاى دولتى، گفت: 
بایستى این امر مهم که تاکید رهبر معظم انقالب است و 
سال ها به دالیل مختلف زمین مانده، در دولت سیزدهم 

به نحو مطلوب و به نفع مردم اجرایى شود.
مرتضوى با اشاره به اینکه اولویت ما حفظ منابع استان 
است، خاطرنشــان کرد: همت اســتان بر این است که 
پروژه هاى نیمه تمام که مردم را ســال ها چشم انتظار 
گذاشته را ســاماندهى کند، در این راه مى توانیم در کنار 
فروش از ابزارهاى قانونى دیگر مانند تهاتر نیز استفاده 

کنیم تا منابع استان حفظ شوند.

بیست و ششــمین نمایشــگاه تخصصى لوازم خانگى از 
فردا 26 بهمن تا 30 بهمن ماه در محل دائمى نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان برگزار خواهد شــد. این نمایشــگاه با 
مشارکت اســتان هاى اصفهان، تهران، خراسان رضوى، 
آذربایجان شرقى، قم و البرز و نمایندگان خارجى کشورهاى 
 آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، انگلستان، کره جنوبى و ترکیه 
برگزار مى گردد.از جمله برندهاى ایرانى که در این رویداد 
نمایشگاهى حضور دارند مى توان از برند دوو، اسنوا، امرسان، 
گلدیران، آلتون، الکترواستیل، مادیران، شهاب، پیلوت، چینى 
زرین، توس چینى و آرکوپال نام برد. همچنین از برندهاى 
خارجى حاضر در این نمایشگاه مى توان به برندهاى بوش، 

بکو، سونى، آرچلیک، جنرال اســتیل، مولینکس، مورفى 
ریچارد، بلومبرگ، ایستکول، کاخلر، کارشر، کیپ، ژانومه 

و مارشال اشاره کرد.
از محصوالت و کاالهایى که در این نمایشگاه به نمایش در 
مى آیند مى توان به لوازم خانگى برقى بزرگ و کوچک مانند 
یخچال و فریزر، اجاق گاز، بلور و چینى، ماشین ظرفشویى 
و لباسشویى، بخارى، تلویزیون، کولر گازى، چرخ خیاطى، 
دستگاه آبمیوه گیرى، مخلوط کن، همزن برقى و ظروف 
آشپزخانه اشاره کرد.بیست و ششمین نمایشگاه تخصصى 
لوازم خانگى طى 15 تا 21 واقع در کمربندى شرق، روبروى 

منطقه روشن دشت میزبان عالقه مندان خواهد بود.

جزئیات مولدسازى 
در استان اصفهان

تولیدکنندگان لوازم خانگى
 در اصفهان گرد هم مى آیند

گویش خوانسار 
ثبت ملى مى شود

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اسـتان اصفهان از برنامه ریزى و تـالش براى ثبت 
ملى گویش محلى خوانسار خبر داد.علیرضا ایزدى 
گفـت:  شـکل گیرى تمـدن در دره زیبـا و تاریخى 
خوانسـار در محور غرب اسـتان به بیـش از 3هزار 
سال قبل مى رسـد، لذا با توجه به پیشـینه تاریخى 
ارزشمند این شـهر تاریخى، مقرر شد تا با همکارى 
مسئوالن محلى و باهمت اداره کل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان، گویش محلى این 
شهرسـتان که ریشـه آن به دوران پیش از اسالمى 
مى رسد و همچنین مهارت پخت نان شیرینى محلى 

خوانسار مستندسازى شده و به ثبت ملى برسد.

افزایش فشار شبکه آب
به منظور رفع معضل افت فشار شــبکه آب براى 
ســاکنین خیابــان گاز و کــوى قدس شــهرضا 
عملیــات حفــارى و لوله گــذارى با لولــه پلى 
اتیلن قطــر 110 میلیمتــر و بطــول 60 متر اجرا

 گردید.

کلنگ زنى اجراى فیبرنورى 
به مناسـبت دهه مبارك فجـر و یـوم ا... 22 بهمن 
مراسـم کلنگ زنى اجراى فیبرنورى در شهرسـتان 
خمینى شـهر کلید خورد. به گزارش روابط عمومى 
مخابـرات منطقـه اصفهـان، در این مراسـم که به 
همـت مدیر مخابرات شهرسـتان و بـا حضور دکتر 
شـهیر مدیر دفتر امـور اقتصادى و سـرمایه گذارى 
اسـتاندارى، حجـت االسـالم نقدعلـى نماینـده 
مردم خمینى شـهر در مجلس شـوراى اسـالمى و 
جمعى از مسـئولین شهرسـتانى برگزار شـد؛ پروژه 
اجـراى فیبرنـورى در خیابان شـهیدان موسـوى، 
عملیاتـى گردیـد. گفتنـى اسـت، انجام ایـن مهم 
بـا تعامـل ارگان هـا خصوصـا شـهردارى ها بـا 
مخابـرات صـورت گرفته و سـبب سـرعت گرفتن 
توسـعه شـبکه فیبـر نـورى در سـطح شهرسـتان

 خواهد بود.

آیین کلنگ زنى احداث انبار 
بـه گـزارش روابط عمومـى بنیـاد تعـاون زندانیان 
استان اصفهان، با حضور مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد 
تعاون زندانیان کشور و بابایى مدیر کل زندان هاى
 اسـتان اصفهـان، انبـار جدیـد فروشـگاه هـاى

 زنـدان هاى اسـتان اصفهـان کلنگ زنـى گردید. 
اعتبـار این پـروژه 35 میلیـارد ریال مى باشـد و در 
زمینى به مساحت 800 متر مربع با برآورد زمانى  4 

ماه احداث مى گردد.

خبر

الدن ایرانمنش
بیش از 4300 طرح نیمه تمــام صنعتى در 
استان اصفهان وجود دارد که توجهى ویژه را 
مى طلبد. آمارى که مدیر کل صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان در اختیار دارد و به تازگى در 
رابطه با شناسایى این تعداد از طرح ها سخن 

گفته است. 
عقب ماندگى مدام در تکمیل طرح هاى نیمه 
تمام صنعتى اصفهان در حالى به ســال ها 
پیش برمى گردد که به گفته حسین کمالى، 
در صورت بهره بردارى از این طرح ها حدود 
133 هزار و 667 فرصت شغلى ایجاد خواهد 

شد.
منظــور از پروژه  هــاى نیمه تمــام، آنهایى 
هستند که مدت مدیدى از آنها گذشته ولى یا 
بودجه اى که به آنها تخصیص داده کم بوده 

یا کًال متوقف شده اند. 
حاال طبق گفته هاى مدیر کل صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان این سازمان اراده کرده که 
این طرح ها و پروژه ها را به اتمام برســاند. 
پروژه هاى بالتکلیفى که برخى از آنها باالى 
50 درصد هم پیشــرفت فیزیکى داشته اند 
اما به علل مختلف که مهمترین آنها کمبود 
بودجه است، بهره برداریشان به تعویق افتاده 

است و معطل مانده اند. 
به این شکل قرار اســت با حمایت از فرایند 

تکمیل و راه اندازى این طرح ها آمار اشتغال 
هم در اصفهان باال برود. استانى که به نوعى 
صنعتى ترین استان کشور است ولى میانگین 
بیکارى در آن 12 درصد است که از آمارهاى 

کشور هم جلو زده است.
آنطور که مدیر کل صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفته، سه هزار و 432 طرح صنعتى 
با پیشــرفت فیزیکى بین یک تا 60 درصد 
نیز در استان درحال اجراست که 459 فقره 
از این طــرح ها 41 تا 60 درصد پیشــرفت 
فیزیکى، 455 طرح رشــد 21 تا 40 درصد 
و 518 طرح هم رشــد صفر تــا 20 درصد 
داشته اند. درصدهایى که اصفهان را در مقام 
چهارم طرح هاى نیمه تمام در کشور قرار داده 
و این اســتان اکنون از لحاظ میزان سرمایه 

گذارى در رتبه سوم در کشور است.
حاال با توجه به اینکــه بودجه هاى عمرانى 
کشور معموًال به طور کامل تخصیص داده 
نمى شــود و یا بخش اعظم آن ارقام قربانى 
کسرى بودجه همیشــگى مى شود و بخش 
دیگرى از آن هم هزینه هاى جارى را دربر

مى گیرد؛ بنابراین، مــى توان نتیجه گرفت 
که نباید به کامل شــدن تمامى پروژه هاى 
ناقص صنعتى در اصفهان امیدوار بود. چرا که 
اگر اولویت بودجه دهى را نیز در نظر بگیریم 
این اولویت شــامل پروژه هایى مى شود که 

باالى 50 درصد پیشرفت داشته باشند و خواه 
ناخواه پروژه هایى با درصد پیشرفت کمتر،  از 
بودجه هاى کمترى هم برخوردار مى شوند 
و این یعنى زمان بهره بردارى از آنها هم باز 

طوالنى تر خواهد شد.
با این تفاسیر، اگر بودجه هاى کالنى که بدون 
برنامه ریزى و برآورد دقیق در این حوزه ها و 
بدون مدیریت درست صرف مى شود را نیز 

در نظر نگیریم باز هم نمى توان به شــکل 
خوشبینانه به این قضیه نگاه کرد. چرا که نبود 
مدیریت درست و زمانبندى مناسب براى بهره 
بردارى از این پروژه ها و بالتکلیفى طوالنى 
مدت آنها باعث مى شــود دچار فرسودگى و 
آسیب دیدگى شوند و بنابراین، هزینه اى که 
صرف تکمیل این نوع از پروژه ها مى شــود 

چندان به صرفه نخواهد بود.

گرچه بُعد دیگر ماجرا اشــتغالزایى است که 
از پس کامل شدن این طرح هاى نیمه تمام 
عاید اصفهان مى شود که نمى توان از آن هم 
گذشت اما البته اگر این کار با نگاه هاى محیط 
زیستى همراه باشد تا تکمیل پروژه هاى نیمه 
تمام بارى تازه بر دوش اصفهان نباشــد که 
همین امروز هم با انواع مشــکالت محیط 

زیستى روبه رو است.

اما و اگر تکمیل 4300 طرح نیمه تمام صنعتى در اصفهان
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندار اصفهان 
گفت: امســال در غرفه اصفهان در شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى صنعت گردشــگرى توجه 
ویژه اى به محتواى دیجیتال و هوش مصنوعى شد.
مهران زینلیــان در خصوص غرفــه اصفهان در 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت گردشگرى 
و صنایع وابسته اظهار داشــت: اصفهان از همان 
ابتدا بنا داشــت با ارائــه بهترین عملکــرد بتواند 
پتانسیل هاى گردشگرى و ســرمایه گذارى را به 

خوبى به نمایش بگذارد.
وى افزود: یکى از برنامه هاى اصلى غرفه اصفهان 
در این نمایشگاه استفاده از محتواى دیجیتال بود 
که استقبال صورت گرفته از آن بیشتر از حد انتظار 
بود که نشــان از قرارگیرى در مسیر صحیح جذب 

گردشگر است.
معاون عمرانى استاندار اصفهان در خصوص غرفه 
اصفهان در این نمایشــگاه اظهار داشت: اصفهان 
قطب اول صنعت گردشــگرى در ایران اســت و 
الزم بود به بهترین نحو و با تمام قوا در نمایشــگاه 
صنعت گردشگرى حاضر مى شد و در این راستا با 
هم افزایى استاندارى و شهردارى هاى استان این 

امر انجام شد.
وى افزود: در غرفه اصفهان 22 شهرســتان و 60 
شهردارى مشارکت داشتند که نشــان از اتحاد و 
توجه ویژه شهردارى ها به این نمایشگاه و صنعت 
گردشگرى است، نمایشگاهى که فرصت ویژه اى را 
براى شهردارى ها به خصوص شهردارى شهرهاى 

کوچک ایجاد کرد.
معاون عمرانى استاندار اصفهان ادامه داد: امسال در 
غرفه اصفهان توجه ویژه اى به محتواى دیجیتال 
شد و در این راســتا عینک VR شهردارى خوانسار 
مورد بهره بردارى قرار گرفت که با اســتقبال ویژه 
مردم و مسئوالن روبه رو شــد و مورد تقدیر وزیر 

کشور نیز قرار گرفت.
زینلیان تصریح کرد: این عینک که پروســه آماده 
سازى آن حدود یک ســال طول کشید، با استفاده 
از هــوش مصنوعى بازدیــد از 10 نقطه طبیعى و 
تاریخى خوانســار را فراهم مى کند که گام اول در 
استفاده از متاورس اســت و حدود 40 نقطه دیگر 
خوانسار نیز در نمایشگاه هاى آینده مورد استفاده 

عموم قرار مى گیرد.
وى خاطر نشان کرد: در حاشیه نمایشگاه صنعت 
گردشــگرى از تور مجازى 360 درجه شــهرضا 
نیز با حضــور وزیر کشــور رونمایى شــد که به 
صورت دو زبانــه مورد بهره بــردارى قرار خواهد

 کرد.
معاون عمرانى استاندار اصفهان تاکید کرد: با توجه 
به حضور مؤثر اصفهان در این نمایشگاه به نوعى 
این استان پتانسیل خود را براى میزبانى از نمایشگاه 
بین المللى صنعت گردشگرى نشان داد و مى توان 
ادعا کرد اصفهان تمام زیرساخت هاى الزم را براى 

این امر دارد.

نقش پررنگ تکنولوژى 
در گردشگرى اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص خدمات بیمه اى نواندیشان مهرگان به شناسه ملى 10260418367 و به شماره ثبت 20977 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شعبه شرکت از اصفهان شاهین شهر محله نظامى خ رازى کوچه فرعى 3 شرقى ( فرعى 3 
غربى ) پالك دوم مجتمع نظامى طبقه دوم واحد 10 کدپستى 8313854382 به استان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزى، 
شهر شاهین شهر، نظامى، کوچه فرعى 4 شرقى[فرعى4_فرعى4غربى]، خیابان نظامى، پالك 33.2، طبقه همکف و کدپستى 8313877873 
به مدیریت پریناز واهب به کد ملى1270556444 تغییر یافت . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1453998)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص شیرین شهد نیوشا به شناســه ملى 14004471869 و به شماره ثبت 52926 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمد رفیعیان زمانى مقدم به شماره ملى 1280399910 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/09/08 آقاى عباس رفیعیان زمانى مقدم به شماره ملى 1284417069 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/08 آقاى مهداد رفیعیان زمانى 
مقدم به شماره ملى 1292277718 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/08 انتخاب گردیدند آقاى اردالن وطنى به شماره ملى 1270057561 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى خانم الناز وطنى به شماره ملى 1292821884 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1453997)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص آژمان پرتو ماهان به شناسه ملى 14005834689 و به شماره ثبت 56172 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد الهه عرفانى به شماره ملى 1287240674 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مسعود بهزادى به شماره 
ملى 1292157925 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سمیرا روستائى کاکائى به شماره ملى 4623624021 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/08 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد راضیه یزدانى زازرانى به شماره ملى 1111970890 
به سمت بازرس اصلى و على اکبر رئیسى به شماره ملى 1287393039 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 (1453992)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پرتو دانش اسپادانا به شناســه ملى 14004661512 و به شماره ثبت 53430 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مصطفى خادمى نجف آبادى به شماره ملى 0381172015 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى 
مدت دو سال آقاى حمید خادمى نجف آبادى به شماره ملى 1091345198 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مهشید انصارى 
نجف آبادى به شماره ملى 1092188363 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1452966)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پرتو دانش اسپادانا به شناسه ملى 14004661512 و به شماره ثبت 53430 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مصطفى خادمى نجف آبادى به شماره ملى 0381172015 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
آقاى حمید خادمى نجف آبادى به شماره ملى 1091345198 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال خانم مهشید انصارى نجف آبادى به شماره ملى 
1092188363 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقاى حامد ربانى نجف آبادى به شماره ملى 1091335184 به سمت بازرس 
اصلى تا پایان سال مالى آقاى حمید پاینده به شماره ملى 1091338000 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 (1452963)

فرماندار شهرستان سردسیر فریدونشــهر در غرب استان اصفهان گفت: 
امکانات درمانى منطقه سخت گذر و کوهستانى «پشتکوه دوم» در این 
شهرستان در فصول سرد و پربارش براى اهالى این خطه سردسیر کافى 

نیست و احداث یک باب مرکز درمانى را اجتناب ناپذیر کرده است. 
محمدجوادصفا به کمبود امکانات درمانى و نبود پزشک در این منطقه اشاره 
کرد و افزود: 2 خانه بهداشت هر کدام تنها با یک بهورز در روستاهاى ِکلوسه 
و دوَرك، پاسخگوى نیاز اهالى این منطقه نیست. وى با بیان اینکه اکنون 
بیماران با شرایط وخیم از طریق اورژانس هوایى به مراکز درمانى استاندارد 
منتقل مى شوند، تصریح کرد: با این وجود بدنبال شرایط نامساعد جوى در 

این منطقه گاهى امکان انتقال بیماران با بالگرد نیز میسر نمى شود.
صفا با بیان اینکه در چند روز اخیر نیز همزمان با بارش برف ســنگین، 2 
بیمار از روســتاى کلوســه با بالگرد به مراکز درمانى منتقل شدند، افزود: 
اورژانس هوایى در فرایند انتقال یک بیمار دیگر بدنبال وزش باد شــدید 
و نامساعد بودن هوا مجبور به برگشت شد؛ به همین دلیل ساکنان روستا 

تصمیم گرفتند خود بیمار را منتقل کنند که با توجه به مسدود بودن راه هاى 
ارتباطى بدنبال بارش برف، زمان انتقال بیمار به نزدیکترین آمبوالنس در 
روستاى مصیر در 40 کیلومترى کلوسه طوالنى شد و وى پس از انتقال به 

بیمارستان شهید رجایى داران بدنبال عفونت شدید روده فوت کرد.
صفا خاطر نشــان کرد: با پیگیرى هاى انجام شده مقرر شد مرکز درمانى 
مجهز در روستاى کلوسه براى خدمات رســانى به ساکنان پشتکوه دوم 
فریدونشهر احداث شود؛ فرایند احداث ســاختمان را فرماندارى بر عهده 
گرفته و دانشگاه علوم پزشکى استان نیز براى تامین پزشک و آمبوالنس 

قول مساعدت داده است.
فرماندار فریدونشهر تصریح کرد: احداث و تجهیز مرکز درمانى روستاى 
کلوسه باید ســریع تر انجام شــود و در این رابطه نیازمند مساعدت ویژه 

مسووالن استان هستیم.
فرماندار فریدونشهر گفت: تنها مســیر دسترسى به این روستاها در فصل 
سرما بدنبال بارش ســنگین برف و ریزش بهمن چندین مرحله در سال 

مسدود مى شود که بازگشایى آن با توجه به امکانات محدود برف روبى و 
ماشین آالت فرسوده زمانبر است.

وى افزود این مساله مشکالت بسیارى را براى جمعیت افزون بر هزار و 500 
نفرى پشتکوه دوم فریدونشهر ایجاد کرده است ؛ هم اینک هفت روستاى 
پشتکوه دوم فریدونشهر در بن بست قرار دارد و تنها از یک مسیر مى توان 

به آنها دسترسى داشت که از سمت گردنه کلوسه عبور مى کند.
وى ادامه داد: با احــداث محور جایگزین ِوزوه به گوهکان این مشــکل 
بر طرف مى شــود که مطالعات آن از ســوى تیپ 40 مهندســى سپاه 
صاحب زمان (عج) انجام شــده و در مرحله اخذ مجوز مــاده 23 و ردیف 
دار شــدن در بودجه اســت؛ این کار هم روســتاها را از بن بست خارج 
مى کند و هم مســیر پنج ســاعته وزوه به فریدونشــهر به یک ساعت 
کوتاه تر مى شــودوى احداث تونل گردنه کلوسه را یکى دیگر از تمهیدات 
براى رفع این مشــکل بیان کرد و افزود: این تونل در کنار احداث مســیر 
دسترســى جدید اکنون در مرحله ســنجش و ارزیابى در استان از لحاظ 
صرفه اقتصــادى و هزینه و فایده اســت ، ارتفاع و نــوع توپوگرافى این 
منطقه آن را بهمن خیــز کرده که حتى با ایجاد تونل گردنه کلوســه این 
مشــکل حل نمى شــود و در پایین دســت باز هم احتمال مسدود شدن

 مسیر وجود دارد.

 چگونه برف و سرما و نبود امکانات پزشکى جان یک نفر را در فریدونشهر گرفت

جهنم سرد در پشتکوه دوم

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف یک دستگاه خودروى تویوتا لندکروز قاچاق 
به ارزش 25 میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمى فر اظهار داشــت: مأموران پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 
حین گشت زنى و سرکشى از پارکینگ هاى سطح شهر اصفهان به وجود یک دستگاه خودروى 

تویوتالندکروز در یکى از پارکینگ هاى شهر مشکوك و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وى افزود: مأموران پس از انجام بررسى ها و استعالمات صورت گرفته، دریافتند که این خودرو فاقد 
اصالت و همچنین فاقد هر گونه مدارك معتبر گمرکى و به صورت قاچاق وارد استان شده است. 

هاشمى فر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالى خودروى مذکور را 25 میلیارد ریال اعالم کردند، 
گفت: در این خصوص خودرو توقیف و پرونده آن بــراى انجام اقدامات قانونى به مرجع قضایى 

ارسال شد.

کشف خودروى 
قاچاق از یک 
پارکینگ عمومى



ورزشورزش 07074532 سال نوزدهمسه شنبه  25  بهمن  ماه   1401

01

قرار است تیم ملى فوتبال ایران و عراق دیدار دوستانه اى 
را در ماه مارس(اوایل فروردین) پیــش رو برگزار کنند. بر 
سر میزبانى این بازى اختالف نظر وجود داشت. عراقى ها 
دوست داشــتند که در بغداد از این بازى میزبانى کنند این 
درحالى  است که ایران هم پیشنهاد برگزارى بازى در تهران 
را داده بود. یک منبع نزدیک به تیم ملى فوتبال عراق درباره 
این بازى گفت: خسوس کاساس، سرمربى تیم ملى فوتبال 
عراق با برگــزارى بازى در تهران موافقــت کرد و به این  
ترتیب بازى در تهران برگزار خواهد شد. تیم هاى ملى ایران 
و عراق خود را آماده جام ملت هاى آسیا 2023 مى کنند که 

به میزبانى قطر برگزار خواهد شد.

ایران-عراق در تهران

02

عزیز بک آمانوف، بازیکن ازبکستانى استقالل به کشورش 
برگشته و قصد دارد کارش را در آنجا ادامه بدهد. او پس از 
خروج از ایران به اردوى نسف قارشى در کشور ترکیه اضافه 
شد و در بازى دوستانه براى این تیم نیزبه میدان رفت. اقدام 
آمانوف براى فسخ یک طرف قرارداد به دلیل عدم دریافت 
مطالباتش نمى تواند قابل قبول باشــد چرا که این بازیکن 
مثل سایر بازیکنان تیم مطالبات خودش را دریافت کرده و 
به نظر نمى رسد باشگاه استقالل از این بابت مشکلى داشته 
باشد. به همین خاطر باشگاه اســتقالل شکایت نامه اى را 
تنظیم کرده تا از طریق فدراســیون فوتبــال ایران غیبت 
غیرموجه آمانوف در تمرینات تیم و ترك ناگهانى ایران را 

به اطالع فیفا برساند.

شکایت استقالل از آمانوف

04

مرحله یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آســیا 2023 
در آســتانه برگزارى قرار دارد و تیم ها خــود را براى این 
مســابقات آماده مى کنند. فوالد خوزســتان تنها نماینده 
کشورمان در این رقابت ها است که باید به مصاف الفیصلى 
عربستان برود. شباب االهلى دبى که در این فصل احمد 
نوراللهى، هافبک ملى پوش کشــورمان را در اختیار دارد 
باید به مصاف الهالل عربستان برود. نافل رئیس باشگاه 
الهالل عربستان براى شباب االهلى خط و نشان کشید و 
گفت: ما بعد از نایب قهرمانى در جام باشــگاه هاى جهان 
مى خواهیم از قهرمانى خود در آســیا دفــاع کنیم. وى 
افزود: تیم در وضعیت خوبى به سر مى برد و در اولین گام 
مى خواهیم شباب االهلى را شکست دهیم تا به هدف خود 

براى قهرمانى مجدد برسیم.

خط و نشان الهالل
 براى یاران نوراللهى

یکى از تصمیمات سخت مورایس براى انتخاب 
ترکیب اصلى در مصاف با ذوب  آهن انتخاب زوج 

دفاع مرکزى سپاهان است.
آخرین مســابقه لیگ برتر براى سپاهانى ها در 
شرایطى با پیروزى ارزشمند یک بر صفر در اهواز 
تمام شد که محمد دانشگر به دلیل محرومیت در 
این مسابقه حضور نداشــت و از روى سکوهاى 
ورزشــگاه فوالد آره نا بازى را تماشا کرد؛ با این 
حال، در روز اولین غیبت دانشگر، جذب سیاوش 

یزدانى در بهنگام ترین حالــت ممکن به کار 
ژوزه مورایس و ســپاهان آمد و کادر فنى 
پرتغالى تیم در این مسابقه زوج یزدانى و 

نیلسون جونیور را براى اولین مرتبه در 
یکى از سخت ترین  بازى هاى 

ممکن مورد آزمایش قرار داد.
ســرمربى پرتغالى سپاهان 
فصل را با زوج رناتو داسیلویرا 
و محمد دانشگر آغاز کرد. 
در ادامه نیلسون جونیور 
جایگزین دانشگر شد و 
در فاصله تعطیالت لیگ 
برتــر بود که دانشــگر 
نامــش را بــه تفکرات 

مورایس تحمیل کرد و بار 
دیگر نیلسون نیمکت نشین 

شــد. هفته دوازدهم اما آخریــن مرتبه اى بود 
که رناتو و دانشــگر کنار هم قــرار گرفتند و به 
یک باره این مدافع برزیلى پس از 12 حضور ثابت، 
نیمکت نشین شد و پس از چند هفته تصمیم به 
جدایى گرفت تا ضمن بازگشــت به کشورش، 
شــرایط براى جذب کاتاتوى برزیلى در بخش 

هجومى طالیى پوشان فراهم شود.
حاال و در آســتانه دربى اصفهان یکى از نکات 
جالب توجه پیرامون ســپاهان انتخاب زوج خط 
دفاعى این تیم اســت. بایــد دید مورایس 
در این مســابقه بار دیگر به زوج نیلسون 
و یزدانى اعتماد خواهــد کرد که با وجود 
بدشانســى در برخى لحظات مسابقه، در 
نهایت موفق بودند، یا فرصت به 
زوج سابق خط دفاعى استقالل 
یعنى یزدانى و دانشگر داده 
خواهد شد. البته گزینه دیگر 
هم کنار گذاشــتن یزدانى 
و اســتفاده از زوج موفق 
دانشــگر و نیلسون طى 
بازى هاى اخیر است که 
در نهایت باید دید کدام 
یک از این ســه گزینه 
مدنظر سرمربى پرتغالى 

سپاهان قرار دارد.

تصمیم سخت مورایس براى دربى اصفهان 03

بشار رســن هافبک سابق پرســپولیس به عنوان بهترین 
بازیکن ماه لیگ ستارگان قطر انتخاب شد. سازمان لیگ 
ستارگان قطر روز گذشته به معرفى بهترین هاى ماه گذشته 
این لیگ فوتبال پرداخت. بشار رسن ستاره سابق پرسپولیس 
و بازیکن باشگاه القطر با عملکردى درخشان در ماه گذشته 
به عنوان بهترین بازیکن ماه این لیگ انتخاب شد. رسن در 
ماه گذشته 3 بازى براى القطر انجام داد و 6 پاس گل داد و 

یک گل به ثمر رساند.

بشار، بازیکن ماه 
لیگ ستارگان

دیدار تیم هاى فوتبال پورتو و اســپورتینگ پرتغال با 
حضور مهدى طارمى با برد ارزشمند پورتو تمام شد تا 

این تیم همچنان براى قهرمانى امیدوار بماند.
هفته بیســتم لیگ برتر فوتبال باشگاهى پرتغال روز 
یک شنبه با بازى دو تیم اسپورتینگ لیسبون و پورتو 

پرتغال پیگیرى شد.
این دیدار که به سوپر کالسیکو پرتغال معروف است 
به میزبانى اسپورتینگ برگزار شد و پورتو با نتیجه 2 بر 
1 پیروز شد. متئوس اوریبه در دقیقه 60 و پپه آکوئینیو 
در دقیقه 94 براى پورتو و یوسف چرمیتى در دقیقه 97 

براى اسپورتینگ گلزنى کردند.

مهدى طارمى، مهاجم تیم ملــى ایران در 
ترکیــب ثابت پورتو حضور داشــت و 84 
دقیقه بازى کرد. این ستاره ایرانى نمایش 
مثبتى داشــت و حتى مى توانست دروازه 
اســپورتینگ را در نیمه اول بازى کند که 

تیرك دروازه مانع این اتفاق شد.
مهدى طارمى با نمــره 7/6 به 

چهارمیــن بازیکن برتر 
تیمش نــام گرفت و 

توانســت آمار 3 
شوت به دروازه 

را به ثبت رساند. یک شــوت مهاجم ایرانى به 
تیرك خورد، یک شــوت به مدافع حریف 
خورد و یک شوت نیز از کنار دروازه به بیرون 

رفت.
اسپورتینگ هم البته در دقیقه 90 گل تساوى 
را وارد دروازه پورتو کرد اما کمک داور ویدئویى 

این گل را بخاطر آفساید مردود کرد.
یاران طارمى با ایــن برد 48 امتیازى 
شدند تا ضمن حفظ جایگاه دوم، 
فاصله 5 امتیازى خــود را با تیم 

بنفیکا صدرنشین حفظ کند.

تیرك مانع گلزنى طارمى به دشمن قدیمى شد

قرارداد ســرمربى تیم ملى فوتســال رو به اتمام است و 
فدراسیون باید تصمیم خود را مبنى بر ادامه کار 

با این مربى یا قطع همکارى با وحید شمسایى 
اتخاذ کند.

با مشخص شدن قهرمان لیگ برتر فوتسال 
و رسیدن مسابقات به ایســتگاه پایانى، وحید 

شمسایى لیســت 16 نفره خود را براى 
حضور در تورنمنــت 6 جانبه تایلند 
اعالم کــرد. این تورنمنــت که با 
حضور تیم هاى عربستان، تایلند، 
موزامبیــک، ایران، مصــر و ژاپن 

برگزار مى شود، مى تواند سنگ محک 

دیگرى بــراى کادرفنى تیم ملى بعد از مســابقات جام 
ملت هاى فوتسال باشــد که با نایب قهرمانى 

ایران به پایان رسید.
شــاید اگر تیم ملى فوتســال کشورمان با 
هدایت شمسایى در آن رقابت ها قهرمان 
مى شــد، تورنمنت تایلند تنها یک رویداد 
تدارکاتى ســاده بود اما حــاال فضا براى 
شمســایى تغییر کرده و او باید در این مسابقات 

خود را ثابت کند.
با توجه اینکه قرارداد شمسایى در پایان اسفند 
ماه امسال به پایان مى رسد، ممکن است که 
نتایج تیم ملى در تایلند باعث شود تغییر در 

کادرفنى به وجود بیاید.
شمسایى بعد از سید محمد ناظم الشریعه خیلى از بازیکنان 
قدیمى تیم ملــى از جمله على اصغر حســن زاده، على 
صمیمى، مهدى جاوید و ... را به اردوى تیم ملى دعوت 
نکرد و با یک نسل جدید به کاپیتانى حسین طیبى به جام 

ملت ها رفت و در آخر در فینال مقابل ژاپن مغلوب شد.
سرمربى تیم ملى بعد از این مسابقات نیز باز هم تاکیدش 
روى جوانگرایى است و لیست جدید تیم ملى نیز همین را 
نشان مى دهد. حاال باید منتظر بمانیم تیم ملى فوتسال با 
نسل جدید خود مى تواند در تورنمنت 6 جانبه تایلند که از 
10 الى 16 اسفند برگزار مى شود، نتیجه الزم براى ماندن 

شمسایى را بگیرد یا نه.

قرارداد وحید شمسایى تمدید مى شود؟ 

ستاره ایرانى فاینورد در جریان برترى تیمش مقابل 
هیرنفین به میدان رفت. یاران علیرضا جهانبخش با 
پیروزى در این دیدار 46 امتیازى شدند تا جاى خود را 

در صدر جدول مستحکم کنند.
در چارچوب دیدارهــاى هفته بیســت و یکم لیگ 
اردیویسه هلند، تیم فوتبال فاینورد در حالى که علیرضا 
جهانبخش را برخالف مســابقه اخیرش در ترکیب 

ابتدایى نمى دید و روى نیمکت داشت، مقابل تیم رده 
هشتمى هیرنفین قرار گرفت.

یاران جهانبخش که طى 10 مســابقه اخیرشان هیچ 
شکستى نداشته و در این مدت 4 تساوى و 6 پیروزى 
در رقابت هاى مختلف داشــتند، در دیدار روز گذشته 
برابر هیرنفین نیز موفق کار کردند و توانستند به این 

روند فوق العاده ادامه دهند.

تیم فوتبال فاینورد در نیمه اول این دیدار به پیروزى 
دو بر صفر دســت پیدا کرد و علیرضا جهانبخش در 
دقیقه 60 به عنوان نخستین تعویضى تیمش به ترکیب 
اضافه شد و جاى ادریسى را گرفت که پس از آن هم 

برترى آنها باقى ماند.
یاران جهانبخش در دقیقه 75 دروازه خود را باز شده 
دیدند، امــا در نهایت به پیروزى دو بــر یک خارج از 

خانه مقابل هیرنفین دست یافتند تا 46 امتیازى شوند 
و دوباره باالتــر از آلکمار قرار بگیرند و صدرنشــین 

رقابت هاى لیگ اردیویسه هلند بمانند.
علیرضا جهانبخش که پیش از این در لیگ اردیویسه 
هلند سه گل به ثمر رســانده و سه پاس گل داده بود، 
شانزدهمین بازى فصل خود را با حضور 30 دقیقه اى 

مقابل هیرنفین انجام داد.

صدرنشینى 
فاینورد در حضور 

ستاره ایرانى

مهاجم ایرانى ژیل ویسنته به دلیل مصدومیت در 
اوایل دیدار مقابل فامالیسائو تعویض شد.

در یکى از دیدارهاى هفته بیستم لیگ برتر پرتغال، 
تیم فوتبال ژیل ویسنته که براى پنجمین مسابقه 
پیاپى على علیپور را در ترکیب و خط حمله داشت، 

به مصاف این تیم رده چهاردهمى رفت.
على علیپور که در 14 مسابقه این فصل لیگ برتر 
پرتغال دو گل به ثمر رسانده و یک پاس گل داده 
و عالوه بر آن یک پنالتى هــم گرفته بود، پس از 
نمایش موثر طى چهار دیدار اخیرشان که حضور 
ثابت در زمین داشت، با انگیزه زیادى در بازى برابر 

فامالیسائو حاضر شد ولى خیلى زود بیرون رفت.
مهاجم ایرانى ژیل ویســنته که جایگاه ثابتى در 
ترکیب این تیم به دست آورده، در دقیقه 16 مسابقه 

مقابل فامالیسائو با آســیب دیدگى مواجه شد تا 
در همین لحظه از زمیــن بیرون برود و یک تغییر 
اجبارى در این تیم به وجود بیایــد که البته ژیل 
ویسنته 13 دقیقه بعد هم مجددا یک تعویض دیگر 

بخاطر مصدومیت داشت!
بوسلى که جانشین على علیپور شده بود، در دقیقه 
51 با موقعیت سازى براى موریلو، این بازیکن را در 
موقعیت خوبى قرار داد تا او گل اول بازى را براى 

ژیل ویسنته به ثمر رساند.
در ادامه مسابقه یاران علیپور توانستند تک گل خود 
را حفظ کنند و در نهایــت به پیروزى یک بر صفر 
خارج از خانه مقابل فامالیسائو برسند تا 22 امتیازى 
شوند و با صعود دو پله اى در جایگاه سیزدهم جدول 

لیگ برتر پرتغال قرار بگیرند.

اتفاق تلخ براى علیپور در لیگ برتر پرتغال

شــاگردان ژوزه مورایس پرتغالى براى کســب سهمیه 
آسیایى، باید سنت شکنى کنند.

آن طور که سهیل مهدى مسئول کمیته مسابقات سازمان 
لیگ، جمعه شب در تلویزیون اعالم کرد، سهمیه آسیایى 
براى فصل آینده این رقابت ها، میان قهرمان هاى لیگ و 
جام حذفى سال گذشته و فصل جارى تقسیم خواهد شد. 
در بدترین حالت، 2 ســهمیه پلى آف به لیگ ایران تعلق 

خواهد که سهم برندگان جام حذفى مى شود.
استقاللى ها با کســب عنوان قهرمانى در لیگ بیست و 
یکم، تنها تیمى هستند که حضورشــان در دور گروهى 
ACL 2023-2024 را قطعى کرده اند. نســاجى هم که 

مدافع عنوان قهرمانى در جام حذفى اســت، احتماًال در 

اولین تجربه آسیایى راهى پلى آف خواهد شد.
با این حال براى 2 سهمیه باقیمانده، مدعیان زیادى وجود 
دارد که سپاهان، پرسپولیس و تراکتور اصلى ترین آن ها را 
تشکیل مى دهند. طالیى پوشان که با 14 حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا، پرسابقه ترین تیم ایرانى در این تورنمنت 
قاره اى هســتند، اگر ســهمیه فصل بعدى را بخواهند، 

چاره اى جز شکستن طلسمى 8 ساله ندارند.
زردپوشان آخرین بار با حسین فرکى در فصل 94-93 به 
شکلى دراماتیک و عجیب، قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران 
شدند. پس از آن هشت فصل پیاپى دست سپاهانى ها از جام 
کوتاه مانده است. در چنین شرایطى سپاهان براى کسب 
سهمیه قهرمانى، باید دست کم در لیگ یا حذفى جام بگیرد. 

کارى که ویسى، کرانچار، ابراهیم زاده، قلعه نویى و نویدکیا 
در انجام آن ناکام ماندند و باید دید مورایس و پســرانش 
 ACL مى توانند این طلسم هشت ساله را بشکنند تا مسافر

فصل بعد با فرمت اروپایى  اش شوند؟
این نکته را هم باید در نظر گرفت که اگر شانس با سپاهان 
یار باشد و مثًال استقالل دوباره قهرمان شود و یا استقالل و 
پرسپولیس در صورت قهرمانى در لیگ در جام حذفى هم 
قهرمان شوند، سپاهان دوم یا سوم جدول هم شود، آنها با 
نایب قهرمانى و حتى سومى در لیگ هم مى توانند آسیایى 
شوند. البته اگر سپاهانى ها حضور قطعى در لیگ قهرمانان 
آسیاى فصل بعد را مى خواهند، بهتر است بلیت آسیا را با 

کسب قهرمانى و جام رزرو کنند.

طلسم 8 ساله، سد راه سپاهان براى آسیایى  شدن!
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پربیراه نیست اگر هفتاد و یکمین دربى اصفهان را یکى 
از حساس ترین نبردهاى تاریخى سپاهان و ذوب آهن 
با یکدیگر بنامیم. یک سوى این جبهه، سربازان تارتار 
براى فرار از بحران براى به دســت آوردن 3 امتیاز این 
بازى مى جنگند. در ســوى دیگر میدان نیز شاگردان 
مورایس براى مســتحکم کردن جایگاه خود در صدر 
جدول نه تنها حاضر نمى شــوند گــوى و میدان را به 
نفع حریف ترك کنند بلکه زیر بار تن دادن به تقســیم 

امتیازات با مهمان خود هم نمى روند.  
اگرچه کفه ترازو با توجه به نتیجه برجــاى مانده از 5 
رویارویى اخیر این دو تیم با هم(2 برد سپاهان، یک برد 
ذوب آهن و 2 تســاوى) و همچنین «پوکر» شاگردان 
ژوزه مورایس در بردهاى پى در پى در 4 بازى گذشــته 
خود در لیگ به سود طالیى پوشان اصفهان سنگینى
 مى کند اما سبزو سفیدهاى دیار زاینده رود نیز با هت 
تریک در شکســت ناپذیرى در 3 شــهرآورد پیشین 
ثابت کرده اند به این راحتى ها تسلیم میزبان َقَدر خود 

نخواهند شد.  
همه اینها و نزدیکــى امتیازات مدعیــان قهرمانى و 
تیم هاى رده پایین بر حساسیت تقابل امروز این دو تیم 
اصفهانى با هم خواهد افزود، چرا که هر نتیجه اى که در 
نقش جهان رقم بخورد عالوه بر این دو تیم در سرنوشت 
ســایر تیم هاى حاضر در لیگ برتر هم تأثیر بسزایى 
خواهد داشت. از نقشــى که این بازى در آینده مهدى 
تارتار مى تواند ایفا کند هم نمى توان بى تفاوت گذشت. 
این روزها سرمربى گاندوها بخاطر قرار گرفتن تیمش 
در رتبه سیزدهم جدول شرایط سختى را تجربه مى کند 
که شاید برترى در برابر صدرنشین لیگ بتواند کمى از 
فشارهایى که اخیراً متوجه اوست بکاهد. اما تارتار براى 

حفظ طلسم شکست ناپذیرى شاگردانش در مصاف با 
تیم همشهرى و همچنین براى ثبت سومین شکست 
فصل در کارنامه سپاهان کار بسیار دشوارى در پیش دارد. 
تیم او باید از سد حریفى بگذرد که نه تنها فقط دو بار در 
برابر رقبا تسلیم شده بلکه از شروع نیم فصل دوم آنچنان 
اوج گرفته که حتى یک امتیاز هم از دست نداده است. 
از همه اینها مهمتر آنکه این سرمربى جوان بر خالف 
همقطار پرتغالى اش براى چینش مهره هاى مورد نیاز 

خود در این دیدار دست چندان بازى ندارد. بدتر از همه 
اینکه مدافعان ذوب آهن که استحکام آنها از نقاط قوت 
تیمشان در نیم فصل نخست به خصوص در بازى هاى 
ابتدایى به شــمار مى رفت در دور برگشت رقابت هاى 

لیگ عملکرد قابل قبولى از خود برجاى نگذاشته اند. 
گاندوها در نیم فصل نخســت در حالى موفق شــدند 
ســپاهان را با نتیجه یک بر یک در فوالدشهر متوقف 
کنند که با 2 گل خورده در 4 بازى و قرار گرفتن در رده 

ســوم بهترین خط دفاع لیگ در امور دفاعى درخشان 
ظاهر شده بودند. سبزپوشــان اصفهان اما طى چهار 
هفته ابتدایى نیم فصل دوم نه تنها سه بار بیشتر از مدت 
زمان مشابه دور رفت تســلیم حمالت حریفان شدند 
بلکه با دو شکست و دو تســاوى در برابر رقبا 2 امتیاز 
کمتر از چهار بازى ابتداى فصــل اندوخته اند که این 
نشان دهنده آن است که مهاجمان ذوب هم در جبران

 گل هاى خورده تیمشان ضعف داشته اند.  به همین دلیل 

تارتار براى پیروز شدن در شهرآورد نیاز به انجام تغییرات 
اساسى در تیمش دارد که به دلیل مهره هاى کمى که 
در اختیار دارد باید بیشترین تمرکزش را روى تغییر در 
نحوه بازى شاگردانش بگذارد تا دست زدن به ارنج آنها 

در مستطیل سبز. 
این در حالى اســت کــه در اردوگاه رقیــب همه چیز 
طبق مــراد پیش مــى رود. محرومان هفته گذشــته
 بازگشــته اند و مورایس مهره مصدوم هم ندارد. براى 
همین او مى تواند با خیال راحت طبق اســتراتژى که 
براى برد در دربى نیاز به پیاده ســازى آن دارد بازیکن 
مورد نیازش را به میدان بفرستد. طالیى پوشان اصفهان 
نه تنها بخاطر برخوردارى از ستاره هاى باکیفیت لیگ 
از لحاظ بضاعت مهره و قواى بدنى نسبت به همشهرى 
خود سر هستند بلکه با 4 برد متوالى در نیم فصل دوم و 
قرار گرفتن بر سکوى نخست لیگ تا پایان هفته نوزدهم 
با روحیه اى مضاعف پاى به شهرآورد هفتاد و یکم مى 

گذارند. 
ارتش زرد اصفهان مى خواهــد با برترى در نبرد امروز، 
هم مهر پایانى بر طلسم شکســت ناپذیرى هاى اخیر 
مهمان خود در شهرآوردها بگذارد هم با افزودن 3 امتیاز 
به جمع اندوخته هاى خود و تداوم صدرنشینى شان در 
جدول رقابت ها یک گام دیگر به کسب ششمین جام 
قهرمانى نزدیک تر شود. البته آنها براى نیل به این هدف 
باید حواسشان را جمع کنند که همچون دیدار رفت اسیر 
دفاع گاندوها نشوند. ضمن اینکه مبادا با دستکم گرفتن 
حریف مجبور شوند همچون دربى هفتادم تن به پنالتى 
بدهند. چرا که ذوبى ها ثابت کرده اند هرچقدر گلرشان 
در دفع پنالتى ها مهارت دارد بازیکنان کم نام و نشان 
این تیم نیز در گل کردن پنالتى هایشان حتى در برابر 

سنگربان مطمئنى چون پیام نیازمند تبحر دارند. 

شهرآورد 71، سپاهان-ذوب آهن؛ امروز در نقش جهان

نبرد براى حفظ صدرنشینى و فرار از سقوط
مرضیه غفاریان
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کســى کــه کیفیتــى بــراى خــدا قائــل شــد یگانگــى او را انــکار کــرده 
و آنکــس کــه هماننــدى بــراى او قــرار داد بــه حقیقــت خــدا نرســیده 
اســت. کســى کــه خــدا را بــه چیــزى تشــبیه کرد بــه مقصد نرســید. 
آنکــس کــه بــه او اشــاره کنــد یــا در وهــم آورد، خــدا را بــى نیــاز 
ندانســته اســت. هرچــه کــه ذاتــش شــناخته شــده باشــد آفریده اســت 
و آنچــه در هســتى بــه دیگــرى متکــى باشــد داراى آفریننــده اســت. 
ســازنده اى غیــر محتــاج بــه ابــزار، انــدازه گیرنــده اى بــى نیــاز از 

موال على (ع)فکــر و اندیشــه و بــى نیــاز از یــارى دیگــران اســت. 
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1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۲۵

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت

 خرید  و راه اندازى یک دستگاه1
3341,088,000,0002001001434000140 – 4 - 401 دیزل ژنراتور400کیلوولت آمپر  

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/11/23  مى باشد.

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

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

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

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

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

تاریخروزساعتعنوان

1401/11/26چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/12/6شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/12/7یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی مناقصات عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) 
۴۰۱۰/۱۰۲۷ و ۴۰۱۰/۱۰۲۸ (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۶۸ و 

۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۶۹ در سامانه ستاد)

 م.الف: ۱۴۵۵۵۸۳

نوبت اول

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تضمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهشرکت در مناقصه (ریال)

انجام خدمات تامین خودرو در محدوده تحت پوشش شرکت 4010/1027
ارائه گواهینامه صالحیت مرتبط از اداره کل 10,877,000,000برق منطقه اى اصفهان در سال 1402

تعاون، کار و رفاه اجتماعى

انجام عملیات اجرایى بهره بردارى از انبارهاى شرکت برق 4010/1028
ارائه گواهینامه صالحیت خدمات پشتیبانى (کد 4 2,100,000,000منطقه اى اصفهان در سال 1402

یا 7) از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

نوع تضمیــن شــرکت در مناقصه: ضمانتنامــه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا 
www.setadiran.ir مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس

 امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات ادارى روزهاى کارى با شماره 
(031-36270820

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/11/25 لغایت ساعت 16:00 روز 
پنجشنبه مورخ 1401/12/04

موعد و محل جلسه توجیهى 4010/1027 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در 
جلسه توجیهى که در روز یک شنبه مورخ 1401/12/07 ساعت 10 صبح در سالن جلسات کمیسیون 
معامالت واقع در ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى تشکیل مى گردد الزامى بوده و عدم حضور به 

منزله انصراف از شرکت در مناقصه مى باشد.
موعد و محل   جلسه توجیهى 4010/1028 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) 
در جلسه توجیهى که در روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 ساعت 10 صبح در سالن جلسات کمیسیون 
معامالت واقع در ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى تشکیل مى گردد الزامى بوده و عدم حضور به 

منزله انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15  در «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
بارگذارى و  نسخه فیزیکى(پاکات الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات ارزیابى: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1401/12/16، سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

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

۲

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد انجام خدمات و فعالیت هاى امور باغبانى، فضاى 
ســبز و جنگلدارى، خدماتى، انتظامات و نگهبانى در حوزه فعالیت سازمان عمران 
زاینده رود را به شماره سیستمى 1401/4667 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان مجاز و مهر 

سازمانى اقدام الزم  را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/25
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/30 

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/12/10
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه به ارزش 5 درصد قیمت 
برآورد

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
 www.ioz.ir :آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مناقصه عمومی/ یک مرحله ای

مسعود منتظری نجف آبادیـ  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود


