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۳

درختان هرس شده 
بالتکلیف!

با خنده
به «خندستان» بیایید

۳

هوای ما آلوده تر است!

ایران چاق شده است!

۶

          

خوردن پرتقال و 
نارنگى براى چه 

کسانی ممنوع است

نیروگاه هنوز مازوت مى سوزاند
۳

قفل پروژه های 
نیمه تمام 
باز می شود؟

«صندوق عدالت و پیشــرفت» راهکار تازه اى براى 
تکمیل پروژه هــاى نیمه تمام در اســتان ها قلمداد 
مى شــود. صندوقى کــه رئیس جمهــور صبح روز 
یک شنبه در دفاع از کلیات بودجه در مجلس از ایجاد 
آن در ســال آینده خبر داد. صحبــت از این صندوق 
حاال امیدهــاى زیادى را زنده کرده اســت. خیلى ها 
مى گویند این تدبیر شاید بتواند بعد از سال ها تکانى به 
ابرپروژه ها و پــروژه هاى بزرگ نیمــه تمام بدهد و 
باالخره این پروژه ها تعیین تکلیف شوند. طبق تعریف 

کارکرد این صندوق، پیش بینى شده...

مهاجمان گل نزنمهاجمان گل نزن
 دغدغه تیم هاى  دغدغه تیم هاى 
لیگ برترىلیگ برترى

۷

به رغم متوقف شدن فعالیت 4 واحد؛

سپاهانی سابق راهی شمال شد   سپاهانی سابق راهی شمال شد   
محمدرضا مهدى زاده، که پس از سه ســال عضویت در سپاهان از 
این باشگاه جدا شــده و بخاطر مصدومیت نتوانســته بود به شرایط 
خوب حضورش در جمع طالیى پوشــان ادامه دهد، با عقد قراردادى 

به نساجى مازندران پیوست. باشگاه نساجى مازندران، که در دور ...

۲

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

مدارس 
قربانی

آلودگی هوا 

۵

ایران 

 زمستان امسال برخالف چند 
سال قبل با کاهش چشمگیر 

دماى هــوا به ویــژه در برخى 
مناطــق کشــور مواجه 

هستیم؛ موضوعى که...

تردیدها در مناسب یا نامناسب بودن کاهش 

بودجه «جوانی جمعیت» 
۲

۷

فاجعه  در انتظار بازار فاجعه  در انتظار بازار 
۶قیصریه نیست قیصریه نیست 

مردم چگونه از کاال برگ  استفاده کنند  افزایش مراجعان به بیمارستان های اصفهانجهان نما کالب هاوس رفع فیلتر مى شوداستان بهترین مواد غذایى براى درمان گلودردتکنولوژی سالمت

۲

شــرکت پیشــگامان توســعه ماندگار در نظــر دارد تعداد محــدودى واحد مســکونى از 
آپارتمان هاى پروژه موقوفه سیدالعراقین واقع در اصفهان،خیابان باهنر، خیابان خادمى، کوچه 5 را 
از طریق مزایده عمومى پیش فروش نماید . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت 
به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز پنج شــنبه مورخ 1401/11/06 با مراجعه به نماینده شرکت 
پیشگامان توسعه ماندگار واقع در اصفهان، خیابان باهنر، خیابان خادمى،کوچه 5  نسبت به خرید 
اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شــده را تکمیل و به همراه مدارك خواسته شده تا روز شنبه 
مورخ 1401/11/8 به شرکت پیشگامان توسعه ماندگار واقع در استان تهران ،خیابان شهید مطهرى، 
خیابان فجر کوچه مدائن پالك 16 طبقه 4 واحد 11 تلفن 02188492750- کد پستى 1588764554  

ارسال نمایند .
الزم به ذکر است شرایط شرکت درمزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص شده است . همچنین 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن 09198618021- 

02188492729 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده شرکت پیشگامان توسعه ماندگار
نوبت دوم

شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

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

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

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

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

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل 

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

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

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

   آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره (۲۲۴۲۷)

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

م.الف:۱۴۴۱۷۶۱

چاپ دوم  

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد دهاقان در نظر دارد یک دستگاه  اتوبوس 
ولوو  بى 12 مدل 1386 خود را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
کلیه متقاضیان حقیقى و حقوقى مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى 
لغایت 1401/11/18 با مراجعه به دانشگاه، نسبت به خرید اسناد مزایده 
و بازدید از خودرو مذکور اقدام و قیمت پیشنهادى خود را اعالم نمایند. 
بدیهى است دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

«ضمناً هزینه درج آگهى روزنامه بر عهده برنده مزایده مى باشد .»
 تلفن تماس :  53332070 - 031و  09137263009 

آگهی مزایده 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان

واکنش مدیرکل میراث فرهنگی به انعکاس واکنش مدیرکل میراث فرهنگی به انعکاس 

خبر ریزش سقف بازار اصفهان؛خبر ریزش سقف بازار اصفهان؛
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افزایش ااستان

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامــه و یا با کلیک بــر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

تپش تماشایی ستاره غول پیکر!

آتش به جان دنا پالس افتاد

برف روبی عجیب در دانمارک 

«بکهام»، از کودکی تا به امروز
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واریز پول، شرط شرکت
 در قرعه کشى خودرو

مردم چگونه از کاالبرگ  
استفاده کنند 

خبرخوان
بحران بى سابقه در سینما

  روزنامه اعتماد | على سرتیپى، مدیر 
مؤسسه فیلمیران اظهار کرد: در چهل سال گذشته 
چنین بحرانی را در سینما تجربه نکردیم. در زمان 
جنگ و مشکالت فراوانی که کشور داشت، سینما 
همچون دیگر بخش ها فعالیت داشت و کار خود 
را می کرد. بمباران بود اما مردم به سینما می رفتند. 
موشــک به خیابان ها اصابت می کرد ولی مردم 
جلوي سینماها صف می بستند. من هیچ زمانی 
سینما و اساساً فرهنگ را به لحاظ اقتصادي تا این 

حد تحت فشار ندیده بودم.

راهکار جدید!
  برترین ها |وزیر ارتباطات بــه گالیه ها 
درباره کندى سرعت اینترنت واکنش نشان داد. 
زارع پور در ســخنانى قابل تأمل گفت: اگر مردم 
در پیام رسان هاى داخلى کندى مشاهده کردند با 

شماره 195 تماس بگیرند!

سیکل غیرباطل
  خبرآنالین |نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران مى گوید: اگر بودجــه دارو در الیجه ترمیم 
نشود و بیمه ها نتوانند پول داروخانه ها را پرداخت 
کنند، داروخانه ها هم به دلیــل کمبود نقدینگى 
نمى توانند پول شرکت هاى پخش را فراهم کنند 
و شــرکت هاى پخش هم دیگر پولى ندارند که 
به کارخانه ها بدهند، لذا تولیــد دارو کاهش پیدا 
مى کند. از طرفى اگر داروخانه ها با بیمه همکارى 

نکنند ، مردم بسیار ضرر خواهند کرد.

خانه عارف 
یا محل ضایعاتى؟! 

  صبا |خانه ثبت شده ابوالقاسم عارف قزوینى، 
شاعر آزادى خواه دوران مشروطه و سراینده تصنیف 
معروف «از خون جوانــان وطن الله دمیده»، این 
روزها در قزوین حال و روز بســیار نامطلوبى دارد. 
خانه یا به عبارت بهتر ویرانه اى که منتسب به عارف 
قزوینى اســت، نفس هاى آخرش را مى کشد و به 
مکانى براى تلنبار شدن ضایعات بدل شده اما گویا 

این موضوع براى هیچکس اهمیتى ندارد!

حمله «کیهان» به 
یک سریال 

  روزنامه کیهان | ســریال «بى گناه» 
یکى از وضعیت هاى نمایشى ممنوعه در شبکه 
نمایش خانگى را عرضه مى کند که در ارائه چنین 
محتوایى در ساز و کار سریال سازى ایرانى دستکم 
نمونه  و مابه ازایــى را نمى توان یافت. «بى گناه» 
على رغم نامش سریال گناهکارى است که براى 
جلب مخاطب از لحاظ کردن انگاره هاى پلشت و 
حرام نمایشى چشم پوشى نکرده است. نمایش 
عشــق هاى حرام و تطهیر متجاوزان مصادیقى 
نیســت که پلت فرم  فیلیمو بدون پاسخگویى به 
نهاد نظارتى ساترا بتواند آن را دستمایه تولید یک 
سریال قرار و این اثر به سادگى در جامعه منتشر 
شــود. این وضعیت نمایشى و به تصویر کشیدن 
عشق دو همخون به یکدیگر باید توسط نهادهاى 

قضایى جرم انگارى شود...

روزگار عسلویه نشین ها
   روزنامه اعتماد | مرداد ســال آینده، 
عسلویه در حالى 20 سالگى شهر شدنش را جشن 
مى گیرد که زیرساخت هاى علیل شهر، نه براى 
اقامت و آسایش درازمدت جمعیت 15 هزار نفرى 
کارگرانى که از شهرهاى دور و نزدیک به امید نان 
به عسلویه مى آیند مناسب است و نه براى جمعیت 
بومى. به سبب محرومیت مشهود، جمعیت بومى و 
غیربومى به انواع آسیب هاى  اجتماعى دچارند در 
حالى که از حداقل هاى توسعه متناسب با حجم 
درآمدزایى استخراج و فرآورى بزرگ ترین میدان 

گازى جهان محروم مانده اند.

گروه صنعتى ایران خودرو هم پس از ســایپا، ملزم به 
رعایت شــرط بلوکه شدن پول مشــتریان در حساب 

خودروساز به منظور ثبت نام در قرعه کشى خودرو شد.
درپى ثبت نــام 10 میلیونــى در قرعه کشــى قبلى 
محصوالت ایــران خودرو که شــانس برنده شــدن 
متقاضیان واقعى را به شــدت کاهش داده اســت، از 
این پــس تنها افــرادى مى توانند در فــروش خودرو 
توسط خودروسازان شــرکت کنند که وجه خودرو در 
حساب هایشان موجود اســت و مبلغ خودرو از طریق 
بانک مسدود مى شــود.این موضوع پپیش از این براى 
شرکت سایپا اجرایى شــده بود، به طورى که در هفته 

گذشته 70 هزار دســتگاه خودرو توســط گروه سایپا 
پیش فروش شد که فقط هشــت هزار و 500 نفر از آن 
اســتقبال کردند.با توجه به اینکه شرط یاد شده در این 
عرضه رعایت شد و مشتریان ملزم به واریز پول براى 
ثبت نام شدند، شــرایط مشــابه قرعه کشى (التارى) 
10 میلیون نفرى ایران خودرو را شــاهد نبودیم و فقط 
مشتریان واقعى در این طرح شرکت کردند.در عرضه 
جدید روز سه شنبه هفته جارى گروه سایپا و همچنین 
عرضه هفته آینده گروه صنعتــى ایران خودرو، هر دو 
خودروســاز ملزم به رعایت این ضابطــه جدید وزارت 

صنعت، معدن و تجارت شدند.

مدیر توسعه طرح کاالبرگ الکترونیک در مورد کاالهاى 
مشمول طرح کاالبرگ الکترونیک گفت: شیر کم چرب، 
پنیر، ماســت کم چرب، مرغ، تخم مــرغ، روغن مایع،  
ماکارونى، قند، شــکر و برنج 10 قلم کاالى اساســى 
هستند که مشمول این طرح مى شوند.هادى زمان ثانى 
با بیان اینکه اعتبار اجراى طرح کاال برگ الکترونیک 
در کدملى سرپرست خانوار شارژ مى شود، اظهار کرد:  با 
استفاده از همه کارت هاى بانکى که به اسم سرپرست 
خانوار است مى توان این کاالها را از فروشگاه هاى طرف 
قرارداد خریدارى کرد.زمان ثانى گفت: یک ماه قبل از 
پرداخت یارانه نقدى ماهانه این اعتبار به حســاب فرد 

واریز مى شــود که فقط مى تواند 10 قلم کاالى مدنظر 
را خریدارى کند و امکان برداشــت نقــدى ندارد و هر 
سرپرســت خانوار به اندازه تعداد اعضاى خانوار خود تا 
سقف یارانه نقدى مى تواند از این نوع کاالها خریدارى 
کند و پول خرید کاال ظرف حداکثر 48 ساعت به حساب 
مغازه دار واریز مى شــود و این میزان از اعتبار حساب 
یارانه اى سرپرســت خانوار کم مى شود و در بیستم هر 
ماه باقیمانده اعتبار به حســاب سرپرست خانوار واریز 
مى شود.وى گفت: شــرکت در این طرح هم اختیارى 
است. اگر کسى خریدى انجام نداد در روز بیستم  هر ماه 

کل یارانه و یا مابه التفاوت آن واریز مى شود.

الدن ایرانمنش
بعد از دو سال آموزش مجازى حاال این آلودگى هواست 
که باز هم آموزش ها را مجازى کرده است. شاخص هاى 
آلودگى یک چیز را نشان مى دهد: رشد صعودى که معنا و 
مفهومش در این روزها نیمکت هاى خالى مدارس است. 
حاال مى شود گفت شمشــیر آلودگى خیلى وقت است 
از رو بسته شده تا در این وانفســا بچه مدرسه اى ها به 
واسطه سرعت پایین اینترنت و برنامه هایى که جوابگوى 
آموزش نیســت قربانى آموزش مجــازى و دچار افت 

تحصیلى شوند.
این درحالى اســت که اقدامات مسئوالن براى کاهش 
آلودگى هوا از روى کاغذ فراتر نمى رود و تنها چیزى که 
گفته مى شود پیام هاى عذرخواهى است که راهکارى 

براى کاهش آلودگى نیست.

از قرار معلوم و طبق آنچه ســازمان هواشناســى اعالم 
کرده، قرار است این آلودگى ها ادامه دار باشد و بنابر آنچه 
مسئوالن آموزش و پرورش اعالم کرده اند این موضوع 

ضربه مهلکى به پیکره نظام آموزشى کشور خواهد زد.
بسیارى از کارشناســان نیز با این موضوع موافقند، به 
اعتقاد رضا نیک نژاد، کارشــناس آمــوزش و پرورش، 
گویا دیــوارى کوتاه تر از آموزش و پــرورش براى حل 
برخى از معضالت در کشــور پیدا نمى شود و تعطیالت 
مدارس کامًال احساسى و غیرکارشناســانه است؛ این 
موضوع سبب شــده این انتظار در خود جامعه نیز وجود 
داشته باشد با توجه به اینکه در کشورهاى دیگر در زمان 
بروز رخداد هاى طبیعى و با مشکالتى مانند آلودگى هوا 
مى کوشند به جاى آنکه آموزش را تعلیق کنند، مشکل 

را برطرف کنند.

در همین رابطه محسن زارعى، رئیس مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزشــى هم با انتقاد از تعطیلى مدارس 
عنوان کرده: آموزش و پرورش بــه هیچ عنوان موافق 
تعطیلى مدارس و غیرحضورى شــدن آموزش نیست و 

وزیر نیز صراحتًا به این موضوع اشاره کرده است.
به باور روانشناسان و مشــاوران تحصیلى مدارس، افت 
تحصیلى دانش آموزان زمانى رخ مى دهد که فاصله بین 
استعدادهاى بالقوه و بالفعل فرد زیاد شود. در حقیقت نبود 
ارتباط چهره به چهره بین معلم و دانش آموزان، بیسوادى 
یا کم ســوادى برخى از والدین و ناتوانى آنها در هدایت 
تحصیلى فرزندان، شــاغل بودن بسیارى از مادران، بى 
توجهى دانش آموزان به آموزش هاى مجازى، کاهش 
ساعات درسى در بســتر فضاى مجازى نسبت به زمان 
حضور در مدارس، فراغت طوالنى مدت دانش آموزان در 

خانه و انجام ندادن تکالیف درسى از جمله دالیل اصلى 
افت تحصیلى دانش آموزان در چند ســال اخیر است. 
در همین حال بخش عمــده اى از افت تحصیلى دانش 
آموزان به ضعف مهارت هاى فردى باز مى گردد چراکه 
آنان یاد گرفته اند تحت فشار سیســتم آموزشى برنامه 

ریزى کنند و در حقیقت فاقد خود تنظیمى هستند.
محمدمهدى کاظمى، معاون آموزش متوســطه وزارت 
آموزش و پرورش نیز از اســتانداران درخواست کرده به 
موضوع تعلیم و تربیت با جدیت بیشتر توجه کرده و صرفًا 
براى کنترل آلودگى هــوا، ترافیک و یا کاهش مصرف 
انرژى نســبت به تعطیلى مدارس اقدام نشود، چرا که 
آموزش مجازى پاسخگوى همه نیازهاى دانش آموزان 
نیست و نمى توان از زیان هایى که به واسطه آلودگى هوا 

در کمین دانش آموزان است چشم پوشید.
اما از ســوى دیگر، موافقان تعطیل کــردن مدارس در 
شــرایطى که آلودگى هوا در اوج قرار دارد، معتقدند این 
کار به سالمت دانش آموزان کمک خواهد کرد. موافقان 
تعطیل کردن مدارس به اظهارات پزشــکانى اشــاره 
مى کنند که تأثیر آلودگى هوا بر بدن انســان را جبران 
ناپذیر مى دانند. از جمله پزشکانى مانند دکتر تقى ریاحى 
که مى گوید بحث آلودگى هــوا یک عامل تهدیدکننده 
براى سالمتى جامعه است و عالوه بر اثرات کوتاه مدت، 
اثرات بلندمدتى نیز بر سالمتى انسان ها دارد: اثرات حاد 
آلودگى هوا بستگى به میزان آلودگى هوا و نوع آالینده ها 
دارد. این اثرات از احساس سوزش و خارش در چشم، گلو، 
بینى و قفسه سینه تا سردرد، درد قفسه سینه و ... متفاوت 
اســت و افرادى که ظرفیت قلبى و تنفسى ضعیف ترى 
دارند ممکن است با این مخاطرات در معرض حمله قلبى 

یا تنفسى قرار بگیرند.
این فوق تخصــص بیمارى هــاى ریه دربــاره اثرات 
بلندمدت آلودگى هوا بر ســالمتى انسان افزود: آلودگى 
هوا عامل خطر ابتال به ســرطان است؛ همچنین ارتباط 
مشــخصى با بیمارى هــاى قلبى – عروقــى، مغزى و 
بیمارى هــاى تنفســى دارد و عامــل مهمــى براى 

تشدید آسم است.

مدارس، قربانى آلودگى هوا 
حواسمان هست

رئیس کل بانک مرکــزى با تأکید    تسنیم |
براینکه تمام نیازهاى ارزى اساســى کشور در 20 روز 
گذشــته با دالر 28500 تومانى تأمین شد، خطاب به 
مردم گفت:  نگران نباشید حواسمان به بازار ارز هست. 
محمدرضا فرزیــن اظهار کرد: به دنبــال ثبات ارزى 
هستیم و این موضوع اقدامى نیست که یکباره انجام 
شود. برهمین اســاس نیز مذاکرات ســازنده اى را با 
شــرکاى تجارى انجام داده ایم، با قطر، عراق، چین و 
دبى مذاکرات سازنده اى را انجام دادیم که نتایج خوبى 

را هم داشت.

شوهر دوم! 
  خبرآنالین|کنایه جنجالى کارشــناس برنامه 
تلویزیون در خصوص اجازه خروج زنان کشور خبرساز 
شد. در برنامه شیوه شبکه 4 و در مناظره مجید دهقان 
و مریم نصر اصفهانى، دهقان گفت: مگر دولت شوهر 
دوم است که اجازه خروج از کشور براى زنان مى خواهد؟ 

طرح آموزش روخوانى قرآن
  خبرگزارى صداوسیما |حجت االســالم 
والمسلمین نصرا... پژمانفر، رئیس فراکسیون قرآن و 
عترت مجلس با اشاره به اجراى طرحى براى ریشه کنى 
بى سوادى قرآنى گفت: باید در جامعه به جایى برسیم که 
هرکسى که مى تواند فارسى را روخوانى کند، توانمندى 
روخوانى و روانخوانى قرآن کریم را هم داشــته باشد. 
متأسفانه اکثریت این توانمندى را ندارند. بر این اساس 
آموزش و پرورش را مکلــف کردیم که این آموزش را 
داشته باشد. در قدم بعدى وزارت علوم و وزارت بهداشت 
و درمان را هم تکلیف کردیم تا در ماه مبارك رمضان 

برنامه اى در این خصوص داشته باشند.

پیام ها تبادل مى شود
وزیر امور خارجــه گفت: درمورد برجام    فارس |
پیام ها درحال تبادل اســت. در مسیر توافق گام هایى 
را تعریف کردیم که در آینده نزدیک یکى از این گام ها 
عملیاتى خواهد شد. آمریکایى ها ریاکارى را همچنان 
ادامه مى دهند اما براى مــا پیام هاى دیپلماتیک مهم 
است. در پاسخ به پیامى که آمریکایى ها به طور مستمر 
اعالم مى کنند چارچوبى تعریف کردیم و براساس آن 

کار را پیش مى بریم.

افزایش سود، به زودى
  تسنیم |محمدرضا فرزیــن، رئیس کل بانک 
مرکزى در یک برنامه تلویزیونى در پاســخ به سئوالى 
مبنى بر اینکه نرخ ســود بانکى افزایش پیدا مى کند 
یا خیر؟ گفت: شــوراى پول و اعتبار بــراى افزایش 
نرخ ســود ســپرده بانکى مصوبه دارد و بــه زودى 
مصوبه اخیر شــوراى پول و اعتبار ابــالغ و اجرایى 

خواهد شد.

من بانوى اول نیستم
  برترین ها|  امیرعبداللهیان، وزیر خارجه گفت: 
همسر رئیس جمهور مبتکر و محور کنگره بین المللى 
زنان تأثیرگــذار بودند. برخى از مهمانــان خارجى ما 
به همســر رئیس جمهور بانوى اول مى گفتند. خانم 
علم الهدى پاسخ مى دادند که من بانوى اول نیستم. ك 
معلم هستم و بانوى اول کسى است که سالهاست کنار 

مقام معظم رهبرى هستند .

هدیه 11 میلیارد دالرى
  روزنامه فرهیختگان|  آمارها نشان مى دهد 
طى هشت سال اخیر ایرانى ها بیش از 6600 شرکت 
در ترکیه تأسیس و نزدیک به 37 هزار فقره نیز ملک 
در این کشور خریدارى کرده اند. البته این موارد به جز 
سپرده گذارى در بانک ها و خرید سهام در بازار سرمایه 
ترکیه است که همگى به قصد دریافت تابعیت انجام 
شده است. بررسى ها نشــان مى دهد طى 8 سال اخیر 
حداقل 11 میلیارد دالر از ایران به این کشــور انجام 

شده است.

خورشید کیایى
 حرکت آهسته و پیوسته جمعیت به سمت کاهش موالید و روند شتابان پیر 
شدن از یک طرف و کاهش 37/5 درصدى بودجه جمعیت جوانى از سویى 
دیگر برخى از کارشناسان را نگران کرده است که با پیرى زودرس «قانون 

جوانى» روبه رو شویم.
حدود یکسال پیش قانون حمایت از خانواده و جوانى تصویب شد تا به مدد 
این قانون دســت جمعیت گرفته شــود و با راهکارهاى مختلف از افتادن 
در گرداب مشــکالت پیرى جمعیت جلوگیرى شــود. در واقع قرار بود به 
شــکل هاى مختلف و از طریق مشــوق هایى که جلوى پاى خانواده ها 

گذاشته مى شود خانواده ها به فرزندآورى تشویق شوند.
این مصوبه با وجود اینکه با تبلیغات بسیارى طى این یکسال از این دست 
به آن دست شد اما کاهش بودجه این مصوبه باعث شده که خیلى ها به این 

فکر بیافتند که این مصوبه چندان براى دولت جدى نیست.
در الیحه بودجه 1402، دولت هفت هزار و 500 میلیارد تومان بودجه براى 
اجراى قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت برآورد کرده است، این رقم 
نشــان از کاهش 37/5 درصدى بودجه این قانون در قیاس با آنچه دولت 

در الیحه 1401براى اجراى قانون جوانى جمعیت پیشنهاد داده بود دارد.
در الیحه بودجه 1401، دولت بودجه پیشنهادى براى اجراى قانون حمایت 
از خانواده و جوانى جمعیت را 12 هزار میلیــارد تومان برآورد کرده بود. در 
کنار این، براى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به منظور اجراى 
قانون جوانى جمعیــت ردیف بودجه مجزا به مبلــغ 2359 میلیارد و 474 
میلیون و 300 هزار تومان پیشنهاد شــده بود. همچنین در الیحه بودجه 
1401ردیف اختصاصــى بودجه براى اجراى چند عنــوان برنامه از جمله 
اجراى سیاست هاى قانون جوانى جمعیت به وزارت آموزش و پرورش نیز 
اختصاص داده شــده بود. این در حالى است که در الیحه بودجه 1402 نه 
وزارت آموزش و پرورش و نه وزارت بهداشت ردیف بودجه مجزایى براى 

اجراى قانون جوانى جمعیت ندارند.
در همین حال بررسى ها نشان مى دهد که افزایش وام ازدواج و تسهیالت 
جوانى جمعیت نتوانسته بر رشد ازدواج اثر مطلوب مورد نظر را داشته باشد و 
رشد جمعیت در شرایط مطلوبى نیست به همین دلیل بودجه جوانى جمعیت 
براى سال بعد نسبت به ســال جارى کاهش پیدا کرده است که با توجه به 
آنکه از فشار تســهیالت تکلیفى دولت بر بانک ها مى کاهد اقدامى براى 

کنترل تورم و نقدینگى به نظر مى رسد زیرا کاهش تورم و آرامش اقتصادى 
محرك بهترى براى رشد جمعیت است.

برخى کارشناســان موافق کاهش ایــن بودجه معتقدند در کشــورهاى 
اروپایى، با افزایش جمعیت میانســال،  شــعارهاى انتخاباتى بیشتر حول 
رفاه و افزایش خدمات به مردم مســن مى گذرد و تمرکز از رشد اقتصادى 
فاصله گرفته اســت. این کارشناســان بر این باورند با توجه به آنکه اهرم 
جمعیتى کشور نشــان مى دهد که در آینده نســبت بازنشستگان به افراد 
شــاغل رشــد مى کند هزینه صندوق بازنشســتگى هم افزایش خواهد 
یافت که بار بودجه اى صندوق براى دولت مشکل آفرین خواهد بود و در 
کنار  کاهش درآمدهاى ناشــى از کاهش جمعیت جوان شاغل و تولید بر 
مشــکالت بودجه اى دولت مى افزاید. به همین دلیل اگر سهم صندوق 
بازنشستگى از بودجه افزایشى شــود هزینه ها نسبت به درآمدها افزایش 
خواهد یافت و با محدود شدن رشــد اقتصادى آینده پول ملى تحت تأثیر 
قرار مى گیرد. بنابراین به نظر مى رســد که کاهش بودجه جمعیت نه تنها 
اقدام نادرستى نبوده بلکه شــاید بتواند تمهیدى باشــد براى بهتر شدن

 وضعیت فعلى.

تردیدها در مناسب یا نامناسب بودن کاهش بودجه «جوانى جمعیت» 

مریم محسنى
اضافه وزن بیش از 56درصد افراد باالى 18 ســال در 
کشور این روزها صداى معاون بهداشت وزارت بهداشت 
را هم درآورده اســت. حسین فرشــیدى با انتقاد از این 
موضوع در تازه ترین اظهار نظر اعالم کرده چاقى یکى از 
مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش بیمارى زایى و افزایش 

بار مالى بر نظام سالمت و مرگ و میر است.
تغییراتى که در سبک زندگى امروز به وجود آمده بر روى 
تغذیه افراد هم تأثیرات زیادى گذاشــته است و ایران 
در حال چاق شدن اســت. میزان مصرف کالرى روزانه 
ایرانى ها در دو دهه گذشته از دو هزار به سه هزار کالرى 
رسیده و این درحالى است که 90درصد ایرانیان (هر دو 
جنس) فعالیت فیزیکى کافى ندارند در حالى که ســهم 
زنان در کم تحرکى بیشتر از مردان است. این روند نگران 
کننده در ایران به گونه اى است که کم تحرکى حتى در 

روستاها نیز به طور چشمگیرى افزایش یافته است.
در حال حاضر شاهد افزایش بیش از 20 درصدى شیوع 

«اضافه وزن» در بین نوجوانان ایرانى نســبت به چهار 
دهه گذشته هستیم. رتبه اضافه وزن دختران و پسران 
19 ســال ایرانى با صعود 28و 24 پله اى، از رتبه 96 و 
105به رتبه هاى 68 و 81 رسیده است. همچنین شیوع 
اضافه وزن در دختران از شش درصد به بیش از 26درصد 
و در پسران از 3 درصد به 24 رسیده است. در رتبه بندى 
جهانى چاقى هم، دختران 19 سال ایرانى داراى رتبه  55 

و پسران در رتبه 74هستند.
این موضوع باعث شده که اکنون 70 درصد مرگ و میرها 
مربوط به بیمارى هاى غیرواگیر باشد که مهمترین آنها 
بیمارى هاى قلبى و عروقى اســت و چاقى از ریســک 

فاکتورهاى این بیمارى ها محسوب مى شود.
براساس نظر انجمن ها و مطالعات صورت گرفته بیش 
از 195 عارضه، چاقــى را همراهى مى کند و نمى توان 
بیمارى را ذکر کرد که با چاقى ارتباط نداشــته باشد که 
از آن جمله مى توان به فشــارخون باال و دیابت نوع دو 
اشاره کرد که با چاقى ارتباطى مستقیم داشته و مرگ و 

میر باالیى نیز دارند.
به گفته کارشناســان کشــورها مى توانند با توســعه 
زیرساخت امکانات نقلیه، تجهیزات ورزشى به ویژه در 
ادارات و تمهیدات آموزشى و ورزشى براى مادران باردار 
در این امر تأ ثیرگذار باشند. عالوه بر این اقدامات، محدود 
کردن مصــرف چربى، غذاهاى آمــاده و تنظیم میزان 

کالرى در رستوران ها از اهمیت بسیارى برخوردار است.
 در عیــن حال بــا تغییر ســبک زندگى مى تــوان از 
بروز چاقى جلوگیــرى کرد. به طور مثــال با 15دقیقه 
فعالیت بدنــى روزانــه، کاهــش مصرف انــرژى و 
کالرى دریافتى مى تــوان حوادث قلــب و عروقى را 

کاهش داد.

ایران چاق شده است!
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تأکید بر رعایت موازین 
شرعى در بیمارستان ها

دبیر ســتاد امر به معروف و نهى از منکر اصفهان گفت: 
با توجه بــه اهمیت موازین شــرعى و رعایــت آن در 
بیمارستان ها، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکى باید 
روى قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى 
با موازین شرع مقدس، نظارت جدى ترى داشته باشد. 
حجت االسالم والمسلمین محســن مظاهرى افزود: 
ارتقا ى سالمت و بهداشت روحى و معنوى بیماران به 
درمان ســریعتر بیمارى آنها کمک مى کند. وى که در 
دیدار با معاون نظارت بــر مراکز درمانى معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان سخن مى گفت، 
اظهار داشــت: باید در بیمارســتان ها و حتى منازل با 
برنامه هاى معنوى و اســتفاده از مشــاوران مذهبى به 

بیماران امید داده شود.

850  حادثه در یک ماه
ســخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: در یک ماه گذشته 850 مورد 
حریق، حادثه و خدمات ایمنى داشتیم که از این تعداد، 
275 مورد حریق، 381 مورد حادثه و 194 مورد خدمات 
ایمنى بوده، که از ایســتگاه هاى 27گانه آتش نشانى و 

خدمات ایمنى امدادرسانى انجام شده است.

یخ بستن ناودان ها
ســرما و کاهش محســوس دما در چند روز گذشته در 
شهرســتان فریدونشهر موجب یخ بســتن ناودان ها و 
آبراه هاى پشــت بام ها شده اســت. برودت هوا در این 
شهرستان قندیل هاى بزرگ یخ تشکیل داده است که 
ارتفاع بعضى از آن ها به 5 متر مى رســد. حسین خلجى 
رییس اداره هواشناسى شهرســتان فریدونشهر گفت: 
میانگین دماى هوا در 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه 

منفى 7 درجه بوده است.

فعالیت دستفروشان
 در بازار بعثت

مدیر بازارهاى روز کوثر شهردارى اصفهان گفت: در بازار 
بعثت اصفهان حدود 1200 غرفه مسقف و استاندارد در 
روزهاى دوشنبه و جمعه در اختیار کسبه و دست فروشان 
قرار مى گیرد تا محصوالت خود را به شهروندان عرضه 
کنند.   مجید صادقى با اعالم این خبر گفت: بازار بعثت 
اصفهان در زمینى به وسعت دو هکتار در خیابان بعثت، 
بعد از سه راه گلستان واقع شده و در آن سکوهاى مسقف و 
استانداردى ایجاد شده است تا در روزهاى بارانى یا آفتابى 
امکان فعالیت براى کسبه وجود داشته باشد. صادقى با 
بیان اینکه 60 درصد از کسبه بازار بعثت، دست فروش 
هستند، اظهار کرد: از فروش اجناس دست دوم در این 

بازار جلوگیرى مى شود.

تشکیل 115 پرونده براى 
صنایع آالینده

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 115 
پرونده پیگیرى قضائى توســط حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان براى صنایع آالینده تشکیل شده است. 
منصور شیشه فروش اظهار داشت: تاکنون و با همکارى 
قوه قضایى 18 واحد صنعتى پلمب شده و سازمان محیط 
زیســت 115 پرونده قضایى بــراى واحدهاى آالینده 
تشکیل داده اســت تا نهادهاى قضایى با منابع آالینده 

برخورد کنند. 

دستیابى به دانش تولید
 10 نوع ماهى

جوانى در روســتاى خاتون آباد اصفهان به دانش تولید 
و تکثیر 10 نوع ماهى زینتى دســت یافته است. اصغر 
براتى که ده سال پیش به روش تولید ماهى هاى زینتى 
دست یافت هم اکنون در حال گسترش این دانش است 
و هر ماه 100 میلیون قطعه ماهى زینتى پرورش و تولید 
مى کند. وى شرایط مناسبى از نظر فضا براى گسترش 
ندارد که به دلیل مشــکالت مجوزى یک سال است 

منتظر صدور مجوز براى گسترش کار است.

خبر

رییس روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه اصفهان گفت: فعالیت جایگاه هاى عرضه 
سوخت سى ان جى در استان از حالت گردشى خارج شد 
و به روال عادى و با تمام ظرفیت بازگشت. بهمن علیپور 
 CNG افزود: هفته گذشــته فعالیت جایگاه هاى عرضه
در استان اصفهان به منظور صرفه جویى در مصرف گاز 
شــهرى و تامین گاز بخش خانگى، به حالت گردشى 
درآمــده بود اما از شــنبه این هفته این نحــوه فعالیت 

متوقف شد. 
وى افزود: لغو شدن طرح چرخشى فعالیت جایگاه هاى 
CNG با هدف ارائه گاز طبیعى فشرده به عنوان سوخت 

پاك و کاهش آلودگى محیط زیستى صورت گرفت.
علیپور با اشاره به اینکه هفته گذشته فعالیت جایگاه هاى 
سوخت سى ان جى استان به حالت گردشى و با ظرفیت 
50 درصد جایگاه ها درآمده بود، خاطرنشــان کرد: در 
زمان حاضر همه این جایگاه ها در سطح استان با تمام 

ظرفیت درحال فعالیت هستند.
وى به فعالیت بیــش از 160 جایگاه عرضه ســوخت 
CNG در اســتان اصفهــان اشــاره و اضافــه کرد: 

هماهنگى الزم با همه جایگاه هــا براى فعالیت کامل 
از روز جمعه گذشته انجام شــد و مشکلى در این زمینه 

وجود ندارد.

خردادماه امسال بود که معاون شهرسازى و معمارى شهردار 
اصفهان اعالم کرد حدود 328 ساختمان ناایمن در سطح این 
کالنشهر وجود دارد که نکات ایمنى در آن ها رعایت نشده و 
در ابعاد مختلف ایمنى دچار مشکل است؛ اما آیا در حال حاضر 
تعداد این ساختمان ها افزایش یافته یا با ایمن سازى از تعداد 

آنها کاسته شده است؟
احمدرضا کیانى، مدیر مدیریــت بحران و پدافند غیرعامل 
شــهردارى اصفهان به ایمنا مى گوید: از سال 96 تاکنون 
حدود 430 ساختمان ناایمن شناسایى شده و از اوایل امسال 
نیز شناســایى ها، پایش و ارزیابى توسط کارگروه آغاز شده 
است که حدود 50 ساختمان در مناطق پانزده گانه شهردارى 

اصفهان پایش و مکاتبات آن با منطقه مربوطه انجام شده 
تا ایراد ســاختمان ها از طریق مسئوالن منطقه به مالک یا 
مالکان اعالم شود. وى افزود: تاکنون حدود 50 ساختمان 
ناایمن شهر اصفهان ایمن سازى شــده است، در این راستا 
ایرادهاى تمام ســاختمان هایى که توسط کارگروه پایش 
ساختمان هاى بلندمرتبه و ناایمن شهر اصفهان بررسى شده 
است به منطقه اعالم مى شود و مالکان موظف به رفع ایرادها 
هستند. مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهردارى 
اصفهان گفت: نگاه ما نخســت به مجموعه هاى عمومى 
شــهر همچون پاســاژها، بازارها و مجتمع هاى تجارى و 

ساختمان هاى مربوط به بخش خصوصى و ارگان ها است.

ایمن سازى 50 ساختمان ناایمن 
در اصفهان

لغو فعالیت گردشى 
 CNG جایگاه هاى

وضعیت قرمز اصفهان براى پنجمین روز پیاپى، باالخره 
مســئوالن را وادار کرد به فکر متوقف کــردن فعالیت 
بخشــى از نیروگاه بیافتندتا مازوت سوزى بیش از این 
اصفهان را خفه نکند. بر این اســاس صبح دیروز معاون 
هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان از توقف 
اســتفاده از ســوخت مازوت در 2 واحد دیگر از نیروگاه 
شهید منتظرى و کاهش معادل 2/5 میلیون لیتر مصرف 
این سوخت در این نیروگاه خبر داد. با این حال همچنان 
وضعیت هواى اصفهان مســاعد نیست؛ شاخص هاى 
آلودگى هوا صعودى اســت و داده هاى 15 ایســتگاه 
پایش فعال، هواى ناسالم براى عموم شهروندان را ثبت 

کرده است. 
این در حالى است که به گفته بابک صادقیان، رئیس امور 
آزمایشگاه هاى حفاظت محیط زیست استان اصفهان، 
از ابتداى فروردین تا پایان دى ماه نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشــته، مجموع روزهاى ناســالم براى 
گروه هاى حساس و عموم 20 درصد افزایش داشته است 
به طورى که پایدارى این شرایط به مدت طوالنى و ادامه 
داشتن وضعیت به مدت 8 تا 9 روز با شاخص باالى 150 

در اصفهان بى سابقه بوده است.
در این هفته، شــاخص آلودگى هوا در برخى ایستگاه ها 
حتى از مرز 200 رد شــده اســت. به گفته کارشناسان 
پایدارى مطلق جوى و سرماى قطبى سبب تشکیل ابر مه 
در اثر افزایش رطوبت شده و اجازه جابه جایى به آلودگى 

را نمى دهد.
تازه ترین آمارهاى اداره کل هواشناســى درباره آلودگى 
هواى اصفهان که براى آن هشــدار نارنجى صادر شده 
است نشان مى دهد که این آلودگى تا پایان هفته ادامه 
خواهد داشــت و این یعنى تداوم روزهاى خاکســترى 
اصفهان که روز گذشته مورد انتقاد معاون هماهنگى امور 

عمرانى استاندارى هم قرار گرفت.
مهران زینلیان گفته اســت در چند روز گذشته به دلیل 

استفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه و البته سایر منابع 
آالینده هوا که به هیچ عنوان قابل چشم پوشى نیست، 
شاهد روزهاى بى سابقه اى بودیم و شاخص آلودگى هوا 

در اصفهان براى چند روز متوالى به بیش از 150 رسید.
همین اتفاقات بود که باالخره کمیته کارگروه اضطرار 
آلودگى هــوا را مجبور بــه ورود کــرد و صبح دیروز 
تصمیماتــى براى کاهــش آلودگى هــواى اصفهان 
گرفته شــد. بر اســاس تصمیمات گرفته شده در این 
کارگروه، واحدهاى یک تا چهار نیــروگاه اصفهان و 
دو و چهار نیروگاه شــهید منتظرى و واحد 4 کارون از 

مدار خارج شد.
گرچه معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان 
در توضیح ابالغ اخیر کمیته اضطرار آلودگى هواى استان 
مبنى بر قطع مازوت سوزى در نیروگاه شهید منتظرى، 
اعالم کرد که این تالش ها مربوط به روزهاى اخیر نبوده 
و از ماه ها پیش شروع شــده تا شاهد تکرار این تجربه و 
استفاده از سوخت مازوت در استان نباشیم. با این حال و 
هر چند استفاده نکردن از سوخت مازوت در شوراى تأمین 
استان اصفهان مصوب شده بوده اما با ابالغ شوراى عالى 
امنیت ملى و به رغم مخالفت شدید استان، مازوت سوزى 

در اصفهان آغاز شد.
با شروع مازوت سوزى در اصفهان، شاخص هاى آلودگى 
هوا آنقدر قد کشیدند که حاال هواى اصفهان به مرز بحران 
رسیده و مقامات بلندپایه را به این نتیجه رسانده که نقطه 
پایانى بر مازوت سوزى و خروج واحد هاى نیروگاه هاى 

اصفهان و شهید منتظرى از مدار بگذارند.
با این ابالغیه امیدها زنده شد که با خروج این واحدهاى 
نیروگاهى، حال و هواى اصفهان کمى بهتر شود و ثبات 
آلودگى کم کم از شهر رخت بربندد. با این حال عده اى 
نگران این هستند که با قطع مازوت سوزى ممکن است 
در زمینه برق رسانى در اصفهان با مشکل مواجه شویم 
اما در این رابطه سخنگوى صنعت برق اصفهان اطمینان 

داده که این اتفاق نمى افتد.

محمد نوحى، در جلسه کمیته کارگروه اضطرار آلودگى 
هوا گفته: با کاهش 200 مگاوات از میزان برق مصرفى 
نیروگاه شــهید محمد منتظرى اصفهان تولید نیروگاه 
کاهش و یک میلیون و 200 هزار لیتر در 24 ســاعت از 
مازوت سوزى این نیروگاه کاهش داده شد تا کمکى به 

کاهش آلودگى هوا در کالنشهر اصفهان شود.
وى همچنین اظهار داشته: کمبود برق مصرفى به میزان 
832 مگاوات از شبکه سراسرى توزیع برق تأمین شده 

است.
در همین اثنا معاون استاندار اصفهان هم تأکید کرده که 
از هر ظرفیتى که بتوانیم براى توقف مازوت ســوزى و 
قطع منابع آالینده هوا در استان استفاده مى کنیم و این 
تالش مدیریت استان براى کاهش آلودگى هوا تا قطع 
کامل مازوت سوزى در نیروگاه شــهید منتظرى ادامه 

خواهد داشت.
او همچنین تصریح کرده: تمکین نکــردن براى قطع 
مازوت سوزى خواه از طرف نیروگاه و خواه از طرف دیگر 
دستگاه ها باشد در هر صورت با پیگیرى قضایى همراه 
خواهد بود و مصوبه شوراى تأمین استان مبنى بر قطع 
مازوت سوزى در اصفهان جدى است و خاطیان بایستى 

در برابر مراجع قضایى پاسخگو باشند.
این در حالى است که پاى دستگاه قضا هم به این قضیه 
باز شده تا جایى که حجت االسالم اسدا... جعفرى رئیس 
کل دادگسترى اســتان اصفهان، روز دوم بهمن ماه و 
همزمان با انتشــار سخنان معاون اســتاندار در نشست 
شــوراى حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى و منابع 
طبیعى اولویت این دســتگاه را قوانین زیست محیطى 

دانست.
جعفرى با تأکید بر اینکه باید هر هزینه  و اقدامى که در 
جهت کاهش آالیندگى الزم اســت، انجام گیرد.وى از 
پیگیرى ویژه دستگاه قضایى استان در رابطه با کاهش 
آالینده هاى هــواى اصفهان توســط مدعى العموم و 

دادستان مرکز استان خبر داد.

به رغم متوقف شدن فعالیت 4 واحد؛ 

نیروگاه هنوز مازوت مى سوزاند

با خنده به «خندستان» بیایید
نصف جهان  پنجمین جشنواره تئاتر کمدى خندستان 
برگزار مى شــود. دفتر تخصصى هنرهاى نمایشى 
(تاالر هنر) وابسته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شهردارى اصفهان با همکارى دبیرخانه 
فرهنگى زاینــده رود با هدف شــناخت، ارزیابى و 
حمایت از گروه هاى تئاترکمدى در سراســر ایران 
و همچنین ارتقاى سطح کیفى آثار و نیز تالش در 
جهت ایجاد و ترویج فضاى شاد مبتنى بر فرهنگ 
اصیل ایرانى- اسالمى،اقدام به برگزارى پنجمین 

دوره از جشنواره سراسرى تئاتر کمدى خندستان در 
بخش رقابتى «صحنه اى» و «بیرونى» نموده است.

 ارسال آثار براى شرکت در جشــنواره تا 10 بهمن 
1401 است و اعالم نتایج گروه هاى پذیرفته شده 
تا 15 بهمن ماه خواهد بود. عالقه مندان به شرکت 
در این جشنواره در موضوعات تعیین شده مى توانند 
تا ده بهمن اقدام به ارسال آثار خود به دبیرخانه این 
جشنواره کنند.آیین پایانى جشــنواره در تاریخ 11 

اسفندماه امسال خواهد بود.

مریم محسنى
کار اصالح و هرس درختان کنار پیاده روها و بلوارهاى 
شهر این روزها در دستور کار شهردارى ها قرار گرفته و 
در مناطق مختلف این موضوع در حال انجام است. اما 
با وجود اینکه به نظر مى رســد هرس درختان یکى از 
ضروریاتى است که هر ساله باید انجام شود تا به فضاى 
سبز شهر کمک بیشترى شود و درختان مزاحمتى براى 
عابران نداشته باشند اما موضوع اینجاست که در برخى 
از مناطق شاخه هاى هرس شده درختان بعضًا تا مدتى 

در پیاده روها باقى مى ماند و شــهردارى اقدام به جمع 
آورى آنها نمى کند.

این موضوع به خصوص در معابــر و پیاده روهایى که 
تردد بیشــترى دارند موجب مزاحمــت در رفت و آمد 
مى شود تا جایى که در برخى از نقاط مردم مجبورند به 
جاى پیاده رو به کناره هاى خیابان پناه ببرند. نمونه این 
موضوع حدفاصل بزرگمهر تا میدان احمد آباد است که 
در برخى از نقاط درختان هرس شــده بدون تکلیف در 

پیاده رو مانده اند.

درختان هرس شده بالتکلیف !

ارسال بودجه شهردارى نجف آباد به شوراى شهر
نصف جهــان  شــهردار نجف آباد گفت: مسئوالن 
شهرى با بررسى ابعاد مختلف دغدغه ها و نیاز هاى 
نجف آباد، بودجه شهردارى را 8 هزار و 460 میلیارد 
ریال پیش بینى و در قالب الیحه تقدیم شــوراى 

اسالمى شهر کردند.
عبدالرســول امامــى افــزود: این بودجه رشــد 
43 درصدى داشــته که بیــش از 66 درصد آن به 
فعالیت هاى عمرانى و با اولویــت تکمیل پروژه ها 

قرار گرفته است.
وى با اشــاره به ردیف هاى درآمدى بودجه ســال 

آینده شهردارى گفت: بخش عمده اى از این اعتبار 
که بیش از 44 درصد است از محل مالیات بر ارزش 

افزوده تأمین خواهد شد.
امامى درآمد هاى محلى را بیش از 22 درصد محل 
وصول بودجه اعالم کرد و ادامــه داد: بیش از 16 
درصد بودجه از محل ماده 101 شــهردارى و بیش 
از 8 درصــد آن از محل فــروش اراضى و امالك 

شهردارى خواهد بود.
وى یادآورشد: عوارض آالیندگى سهم 8 درصدى 

در بودجه سال آینده شهردارى دارد.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مطابــق آمارها، وســایل نقلیه به ویــژه کامیون ها و 
اتوبوس هاى فرسوده تاثیر به سزایى در آلودگى هواى 

مرکز شهر اصفهان دارند.
بنابر تحقیقات، آالینده غالب در شــهر اصفهان ذرات 
معلق هســتند. در این زمینه بیــش از نیمى از آلودگى 
هوا در شعاع 50 کیلومترى شهر اصفهان ناشى از منابع 
ثابت، کارخانه هاى صنعتى و  ساختمان هاى مسکونى 
است؛ حدود 45 درصد از آالیندگى ذرات معلق در این 

محدوده مربوط به منابع متحرك و خودروها است.
اما در زمنیه ذرات معلق، حــدود 75 درصد از آلودگى 
هوا در مرکز شــهر و مناطق 15 گانه شهر اصفهان به 
دلیل وســایل نقلیه به ویژه کامیون هــا، کامیونت ها، 

مینى بوس ها و اتوبوس هاى فرسوده است. سهم منابع 
ثابت و صنایع اطراف اصفهــان در آلودگى این بخش 

حدود 25 درصد است.
از طرفى تحقیقات نشــان مى دهد کــه 95 درصد از 
آلودگى هوا ناشــى از افزایش کربن دى اکسید در کل 
منطقه و 70 درصــد از آلودگى هوا ناشــى از افزایش 
اکسید نیتروژن به وسایل نقلیه مربوط مى شود؛ اگرچه 
مقصر اصلى آلودگى هوا در شهر اصفهان ذرات معلق 

یا پى ام2/5هستند.
حسین احمدى کیا، از اساتید دانشگاه اصفهان و عضو 
هئیت علمى دانشــکده فنى مهندســى این دانشگاه 
طى تحقیقاتى پیرامون مدل سازى آلودگى هوا و سهم 

منابع آالینده در اصفهان اظهار داشت: به طور کلى در 
شهر اصفهان کامیون ها و کامیونت هایى که از سوخت 
دیزل استفاده مى کنند آالیندگى بســیارى دارند؛ 35 
درصد از ذرات معلق در اصفهان مربوط به کامیون ها و 
کامیونت ها است درحالى که این وسایل تنها سه درصد 

از پیمایش در سطح شهر را به خود اختصاص داده اند.
احمدى کیا با بیان اینکه یک خودرو فرســوده مى تواند 
شــش تا هفت برابر یک خودرو نو آلودگى ایجاد کند، 
گفت: امروزه میزان تولید آلودگى توسط اتوبوس هاى 
سرویسى و اتوبوس هاى واحد مشابه است و 11 درصد 
از آالیندگى در کل کالن شهر اصفهان مربوط به آنها 

مى شود.

وسایل نقلیه چقدر در آلودگى هواى اصفهان نقش دارند؟

کبوترخانه ها در مالکیت شهردارى فالورجان نیست  
نصف جهان   محمدعلى عزیزى، شهردار فالورجان 
گفــت: کبوترخانه هاى زیــادى در شهرســتان 
فالورجان وجود دارد که بیشترین آنها در محالت 
زازران، پیربکــران و نعرگان اســت. وى ادامه داد: 
کبوترخانه هاى موجود در شهر در مالکیت شهردارى 
نیست، مالک شخصى هم ندارد و جزو آثار تاریخى 

هم محسوب نشده اند.

عزیزى ادامــه داد: ایــن کبوترخانه هــا که جزو 
آثار تاریخى اســت در طول زمان متروکه شــده و 
معضالتى را براى شهر و شــهروندان ایجاد کرده 
اســت و چنانچه میراث فرهنگى شهرستان براى 
ساماندهى این کبوترخانه ها درخواست کمک کند، 
شهردارى نیز اقدام به زیباسازى، مرمت و بازسازى 

کبوترخانه ها مى کند.

کوتاه شدن زمان رسیدگى در 
کمیسیون ماده 100شهردارى تیران

نصف جهــان  شــهردار تیران با بیــان اینکه زمان 
رســیدگى بــه پرونده هــا در کمیســیون مــاده 
100 به کمترین زمان رســیده اســت، گفت: این 
موضــوع رضایتمنــدى مراجعــان را بــه همراه 

داشته است.
حسن حجتى با اشاره به رســیدگى به پرونده هاى 
تخلفات ســاختمانى در کمیســیون مــاده 100 

اظهارکرد: رسیدگى سریع به پرونده هاى ارجاعى به 
کمیسیون ماده 100 شهردارى تیران، اطاله دادرسى 

در این حوزه را کاهش داده است.
وى تأکید کرد: در حــال حاضــر و در یک برنامه 
مشخص، کمیســیون ماده 100 هر 14 روز یکبار 
تشکیل و به پرونده هاى ارجاع شده رسیدگى و رأى 

الزم صادر مى شود.

زراعت چوب در 240 هکتار از اراضى اصفهان
معاون فنــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اصفهان از اختصاص 240 هکتار از اراضى این استان 
براى اجراى طرح زراعت چوب در سالجارى خبر داد.

حســینعلى نریمانى اظهار داشــت: 200 هکتار از 
این اراضى در شهرســتان کاشــان به کاشت نهال 
"اوکالیپتــوس" و 40 هکتار در شهرســتان تیران و 
کرون به کاشــت نهال "زبان ُگنجشک" اختصاص 

دارد.
وى ادامه داد: در قالب این طرح که با مشــارکت 2 
شــرکت خصوصى انجام شده اســت، در هر هکتار 
یک هــزار و 111 اصله نهال از هر یــک از درختان 

مورد نظر کاشــته مى شود و هفت ســال آینده این 
درختان به میزان الزم رشد کرده و آماده بهره بردارى 

خواهند بود.
معاون منابع طبیعى و آبخیــزدارى اصفهان تصریح 
کرد: چوب بدســت آمده در صنایعــى مانند نئوپان 
ســازى کاربرد دارد و شــاخه ها نیز در تولید هیزم 
استفاده و برگ هاى اوکالیپتوس نیز در صنایع دارویى 

بکارگیرى مى شود.
معاون فنى منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 
زراعت چوب، وابســتگى به چوب جنــگل بویژه در 

نواحى شمال کشور را به حداقل مى رساند.
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در آستانه رونمایى پرچمدار جدید سامسونگ، اطالعات مهمى در خصوص این سرى 
از گوشى هاى گالکسى فاش شده است.

 گوشى سامســونگ گالکســى S۲۳ احتماال داراى نمایشــگر 6.1 اینچى سوپر 
AMOLED و رزولوشن فول اچ دى پالس با رفرش ریت 48 تا 120 هرتز است. این 

گوشى داراى تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 2 با 8 گیگابایت رم و 256/128 گیگابایت 
حافظه داخلى خواهد بود.

اما درباره دوربین باید گفت که دوربین اصلى سه گانه 10/12/50 مگاپیکسلى است 
و دوربین سلفى 12 مگاپیکسلى.

باترى گوشى، 3900 میلى آمپر ساعتى بوده و داراى شارژ سریع سیمى 25 واتى است.

اما گالکسى S۲۳ پالس نمایشگر 6.6 اینچى ســوپر AMOLED و رزولوشن فول 
اچ دى پالس با رفرش ریت 48 تا 120 هرتز دارد. 

تراشه این گوشى اســنپ دراگون 8 نســل 2 با 8 گیگابایت رم و 512/256/128 
گیگابایت حافظه داخلى است. 

دوربین اصلى ســه گانه 10/12/50 مگاپیکسلى بوده 
و دوربین ســلفى 12 مگاپیکسلى اســت. باترى این 
گوشى 4700 میلى آمپر ساعتى است که شارژ سریع

 سیمى 45 واتى 
دارد.

مشخصات کامل گالکسى S23 و S23 پالس فاش شد   ویژگى جدید متا براى فیسبوك اعالم شد  

چگونه مشکل
 اتصال به واى فاى را حل کنیم

توئیتــر قیمــت خرید اشــتراك تیک آبــى براى 
گوشى هاى هوشمند را ماهانه 11 دالر تعیین کرد.

توئیتر قیمت خرید اشتراك تیک آبى براى دستگاه هاى 
اندروید را ماهانه 11 دالر اعالم کرد. 

این درحالى است که پلتفرم یک طرح اشتراك ساالنه 
ارزان ترى براى کاربران وب در نظر گرفته است.

 البته قیمت تیک آبى براى کاربران iOS نیز 11 دالر 

تعیین شده است.
تیک آبى که قبال به طور رایگان براى حســاب هاى 
کاربرى سیاســتمداران، افراد مشهور و خبرنگاران  به 
طور رایگان فعال مى شــد، اکنون بــا پرداخت هزینه 

اشتراك در دسترس همه کاربران قرار گرفته است.
پروژه دریافت حق اشتراك براى تیک آبى سال گذشته 
راه اندازى شد تا به رشد درآمد توئیتر کمک کند. این 

در حالى بود که ایالن ماســک مدیر ارشد اجرایى این 
شــرکت براى حفظ آگهى دهندگان در پلتفرم تالش 

مى کرد.
در هــر حــال کاربــران اندرویــد مى تواننــد تیک 
آبى را بــا پرداخت ماهانــه 11 دالر حــق عضویت

 بخرند. 
به نظر مى رســد تعیین مبلغ حق اشتراك باالتر براى 

کاربران اندروید هزینه هاى باالترى که گوگل پلى 
(فروشگاه اپ اندروید) دریافت مى کند را جبران کند. 
از سوى دیگر طرح حق اشتراك عضویت ساالنه فقط 
براى کاربــران وب طراحى شــده و مبلغ آن 84 دالر

 است. 
این طرح در کشور هاى مختلف از جمله آمریکا، کانادا، 

انگلیس، ژاپن، نیوزلند و استرالیا اجرا مى شود.

تیک آبى توییتر براى وب ارزان تر از موبایل

وزیر ارتباطات گفــت: «فعال مى توانم بگویم که کالب هــاوس به طور کلى رفع 
فیلتر مى شود.»

 عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات درباره دلیل اختالل ایجاد شده در زمینه اینترنت 
طى چند روز اخیر اظهار کرد: روز چهارشــنبه و پنج شنبه در مرکز تبادل ترافیک 
تهران مشکلى را طى یک الى دو ساعت داشتیم که با همت دوستان برطرف شد و 

االن هیچ مشکلى در مرکز تبادل ترافیک وجود ندارد.
او درباره رفع فیلتر بعضى از پلت فرم هاى خارجى به صورت کامل اظهار کرد: من 
قبًال اعالم کرده ام که کمیته تعیین مصادیق محتواى مجرمانه، متولى فیلترینگ 
است و و حدود 13عضو دارد که دولت یکى از اعضاى آن است . تالشمان این است 
محدودیت هایى که قابلیت برطرف شــدن را دارند، برداریم و ان شاهللا طى دو روز 

آینده خبرهاى خوشى در این زمینه خواهید شنید.
وى ادامه داد: البته دو پلت فرم اینستاگرام و واتس اپ که با مصوبه نهادهاى امنیتى 
مسدود شدند، فعال مشــمول این اتفاق نیســتند و در این زمینه نهادهاى امنیتى 
تصمیم گرفتند اما سرویس ها و خدماتى هستند که از نظر ما قابلیت بازنگرى دارند 
و اکنون مسیر را دنبال مى کنیم که این اتفاق رخ دهد. مشخصا کالب هوس طى 

روزهاى آینده رفع فیلتر مى شود.
عیســى زارع پور همچنین در آیین رونمایى از موتور سیکلت هاى برقى موزعین 
شرکت ملى پست کشور  که با حضور رییس سازمان محیط زیست و شهردار تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: پیش از هر چیزى تشکر مى کنم از همه عزیزانى که براى 
به ثمر رسیدن این پروژه تالش کردند. اتفاقى که امروز رخ داد نزدیک به یک دهه 
براى آن زحمت کشیده شده و حاصل تالش نخبگان کشور است تا این محصول 
داخلى را در کشور داشته باشیم و امروز به یک سرمایه براى کاهش آالیندگى کشور 
تبدیل شد. ان شااهللا در همه حوزه هایى که کشــور به آن نیاز دارد، شاهد واقفان 
باشیم و منابع خود را به این سمت هدایت کنند و این اقدام الگویى براى شهرداران 

سایر کالن شهرها باشد.
وى درباره نقش وزارت ارتباطات و فناورى اطالعــات در کاهش آالیندگى هوا 
اظهار کرد: حرکت به سمت هوشمندسازى و الکترونیکى کردن خدمات در راستاى 
کاهش آالیندگى در ســفرها در این دولت آغاز شده و هدفشــان این است که با 
هوشمندســازى همه بخش هاى کشــور آالیندگى را کاهش دهیم و این شدنى

 است.

در گذشته موارد زیادى را دیده بودیم که ســاعت  هوشمند اپل جان مردم را نجات 
داده است، اما در یک اتفاق جدید در استرالیا، ساعت یک مربى منجر به زنجیره اى 

از اتفاقات شد.
مربى یک باشگاه ورزشى موى تاى در اســترالیا به طور تصادفى از طریق سیرى، 

تماس اضطرارى را برقرار کرد.
جیمى آلین، مربى 34 ســاله موى تاى و بوکس، به طور تصادفى سیرى را در اپل 
واچ سرى 7 خود فعال کرد و در حالى که مشغول آموزش شاگردانش بود با اورژانس 

تماس گرفت!
سیستم دستیار شخصى هوشمند اپل، صداى آلین را شنید که ترکیبى از اعداد «1-

1-2» را فریاد مى زد و مى گوید: «ضربه خوبى بود» (Good Shot). در این میان باید 
توجه داشته باشید که ترجمه این عبارت مى تواند، «شلیک خوبى بود»، نیز باشد!

شماره کمک هاى اضطرارى در استرالیا، 112 است و اگر این شماره با مثال عبارت 
«ضربه خوبى بود» همراه شود، خدمات اورژانس به طور خودکار درخواستى را از شما 

خواهد داشت که در آن نشان از نیاز به کمک دیده مى شود!
لحظاتى پس از آن، نزدیک به 12 افسر پلیس به محل حادثه رسیدند، اما دریافتند که 

حال جیمى کامًال خوب است!
جیمى در حالى که اولین شــاگرد خود را در آن روز آموزش مى داد، یک افسر پلیس 
را دید که وارد ورزشگاه شد. جیمى ماجرا را به یک خبرگزارى استرالیایى این گونه 
گفت: «شنیدم شخصى وارد شد و به اطراف نگاه کردم و متوجه شدم که یک افسر 

پلیس است. گفتم، سالم رفیق، مى توانم به شما کمک کنم؟»

او افزود: «سپس در دقیقه بعد حدود 15 افسر از جمله افراد مخفى با چندین آمبوالنس 
در جلوى باشــگاه پارك کرده بودند. همه آنها وارد شدند و من گفتم چه خبر است؟ 
یکى از آنها پرسید که جیمى اورى یا نامى شبیه به این،کیست و من گفتم، من جیمى 

آلین هستم.»
جیمى مطلع شد که با وجود اینکه تلفن همراه نزدیکش نبوده، یک تماس اضطرارى 
برقرار کرده است. این براى او غیرممکن به نظر مى رسید، اما وقتى شماره هاى گرفته 
شده خود را بررسى کرد، تماسى با 112 و یک پیام صوتى از آمبوالنس NSW دریافت 

کرد که در آن خدمه و افسران اعزام شده بودند.
جیمى تشکچه هایى را براى شاگردان خود نگه داشته بود و فشار ضربه آنها به روى 

آن به مچ دستش منتقل شده و سیرى را فعال کرده بود!

ساعت هوشمند، پلیس را سر کار گذاشت!کالب هاوس رفع فیلتر مى شود

مى توانید با دانلود و نصب Google Drive جدید امکان 
دسترسى به فایل هاى خود را از هر جا آسان کنید.

ممکن است با Google Drive از رابط وب یا برنامه هاى 
تلفن همراه آن آشنا باشید.

اما نرم افزار دسکتاپ نیز موجود اســت و به شما امکان 
مى دهد فایل هاى ذخیره شده در Google Drive خود را 
با سیستم فایل موجود در رایانه ویندوز یا macOS خود به 

طور یکپارچه همگام سازى کنید.
پس از گذشــت چهار ســال از آخرین به روزرسانى، این 
راه اندازى نرم افزار دســکتاپ دوباره در حال تغییر است و 
 Drive ابزار هاى فعلى با یک پلتفرم جدیــد و واحد به نام

جایگزین خواهند شد.
مى توانید مانند همیشه به Google Drive در مرورگر وب 
و برنامه هاى تلفن همراه خود دسترســى داشته و اسناد، 
صفحات و اســالید ها را مانند قبل ایجاد کنیــد؛ اما اگر 
مى خواهید داده هاى Google Drive را روى رایانه  خود 
نگه دارید و آن ها را با فضاى ابرى همگام سازى کنید. یا 
اگر دسته اى از فایل ها را دارید که باید در Drive خود آپلود 

کنید، باید برنامه دسکتاپ را دانلود کنید.

وظیفه Drive for Desktop چیست؟
قابلیت Drive for Desktop را به یک ســرویس کامل 
همگام ســازى فایل تبدیل مى کند، هنگام استفاده از نرم 
افزار، اسناد شــما به طور همزمان روى هارد دیسک شما 
قرار مى گیرند و در وب در دسترس هستند. اگرچه مى توانید 
انتخاب کنید که کدام فایل ها و پوشه ها به صورت محلى 

ذخیره شوند و کدام یک نه.
چند دلیل براى همگام ســازى فایل ها به صورت محلى 
وجود دارد؛ نه این که هر بار فقط از طریق مرورگر وب خود 
به Google Drive دسترسى داشته باشید. به این معنى که 
اگر رایانه شما آفالین است یا اتصال اینترنت کندى دارد، 
 Google را که در پوشه HD همچنان مى توانید ویدیو هاى

Drive خود ذخیره کرده اید، تماشا کنید.

اســتفاده از نرم افزار دســکتاپ نیز فرآیند آپلود را بسیار 
آسان تر مى کند؛ زیرا فرآیندى خودکارتر است. به محض 
 Google این که چیزى جدید به پوشــه هاى محلى که
Drive تحت نظر دارد، منتقل شود؛ فایل ها در پس زمینه 

در فضاى ابرى آپلود مى شوند.
نرم افزار جدید Drive for Desktop مى تواند فایل ها را از 
درایو هاى خارجى نیز آپلود کند و به اندازه کافى هوشمند 
اســت که بتواند چندین حســاب Google را همزمان 

مدیریت کند.
اگــر رایانه دومى دارید، کارآیى شــما دو برابر مى شــود 
Google Drive همه یا برخى از فایل ها و پوشه هاى شما 

را بین دستگاه هایتان همگام سازى مى کند، پس از نصب و 
راه اندازى نرم افزار، همه چیز کار مى کند.

در طول چند هفته آینده، گوکل شروع به ارسال پیام هایى 
 Drive File در پشتیبان گیرى و همگام سازى و ابزار هاى
Stream مى کند تا کاربران را تشویق کند تا تغییر را آغاز 

کنند. مى توانید به استفاده از پلتفرم هاى قدیمى ادامه دهید، 
اما این مدت طوالنى دوام نمى آورد، در آغاز اکتبر 2021، 
براى دسترســى به فایل هاى خود باید به برنامه جدیدتر 

به روزرسانى کنید.

Drive for Desktop نحوه نصب و استفاده از
 Drive File Stream یــا Backup and Sync اگر از
استفاده مى کنید، ابتدا از شر این برنامه ها خالص شوید. 

در ویندوز صفحه تنظیمات اصلى را باز کنید، به قســمت 
برنامه ها، بعد برنامه ها و ویژگى ها رفته و حذف را انتخاب 

کنید. 
در macOS، نماد برنامه را به ســمت نماد سطل زباله در 

داك یا از Applications در Finder بکشید.
تا این لحظه گوگل صفحه فرود مناســبى براى نرم افزار 
جدید Drive for Desktop قرار نداده است؛ اما مى توانید 
هر دو نسخه ویندوز و macOS را از وبالگ گوگل دانلود 

کنید.
ابتدا باید به حســاب گوکل خود وارد شــوید. یک سرى 
اسالید هاى مقدماتى را مرور خواهید کرد، سپس به پوشه 
 Finder (ویندوز) یا File Explorer در Google Drive

macOS)) راهنمایــى مى شــوید و مى توانید بالفاصله 

فایل هاى خود را مرور کنید. هر چیزى که به این پوشــه 
Google Drive اضافه کنید به طــور خودکار در فضاى 

ابرى آپلود مى شود.
به طور پیش فرض، همه چیز در ابر و فقط در ابر نگهدارى 
مى شود؛ نماد ابر آبى روى نماد هر فایل نشان مى دهد که 

آن ها به صورت محلى ذخیره نمى شوند.
 مى توانید از این نماد ها به عنوان نشانک استفاده کنید تا 

بدانید چه چیزى در سیستم شــما ذخیره شده است و چه 
چیزى در فضاى ابرى است.

اگر فایل ها را با نماد ابر باز کنید، به طور موقت در رایانه شما 
پخش مى شوند، درست مانند یک فیلم یا آهنگ موسیقى 
 Google تا بتوانید آن را مشــاهده و ویرایش کنیــد. اگر
Drive را به این صورت رهــا کنید، فضاى هارد محلى را 

که فایل هاى شما اشــغال مى کنند به حداقل مى رسانید. 
بزرگترین هشدار این است که بارگیرى صحیح فایل هاى 
 Drive for بزرگتر ممکن است مدتى طول بکشــد؛ زیرا
Desktop مجبور است هر بار که به آن ها دسترسى پیدا 

مى کنید، آن ها را دانلود کند.
در این صورت، بهتر اســت فایل هاى بزرگــى را که زیاد 
ویرایش مى کنید، هم در رایانه و هم در فضاى ابرى ذخیره 
کنید. به این ترتیب مى توانید راحت تر روى آن ها کار کنید 
و هر ویرایشــى که روى آن ها انجام مى دهید نیز پس از 
این که دوباره آنالین شدید، در فضاى ابرى همگام سازى 

مى شود. 
براى ذخیره دائمى یک پوشــه یا فایل در دیسک خود، تا 
بتوانید حتى در حالت آفالین به آن دسترسى داشته باشید، 
روى آن کلیک راست کرده (یا Cmd+click در Mac) و 

دسترسى آفالین را انتخاب کنید.
همین منوى راست کلیک (یا Cmd+click) گزینه هاى 
زیادى را نیز ارائه مى دهد. براى مثال مى توانید به نسخه 
قبلى یک فایل برگردید یا پیوندى براى اشتراك گذارى 

آن با شخص دیگرى دریافت کنید.
 Google این گزینه ها مانند همیشــه از طریق رابط وب 
Drive نیز قابل دسترســى هســتند، اما ممکن اســت 

دسترسى به آن ها از رایانه Windows یا macOS آسان تر
 باشد.

 مى توانید چنــد گزینه دیگر را در قســمت تنظیمات پیدا 
کنید. روى نماد Drive در ناحیه اعالن (ویندوز) یا در نوار 
منو (macOS) کلیک کنید، سپس روى نماد cog کلیک 

کرده و Preferences را انتخاب کنید. 
صفحه نمایش داده شده به شــما امکان مى دهد برنامه 
را همزمان با سیســتم عامل راه اندازى کنید و در صورت 
تمایل مى توانید مکان پوشه Google Drive را روى هارد 

دیسک محلى جابه جا کنید.

راه حل هاى مختلفى براى رفع مشــکل عدم اتصال 
خودکار گوشى به واى فاى وجود دارند.اگر تلفن شما به 
طور خودکار به واى فاى وصل نمى شود، ممکن است 
دالیل زیادى داشته باشد. مانند این که در محدوده روتر 
قرار ندارید یا این که شما قابلیت اتصال خودکار به روتر 

را زمانى که در محدوده آن هستید لغو کرده اید!
در ادامه به دالیل این مشــکل و ارائــه راه حل هاى 

احتمالى براى رفع آن خواهیم پرداخت.

مطمئن شوید که تلفن شما در محدوده 
روتر قرار دارد

اگر روتر شــما مدرن نیســت یا از برد بلند پشتیبانى 
نمى کند، ممکن است تلفن شما در فاصله اى دور از روتر 

قرار داشته باشد. در این صورت باید تا حد 
امکان نزدیک به روتر باشید، به گونه اى 
که در این حالت مشکل وصل نشدن 

گوشــى به واى فاى 
به طور خــودکار 

برطرف مى شود.

مطمئن شوید که حالت 
اتصال خودکار فعال است

براى این که گوشى به صورت خودکار 
به شبکه واى فاى متصل شود یا براى این 

که در معرض مشکل عدم اتصال خودکار گوشى 
به واى فاى قــرار نگیرد، باید ایــن گزینه را فعال 

کنید. 
بنابراین به شبکه واى فاى که با مشکل عدم اتصال 
خودکار گوشــى به واى فاى مواجه است، بروید و 

مطمئن شوید که این ویژگى فعال است.

اطمینان حاصل کنید کــه رمز عبور 
واى فاى تغییر نکرده است

اگر رمز عبور واى فاى تغییر کرده باشد، به دلیل 
تغییر در تنظیمات روتر، تلفن شما نمى تواند به طور 
خودکار به شبکه واى فاى متصل شود؛ بنابراین با 
اتصال مجدد به همان شبکه با رمز جدید، آن را در 

گوشى خود به روز کنید!

مطمئن شوید که اتصال خودکار Wi-Fi در 
محدوده شبکه هاى اطراف تنظیم شده باشد

اگر به این گزینه به عنوان روشى مطمئن براى اتصال 
خودکار به شبکه هاى مورد عالقه خود عادت دارید یا 
قبًال در محدوده آن ها قرار داشتید، مطمئن شوید که 

هنوز کار مى کند!
ممکن است مشــکلى در گوشى شــما پیش بیاید و 
این تنظیمات به خودى خود غیر فعال شود؛ بنابراین 
مطمئن شــوید که تنظیم خودکار روشن کردن واى 
فاى در نزدیکى شبکه هاى موجود فعال باشد. سپس 
بررسى کنید که آیا مشکل اتصال خودکار تلفن به واى 

فاى وجود دارد یا خیر.
سوئیچ خودکار بین Wi-Fi و داده تلفن 

همراه را غیر فعال کنید
شبکه اى که در آن هســتید، ممکن است 
از نظر سرعت اینترنت کند 
باشــد؛ اما هنــوز کار 
مى کند! در این مورد، 
ما به تنظیمات سوئیچ 
خودکار هوشــمند بین 
Wi-Fi و داده تلفن همراه 

 Wi-Fi نگاه مى کنیم. اگــر اتصال
ضعیف باشد، گوشى به طور خودکار 
به جاى Wi-Fi به اینترنت از طریق داده تلفن 
همراه دسترسى پیدا مى کند. بنابراین مطمئن شوید که 
این گزینه غیر فعال است و سپس برگردید تا ببینید آیا 

مشکل به صورت خودکار حل شده است یا خیر.

حالت ذخیره انرژى را لغو کنید
حالت صرفه جویى در مصرف انرژى یک حالت واقعا 
ویژه براى هر گوشى اندرویدى است. در صورتى که 
باترى کم است و شارژر در دسترس شما نیست. حالت 
ذخیره انرژى به طور طبیعى بسیارى از تنظیمات مورد 
عالقه شما را غیر فعال مى کند؛ این براى باترى گوشى 
خوب است، اما براى مشــکل وصل نشدن خودکار 
گوشى به Wi-Fi خوب نیست؛ زیرا تنظیمات مربوط به 
آن را غیر فعال مى کند! بنابراین مطمئن شوید که حالت 

صرفه جویى در انرژى را لغو کرده اید.

دسترسى به فایل هاى خود از هر جا
 با نصب Google Drive جدید

متا یک راه جدید و آســان را براى دسترســى به برخى از تنظیمات محبوب ترین 
برنامه هاى خود مانند فیسبوك، مسنجر و اینستاگرام را اعالم کرد.

 در آینده، کسانى که از این برنامه ها اســتفاده مى کنند مى توانند از یک 
مکان به نام مرکز حســاب هاى متا (Accounts Center) به برخى 

تنظیمات براى همه برنامه ها دسترسى داشته باشند.
مرکز حســاب هاى متا را مى توان در هر برنامــه یافت، اما به 
کاربران امکان کنترل تنظیمات در سایر برنامه هاى متا را نیز 

مى دهد.

تا آنجا که چه چیزى مى تواند تغییر کند، متا بیان مى کند که جزئیات شخصى، رمز 
عبور و امنیت و اولویت هاى تبلیغات اکنون در یک مکان متمرکز قرار دارند.

این یک تغییر خوشــایند براى کسانى است که از هر یک از 
این برنامه ها استفاده مى کنند، زیرا گاهى اوقات یافتن هر 

یک از این تنظیمات در هر برنامه دشوار است.
عالوه بر این، رفتن از طریق منوى تنظیمات هر برنامه، 
به خصوص زمانى که تنظیمات جدید اضافه شده یا نیاز به 

تغییر است، دشوارتر است.

یمات محبوب ترین ز ى بر ب
را اعالمکرد. گرام

ى کنند مى توانند از یک 
به برخى (Accounts(

شند.
ـه یافت، اما به 
نیز هاى متا را

چه چیزىمى تواند تغییر آنجا که تا
عبور و امنیت و اولویت هاىت
این یک تغی
اینبرنام
یک از ای
عالوه بر
بهخصوص
د تغییر است،
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ی 8 8 با 2 نســل2 8ســنپ دراگون8

اخلى است. 
0ـه گانه 10/12/50 مگاپیکسلى بوده 
2ى12 مگاپیکسلى اســت. باترى این
 میلى آمپر ساعتى است که شارژ سریع

تى

ل

. در این صورت باید تا حد 
ه روتر باشید، به گونه اى 
ت مشکل وصل نشدن 

ى فاى
کار 

.

 شویدکه حالت 
ارفعال است

وشىبهصورتخودکار

همراه را غیر فعال کنی
شبکه اى که در آن هسـ
از نظر سر
باشـ
مى
ماب
خودک
Wi-Fi و

نگاه مى کنیم. اگـ
گوش ضعیفباشد،
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اینجورى راه بروید تا بیشتر عمر کنید چگونه از بروز مسمومیت دارویى پیشگیرى کنیم؟

خوردن پرتقال و نارنگى براى چه کسانى ممنوع است

مســمومیت دارویى شــایع ترین علت مسمومیت در 
جهان محسوب مى شود؛ این نوع مسمومیت به ویژه 
در کودکان بسیار خطرناك بوده و بر همین اساس باید 
چگونگى پیشگیرى از آن را به خانواده ها آموزش داد.

باید توجه کرد که مسمومیت هاى دارویى، در کودکان 
اغلب اتفاقــى و در اثر کنجکاوى کودك یا اشــتباه 

والدین رخ مى دهد.
براى پیشگیرى از بروز مسمومیت دارویى در کودکان 

باید به نکات ذیل توجه کرد:
- چنانچه در خانه کودك زیر پنج ســال دارید، حتمًا 
دارو ها را در کمد هاى باال، دور از دســترس و مجهز 

به قفل قرار دهید.
 مراقب باشید تا در هنگام بیمارى کودك، ُدز تکرارى 

یا دارو بیشتر از میزان تجویزشده به کودك ندهید.
- از قرار دادن دارو در کیف دستى پرهیز کنید تا مانع 

خورده شدن دارو توسط کودکان شوید.
- دارو هاى خود را در مقابل چشــم کودکان نخورید، 
چراکه کودکان از رفتار بزرگســاالن تقلید مى کنند و 

ممکن است دارو ها را به دهان ببرند.
- اگر به کودك خود دارو مى دهید، به او تفهیم کنید 
که این دارو است و از کلماتى مثل آبنبات، شکالت یا 

خوراکى استفاده نکنید.
- داور ها را در بســته بندى اولیه نگهدارى کنید تا در 
هنگام بروز مسمومیت بتوانید اطالعات درستى را در 

مورد داروى مصرفى به پزشک ارائه کنید.
- چنانچه فردى در خانواده در حال درمان ترك اعتیاد 
است، از دسترسى کودکان به دارو هاى درمان کننده 

اعتیاد پیشگیرى کنید.
- مرگ بســیارى از کودکان و حتى بزرگســاالن به 
دلیل نگهدارى شربت متادون در یخچال و مخصوصا 
تعویض بطرى دارو با بطرى نوشــیدنى ها و مصرف 

اتفاقى آن ها صورت گرفته است.
در عین حال سایر نکاتى که در مورد پیشگیرى از بروز 
مسمومیت هاى دارویى و در خصوص مواجهه با فرد 

مسموم توصیه مى شود، به شرح زیر است:
 بهتر است دارو هاى بیمار افسرده، بیمارانى که تعادل 
رفتارى ندارند یا افرادى که سابقه اقدام به خودکشى 
دارند را دور از دسترس شان قرار دهید و مراقبت دقیقى 
در خصوص میزان داروى مصرفى شان به عمل آورید.

- در سالمندان هم مســمومیت دارویى بسیار شایع و 
البته خطرناك است. تشابه ظاهرى شکل داروها، ابتال 
به فراموشــى، عدم اطالع از نام داروها، بى سوادى یا 
کم سوادى یا خوانا نبودن دستور مصرف دارو ممکن 
است منجر شود تا ســالمندان داروى خود را به اشتباه 
یا به طــور تکرارى مصرف کنند. بــراى جلوگیرى از 
مسمومیت دارویى در سالمندان باید بر مصرف داروى 
افراد مسن خانواده نظارت داشته باشید. بهترین روش 
براى پیشگیرى از خوردن ُدز تکرارى دارو، یادداشت 

کردن دفعات مصرف دارو است.
در عین حال باید توجه کرد که مصرف مقادیر باالى 
بسیارى از دارو ها در اقدام به خودکشى، ممکن است 
در ابتدا عالمت و نشــانه خاصى نداشــته باشد، اما 
وضعیت فرد مســموم به طور ناگهانى وخیم شــود یا 
در آینده منجر به صدمات دائمــى کبد و کلیه در فرد 

مسموم شود. 

 زمستان امسال برخالف چند ســال قبل با کاهش چشمگیر دماى هوا 
بویژه در برخى مناطق کشور مواجه هستیم؛ موضوعى که فعالیت هاى 
روزمره بسیارى را دستخوش تغییر کرده اســت؛ اما چگونه مى توان با 
رعایت اصولى ساده در تغذیه و سبک زندگى، عوارض این فصل براى 

سالمتى را به حداقل رساند؟
 زمستان طبى نزد حکماى پیشین، زمانى است که مردم به سبب سردى 
هوا محتاج به پوشش بیشتر بوده و حیوانات صحرایى و کوهى در شکاف  
کوه ها و غارها پنهان مى شوند و بسیارى از انواع حشرات از بین مى روند. 
به دلیل تابش آفتاب به صورت مایل به زمین و بارش برف و باران طبع 

فصل زمستان «سرد و تر» است.
بنابر اعالم دفتر طب ایرانى وزارت بهداشت، این فصل براى افراد با غلبه 
صفرا مناسب تر است ولى براى افراد با غلبه سردى و ترى یا بلغم و افراد 

سالخورده مناسب نیست. در هر سه نظام طب ایرانى، طب هندى و طب 
چینى این باور وجود دارد که در فصل زمستان نسبت به سایر فصول سموم 

و مواد زائد بیشتر از دیگر فصول سال 
در بدن انباشته مى شوند.

اثرات فصل زمســتان  بر 
بدن انسان

-  به دلیل سردى هوا و بسته شدن 
منافذ پوستى در ســر و بدن، 
حرارت میل به درون پیدا مى 
کند و گویى حرارت غریزى و 

قواى بدنى در این فصل تقویت 

مى شود.
-با کم شدن حرکات تحلیل برنده رطوبات و زیاد شدن خواب، مواد زائد 

در بدن افزایش مى یابند.
- زمســتان موجب افزایش تولید بلغم و امراض 
بلغمى است و با مصرف غذاهاى غلیظ، سرد و 
مرطوب در زمستان احتمال ابتال به نزله و 
زکام افزایش مى یابد؛ البته این امر بیشتر 
در افرادى که ضعف گوارش دارند، اتفاق 
مى افتد. اگر تولید این رطوبت ها در بدن 
افزایش یابد سرفه، سینه درد، درد پهلو، 
انواع ذات الریه، عفونت در چشم، تورم حلق، 
بیمارى هاى عصبى و سردرد مزمن پدید مى آید که 

حتى ممکن است در مواردى به سکته و صرع منتهى شود.
- اثر نهایى زمســتان بر افرادى که تدابیر این فصل را رعایت کنند این 
است که هضم بهترى خواهند داشت و گوشت و خون بدن شان در این 
فصل زیاد مى شود اما اگر پرخورى کنند و ورزش و تحرك بدنى کافى 
نداشته باشند ممکن است افزایش غلظت خون به حدى برسد که به بدن 

آسیب برساند.

تدابیر مهم براى فصل زمستان
-  از مصرف غذاهاى سرد و تر بویژه در شب ها پرهیز کنید. 

- سایر مواد گرم و خشــکى که براى تغذیه زمستان مناسب هستند نیز 
شامل کره، عسل، بادام، تخم شربتى، پسته، پونه، پیاز، دنبه، ترب، تره، 
جعفرى، چاى، خردل، خرما، دارچین، خرمالو، ریحان، زردچوبه، زعفران، 

زنجبیل، زنیان، زیتون، زیره سیاه، سیر، شنبلیله، فلفل، فندق، کرفس، 
مویز، کلم، گردو، گل سرخ، لپه، مرزه، موسیر، موم عسل، نارگیل، نخود، 

نعناع، عرق بهارنارنج، هل و.... است .
- نوشیدنى ها و غذاها را به صورت گرم مصرف کنید و از مصرف یخ جدا 

خوددارى کنید.
- در دنیاى امروز انواع و اقسام میوه ها در فصل زمستان در دسترس است 
اما، مصرف میوه هاى تابستانى که سرد و مرطوب هستند مانند هندوانه، 
خیار، گوجه فرنگى و... در زمستان موجب بروز عوارض و بیمارى خواهد 
شد؛ بنابراین بیشتر از میوه هاى گرم، خشک و خشکبار استفاده کنید. حتى 
مصرف زیاد میوه هایى مثل پرتقال و نارنگــى که رطوبت زیادى دارند 
برخالف آنچه تصور مى شود بویژه در افرادى که معده هاى سرد و تر دارند 

باعث افزایش احتمال بروز سرماخوردگى و نزله خواهد بود.

یک متخصص تغذیه و رژیــم درمانى، درباره 
باورهاى اشــتباه مردم نســبت بــه نان هاى 

مصرفى، نکاتى را متذکر شد.
تیرنگ نیســتانى اظهار کرد: یکى از باورهاى 
اشــتباه رایج بین عموم مردم، این اســت که 
سالم ترین نان، ســنگک اســت، اما این باور 

درست نیست.
وى با اشاره به اینکه سالمت نان در گرو سالمت 
آرد، خواص تغذیه اى و روش طبخ است، افزود: 
در حال حاضر عمدتًا نانوایى ها براى تهیه نان 
سنگک از آرد سفید اســتفاده مى کنند بنابراین 
نان سنگکى که با آرد ســفید پپخت مى شود، 

مزیتى بر سایر نان هاى سنتى ندارد.
نیستانى با بیان اینکه نان ســنگک با حرارت 
مستقیم و سوخت هاى فســیلى طبخ مى شود، 
ادامه داد: این موضوع باعث مى شــود که مواد 
زیان بار و مضر، ســالمت نــان را تحت تأثیر 

قرار دهد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى، با اشاره به اینکه برخى بر این باورند که 
با ریختن سبوس روى نان سنگک سالمت آن 
به مراتب بیشتر مى شــود، گفت: جدا از اینکه 
در بیشتر موارد ســبوس ها به فلزات سنگین و 
مشخصًا آرســنیک آلوده هستند، اضافه کردن 

سبوس به نان مزیتى بیشترى در مقایسه با انواع 
نان ایجاد نمى کند.

وى توصیه کرد: نان سنگک به سایر نان هاى 
ســنتى مزیتى ندارد، بنابراین صرفــًا با معیار 
ســالم تر بودن این نان ها، نمى توان توصیه به 

استفاده از آن کرد.

محققان دو فرضیه را در این تحقیق آزمایش کردند که 
آیا سرعت راه رفتن در میانسالى مى تواند نشانه پیرى 
بیولوژیکى زودرس را منعکس کند یا خیر و اینکه آیا کند 
راه رفتن در میانسالى مى تواند با عملکرد ضعیف روانى و 

عصبى در دوران کودکى مرتبط باشد یا خیر.
تایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد آهسته راه رفتن در 
سن 45 سالگى ممکن است نشانه پیرى زودرس باشد.

سرعت پیاده روى یا همان ســرعتى که فرد با آن قدم 
برمى دارد، مدت هاســت که به طور مؤثــر به عنوان 
نشانگرى براى تشخیص سالمت روانى و فیزیولوژیکى 

افراد مسن مورد استفاده قرار مى گیرد.
اکنون یک مطالعه جدید و جالب براى اولین بار نشان 
داده است که سرعت راه رفتن مى تواند یک اندازه گیرى 
مؤثر از پیرى بیولوژیکى براى افراد در دهه 40 زندگى 

خود باشد.
"ترى موفیت" نویسنده ارشد این مطالعه توضیح داد: 
پزشــکان مى دانند که افراد هفتاد و هشــتاد ساله که 
قادر به راه رفتن عادى نیســتند و کند قدم برمى دارند 
نسبت به افراد مسنى که سریع تر قدم مى زنند، بیشتر به 
مرگ نزدیک هستند، اما مطالعه ما دوره پیش دبستانى 
تا میانسالى را تحت نظر گرفته اســت و دریافتیم که 

پیاده روى آهسته عالمتى است که چند 10 سال قبل از 
سالخوردگى بروز مى کند.

داده هاى بــه کار رفته در این تحقیــق از یک مطالعه 
طوالنى مدت گرفته شده اســت. این مطالعه 904 نفر 
را در اوایل دهه 1970 از همان بدو تولد زیر نظر گرفته 
است. تمام 904 نفر در حال حاضر 45 ساله هستند و در 
تمام مدت سرعت راه رفتن شان اندازه گیرى شده است.

محققان دو فرضیه را در این تحقیق آزمایش کردند که 
آیا سرعت راه رفتن در میانسالى مى تواند نشانه پیرى 
بیولوژیکى زودرس را منعکس کند یا خیر و اینکه آیا کند 
راه رفتن در میانسالى مى تواند با عملکرد ضعیف روانى و 

عصبى در دوران کودکى مرتبط باشد یا خیر.
این مطالعه ارتباط مســتقیم بین کندتــر راه رفتن و 

شاخص هاى جســمى و بیولوژیکى پیرى زودرس را 
نشان داد.

در کندترین داوطلبان، تغییرات ساختارى مغز مانند حجم 
کلى پایین مغز و ضخامت پایین تر قشر مغز مشاهده شد. 
این نشان مى دهد سرعت راه رفتن نه تنها یک عالمت 
منفى براى سالمندان است، بلکه در افراد میانسال نیز 

مى تواند نشان دهنده پیرى بیولوژیکى زودرس باشد.
این مطالعه همچنین از ارتبــاط بین آزمایش عصبى 
شناختى در سن سه سالگى و سرعت راه رفتن در سن 
45 سالگى پرده برداشت. این ارتباط به اندازه کافى قوى 
بود که بتواند از نمرات تست شناختى در دوران کودکى 
استفاده کند تا بتواند سرعت قدم برداشتن 40 سال بعِد 

فرد را دقیق پیش بینى کند.
البته داده هاى این مطالعه بدون محدودیت نیســت. 
متاســفانه این مطالعه داراى تصویربردارى از مغز و یا 
داده هاى سرعت راه رفتن افراد در سنین جوانى نیست. 
این بدان معناست که خبرى از ردیابى داده ها در طول 
گذار از جوانى به میانسالى نیست. همچنین مشخص 
نیســت که چه مکانیزمى مى توانــد عملکرد عصبى 
شناختى کودکان و ســرعت راه رفتن در میانسالى را 

پیوند دهد.

گروهى از متخصصان چینى با بررســى نتایج یک مطالعه ادعا کرده اند: 
مردانى که نوشــابه هاى انرژى زا، نوشــابه هاى گازدار، نوشیدنى هاى 
ورزشى و حتى چاى و قهوه شیرین شده مى نوشند، بیشتر در معرض خطر 

ریزش مو قرار دارند.
کارشناسان دانشگاه "سینگوا" در پکن از 1000 مرد خواستند هر هفته بین 

یک تا سه لیتر از این نوشیدنى ها مصرف کنند.
آن ها دریافتند افرادى که روزانه بیش از یک نوشــیدنى شیرین مصرف 
مى کنند در مقایســه با مردانى که نوشــیدنى هاى بدون کافئین و قند 
مصرف مى کننــد، 42 درصد بیشــتر در معرض خطر ریــزش مو قرار

 دارند.
مردانى که اذعان کردند ریزش مو دارند نیز گفتند به طور میانگین هفته اى 

12 نوشیدنى شیرین مصرف مى کنند.
پژوهشگران نشــریه «نوترینتس» (Nutrients) عادات بیش از 1000 
مرد چینى 18 تا 45 ساله را بررسى و بیش از چهار ماه روى آن ها مطالعه 

کردند.
شرکت کنندگان در طول این بازه زمانى، باید عادات غذایى و نیز پیشینه 

سالمت روان خود را ثبت مى کردند.
به گزارش ایندیندنت، این مطالعه همچنین نشان داد افرادى که بیشتر از 
غذاهایى فورى (فست فود) و کمتر از سبزیجات استفاده مى کنند، ریزش 
موى سریع ترى دارند. عالوه بر این، گفته شده است خطر ریزش مو در 

آن هایى که دچار افسردگى هستند به مراتب بیشتر است.
نشریه "ســان" به نقل از "شــارون وونگ"، متخصص پوســت، مى گوید: 
سلول هاى فولیکول مو از نظر سرعت تقسیم بندى در بدن رتبه دوم را دارند 
و به تمام مواد مغذى رژیم غذایى سالم و متعادل نیاز دارند. این رژیم شامل 
پروتئین هاى بدون چربى، کربوهیدرات ها و چربى هاى سالم، ویتامین ها و مواد 

معدنى است اما هیچ ماده غذایى فوق العاده اى (ابرغذا) براى مو وجود ندارد.
از آنجا که مو ساختار ضرورى 
براى بقا نیست، بدن استفاده 
از مواد مغذى براى رشد مو 
را در اولویــت نمى گذارد. 
همچنین کمبــود مواد 
مغذى و رژیم هاى غذایى 
نامناسب از دالیل شایع 
نازك شدن مو و ریزش 

آن  است.

باورهاى اشتباه مردم از نان سنگک

بهترین مواد غذایى براى 
درمان گلو درد 

یـــــک عامل تشدیدکننده 
ریزش مو در مردان
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نان هاى 
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توصیه به 

یدکننده  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــککککککککککککعاعاعاعاااعااااامللللللللل تتشدششش
مردان در ریزشمو

اغلب انسان ها گلو درد را تجربه کرده اند. گلو درد مى تواند دالیل مختلفى داشته باشد، شما میتوانید با رعایت یک سرى نکات 
تغذیه اى گلو درد خود را درمان کنید.

اغلب ما گلودرد را تجربه کرده ایم، گلودرد علت هاى مختلفى دارد که برخى نیاز به بررسى و درمان دارویى دارند. گلو درد مى تواند 
منجر به درد، احساس خراشیدگى، گرفتگى صدا، از بین رفتن اشتها و سوزش هنگام بلع شود. خوشبختانه به جز دارو هایى که 
مى توانند به درمان گلودرد کمک کننند، مواد غذایى زیادى وجود دارد که حاوى مواد مغذى فراوانى هستند که مى توانند گلو درد 

را سریع تر از بین ببرند. در این بخش به معرفى مواد غذایى مؤثر براى درمان گلودرد مى پردازیم.

آب گرم با عسل
نوشیدن ترکیبى از آب گرم و عسل باعث کاهش التهاب مى شود. در 
حالى که آب گرم به خودى خود تسکین دهنده است و عسل اثر آن را 
تقویت مى کند. تحقیقات نشان داده است که عسل فواید دارویى قابل 
توجه و خاصیت ضد باکتریایى دارد و چســبندگى باالى آن به ایجاد 

یک سد محافظ براى جلوگیرى از عفونت کمک مى کند.

سیر
سیر به دلیل خاصیت ضد میکروبى و ضد 

ویروسى که دارد عالئم سرماخوردگى 
مانند گلودرد را تسکین مى دهد. سیر 
حاوى ترکیبات گوگردى بوده و تأثیر 

زیادى در دفع خلط دارد.

دارچین
دارچیــن از قدیم االیــام در جوامع 

مصرى و چینى بــراى غذا و طب 
سنتى اســتفاده مى شده است. 

این ادویــه داراى خواص 
آنتــى اکســیدانى 

قــوى، ضد 

باکترى، تب بر و ضد التهابى اســت. مى توانیــد دارچین را در یک 
نوشیدنى گرم به عنوان یک درمان براى گلودرد خود مخلوط کنید.

روغن نارگیل خوراکى
روغن نارگیل نه تنها در روتین هاى مراقبت از پوست و مو مفید است 
بلکه فواید زیادى براى مقابله با گلودرد دارد. زنجیره متوسط اسید هاى 
چرب و مونوگلیســرید ها که عمدتًا در روغن نارگیل یافت مى شوند، 
داراى قدرت شفابخشى هستند و به عنوان یک آنتى بیوتیک 

طبیعى عمل و ایمنى بدن را تنظیم مى کنند.

پوره سیب زمینى
وقتى گلوى حساس و تحریک شده دارید قورت 
دادن دشوار اســت به همین دلیل کارشناسان 
نوشیدن مایعات و غذا هاى نرم مانند پوره سیب 
زمینى را توصیه مى کننــد. این غذا ها به راحتى 
قورت داده مى شوند و اگربه دلیل گلودرد اشتهاى 

زیادى ندارید، سیر کننده هستند.

چاى گرم همراه با عسل، سیر و زنجبیل
همانطور که قبال ذکر شد، عسل و ســیر گلو درد را 
تســکین مى دهد و این مواد با ترکیب 
با زنجبیل براى گلودرد بسیار مفید 
مى باشند. زنجبیل باعث کاهش 

التهاب، تورم و درد مى شود، پس زمان گلودرد روزى سه تا چهار بار آن 
را بنوشید تا سیستم ایمنى بدن شما را تقویت کند.

چاى سبز
نوشــیدن چاى ســبز به دلیل فوایدى که دارد به رفع گلودرد کمک 
مى کند، همچنین چاى ســبز از نظر آنتى اکســیدان غنى اســت و 
فیتوکمیکال هاى موجود در آن سیستم عصبى مرکزى را تحریک 

کرده و سالمت کلى انسان را حفظ مى کند.

چاى ارلگرى
چاى ارل گرى از چاى سیاه و اسانس ترنج تشکیل 
شده است. ترنج موجود در چاى ارل گرى داراى 
اثرات ضد میکروبى، ضد التهابى و ضد درد است و 

سال هاست که در طب سنتى ایتالیایى براى درمان 
گلودرد و سایر بیمارى هاى بهداشتى استفاده مى شود.

تخم مرغ
تخم مرغ یک غذاى عالى براى گلودرد است که سرشار از پروتئین و 
مواد معدنى مانند روى، آهن و سلنیوم مى باشد. شما مى توانید تخم 

مرغ را به روش هاى مختلف تهیه و در زمان گلو درد میل کنید.

مریم گلى
مریم گلى یک گیاه مفید براى گلودرد اســت که مى تواند بافت هاى 
تحریک شــده را تقویت و باکترى ها را از بین ببرد. سعى کنید مریم 

گلى را با عسل و آب دم کنید و براى تسکین گلو درد استفاده نمایید.

زردچوبه
کى دیگر از گیاهان عالى براى تسکین درد گلو، زردچوبه است زیرا، 

خواص ضد عفونى کنندگى و ضد التهابى دارد.

آب انار
مطالعات نشــان داده اند مواد مغذى موجود در آب انار ممکن است 

عفونت را از بین ببرد و التهاب را کاهــش دهد پس آب انار یک ماده 
مغذى در زمان بیمارى و گلو درد مى باشد.

سوپ مرغ
سوپ مرغ خواص ضدالتهابى دارد و براى تقویت سیستم ایمنى بدن، 
مقابله با عفونت هاى ویروسى و کاهش عالئمى مانند گلودرد مفید 
است. زمانى که احساس خوبى ندارید، یک کاسه سوپ گرم 
اغلب به شــما کمک مى کند تا احســاس بهترى 

داشته باشید.

موز
موز نرم و مغذى و سرشار از ویتامین هایى 
مانند ث و ب6 است که به تقویت سیستم 
ایمنى بدن کمک و در عین حال گلو را نرم 

مى کند.

سبزیجات پخته شده
سبزیجات پخته مملو از مواد مغذى ضرورى هستند که مى توانند به 

رفع گلودرد کمک کنند.

ماست
ماست یک پروبیوتیک طبیعى است که مى تواند باکترى هاى روده را 
پاك و از سیستم ایمنى بدن محافظت کند. ماست یک ماده غذایى 
مفید براى گلو درد اســت که آرام بخش بوده و قورت دادن آن آسان 

است.

بلغور جوى دوسر
لغور جو دوسر سرشــار از فیبر و موادى مانند منیزیم و روى است و با 
عفونت مبارزه مى کند وباعث تقویت بدن و ایجاد احســاس سیرى 

طوالنى مدت مى شود. 
این ماده براى نرم شدن گلو بسیار مؤثر است، مى توانید آن را با عسل یا 

موز ترکیب کنید تا تأثیر تسکین دهنده ى آن را بیشتر نمایید.
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پیرو آگهى نوبتى اینک تحدید حدود قســمتى از امالك شهر علویجه 1 اصلى، 
روســتاى هســنیجه 2 اصلى، دهق 4 اصلى، واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به 

موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح زیر آگهى مى شود. 
بخش 15 ثبت  اصفهان 

دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه 1 اصلى و شماره هاى فرعى 
پالك 3054 – آقاى سیدحسین حسینى خواه علویجه فرزند سیدهاشم تمامت 

ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 542/46 مترمربع. 
روستاى هسنیجه 2 اصلى و شماره فرعى 

پالك 1200- آقاى رضا کاظمى هسنیجه فرزند تقى تمامت ششدانگ یک درب 
باغ به مساحت 1216/21 مترمربع 

دهق 4 اصلى و شماره هاى فرعى 
پالك 2458- آقاى حمید آقابابائى فرزند حسین تمامت ششدانگ یک درب باغ 

به مساحت 1525/15 مترمربع. 
پالك 2540- آقاى احسان صالحى فرزند محمدعلى ششدانگ یک درب باغ به 

مساحت 690/75 مترمربع. 
مساحت 690/75 مترمربع. 

تاریخ تحدید حدود شنبه 1401/11/27
تحدید حدود پالکهاى مذکــور در تاریخ 1401/11/27 به ترتیب از ســاعت 8 
صبح به بعد در محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شــود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رســانند چنانچه که هر یک از صاحبان امالك و یا نماینده قانونى 
آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک آنها 

با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظــرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره باید با تقدیم دادخواست به مرجع ذى صالح قضایى 
گواهى تقدیم را اخذ و به این اداره تســلیم نمایند.تاریخ انتشــار:1401/11/04 
م الف: 1442768- ریاســت اداره ثبت اســناد و امالك مهردشــت – نصراله 

علینقیان/11/102 

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم لیال شبان پور آرانى به موجب درخواست وارده به شماره 10590 مورخ 26/ 10/ 1401 و 
به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است 
سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب آپارتمان به شماره 3212 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل شــماره 23295 صفحه 8 دفتر 116 به نام 
خانم لیال شبان پور آرانى ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 101100 الف / 91 صادر و تسلیم 
گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده 
لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این 

آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/04-م الف: 

1444232-رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/11/103

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

شــماره: 140160302026016662- تاریــخ: 1401/10/12- برابــر راى 

شــماره 140160302026013743 مورخ 1401/08/24 موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد 
ثبتى اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضى مالکیت آقــاى/ خانم اصغر باطنى به شناســنامه شــماره 1961 کدملى 
1286757320 صادره اصفهان فرزند حســن نســبت به ششــدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 85,42 مترمربع پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهــان مبایعه نامه عادى مع الواســطه از 
مالکیت رســمى اســداله طوطیان موضوع ســند انتقال 14124- 1336/11/15 

دفتر 65 اصفهان

لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/10/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/04- 
م الــف: 1438047 –رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهان – 

سیداسداهللا موسوى/10/163 

مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان گفت: فاجعه اى 
در انتظار بازار قیصریه نیست، برخى رسانه ها به اشتباه این 
موضوع را عنوان مى کنند. نقاط دیگر بازار از وضعیت بدى 

برخوردار نیست و مشکل خاصى هم وجود ندارد.
علیرضا ایزدى اظهار کرد: بخشى از یکى از سراهاى بازار 
قیصریه در بارندگى هاى اخیر به دلیل بارش فرو ریخت 
البته آن قسمت در گذشــته کمى ترك داشت و در بناى 
جنبى آن هم بعضى کارهاى غیراصولى صورت گرفته 
بود که باعث وارد شدن ضربه به آن قسمت و ایجاد ترك 
شده است. وى تصریح کرد: در بارش هاى اخیر برف روبى 
دیر انجام شده بود و باعث شد که بخشى از آن سرا فرو 

بریزد، اما خوشبختانه سازمان عمران شهردارى پاى کار 
آمد و داربست ها را بست و طى چند روز آینده با مرمت آن 
انجام خواهد شد. وى ادامه داد: بازاریان در صورت لزوم 
باید برف روبى پشت بام را انجام دهند و نسبت به حراست 
و نگهدارى آن تعامل داشــته باشند و با اداره کل میراث 

فرهنگى استان همکارى کنند.
ایزدى خاطرنشان کرد: فرو ریختن بخشى از سقف بازار 
قیصریه اتفاق غیرقابل تصورى بود، ترکى از قبل وجود 
داشته است و به واسطه نفوذ آب این مشکل پیش آمده 
است و با همکارى شهردارى اصفهان و کسبه برطرف 

مى شود. 

دبیر ستاد آزمون هاى اصفهان گفت: غایبان نوبت نخست 
آزمون سراسرى 1402 در استان کمتر از 3 درصد بودند 

که نسبت به چند دوره اخیر کنکور، کاهش داشت.
نوبت نخســت آزمون سراسرى ســال 1402 روزهاى 
پنجشنبه و جمعه 29 و 30 دى امسال در 21 شهر استان 

اصفهان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
رضاعلى نوروزى افزود: 55 هزار و 948 داوطلب از استان 
اصفهان در نوبت اول آزمون سراســرى 1402 ثبت نام 

کردند که کمتر از 3 درصد آنها در آزمون غایب بودند.
وى با اشاره به اینکه در کنکور سال گذشته تعداد غایبان 
به حدود 20 درصد مى رســید، افزود: تعداد داوطلبان در 

نوبت نخست آزمون سراسرى 1402 نسبت به دوره هاى 
قبل کنکور در استان حدود 40 درصد کاهش داشت.

وى با تاکید براینکه نوبت نخســت آزمون سراســرى 
1402 در اســتان اصفهان در آرامش و ایمن برگزار شد، 
خاطرنشان کرد: در چند مورد بســیار محدود، برخى از 
داوطلبان وسائل ارتباطى همراه خود آورده بودند که قبل 
از آزمون، وسایل آنها شناسایى و تحویل مقام هاى قضایى 
شد. نوروزى با اشاره به اینکه کشف این وسائل به معنى 
تقلب در آزمون نیســت، تصریح کرد: هنگام برگزارى 
آزمون شــبکه اینترنت در محل حوزه هــاى امتحانى، 

محدود شده بود.

فاجعه  در انتظار
بازار قیصریه نیست 

غایبان کنکور در اصفهان
اندك بودند

افزایش مراجعان
به بیمارستان هاى اصفهان 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
شـمار افراد مراجعه کننده سـرپایى بـه ویژه طیف 
سنى کودکان به دلیل مشـکالت و عالئم تنفسى 
در برخى بیمارسـتان هاى اصفهان افزایش یافت. 
پژمان عقدك با اشـاره به اینکه کالنشهر اصفهان 
این روزها در بدترین شرایط آلودگى هوا از ابتداى 
سـال تاکنون قـرار گرفتـه اسـت، اظهار داشـت: 
مراجعات سـرپایى افراد به بیمارسـتان تخصصى 
قلب چمران اصفهان در نیمه دوم امسـال نسـبت 
به نیمه اول سال افزایش یافته و بیمارستان الزهرا 
نیز شـمار بسـترى ها و مراجعات سـرپایى در این 
روزهـاى آلوده بویـژه در گـروه کـودکان افزایش 
داشته اسـت. عقدك بهترین کار در روزهاى آلوده 
را خـروج از شـهرهاى آلوده دانسـت و گفـت: اگر 
افراد امکان خروج از شـهر را دارند بهتر است چند 
روز به شهرسـتان هاى اطـراف بروند، کمـا اینکه 
شـاخص هاى آلودگى هوا بـه مرحله اى مى رسـد 
که خـروج اضطرارى از شـهر مطرح مى شـود، اما 
اگر امکان این کار را ندارند بهتر اسـت در خانه که 
هوا مختصرى نسـبت به بیرون بهتر است بمانند. 
وى با تأکید بر آسـیب هاى آلودگى هوا بر سالمت 
انسـان ها، گفت: در شـرایط اسـتمرار آلودگى هوا 
مثل وضعیـت فعلى اصفهان قطعًا آمـار مراجعه به 
بیمارستان ها و مراکز درمانى افزایش پیدا مى کند، 
اما عدد و رقم مشـخصى نداریم که هـر روز چقدر 

افزایش پیدا مى کند.

خبر

مریم محسنى

«صندوق عدالت و پیشــرفت» راهکار تــازه اى براى تکمیل
 پروژه هاى نیمه تمام در استان ها قلمداد مى شود. صندوقى که 
رئیس جمهور صبح روز یک شــنبه در دفاع از کلیات بودجه در 

مجلس از ایجاد آن در سال آینده خبر داد.
صحبت از این صندوق حاال امیدهاى زیادى را زنده کرده است. 
خیلى ها مى گویند این تدبیر شاید بتواند بعد از سال ها تکانى به 
ابرپروژه ها و پروژه هاى بزرگ نیمه تمــام بدهد و باالخره این 

پروژه ها تعیین تکلیف شوند.

طبق تعریف کارکرد این صندوق، پیش بینى شده مازاد درآمدهاى 
هر اســتان اعم از حقوق دولتى، معادن و دیگر درآمدهاى همان 
استان در این صندوق قرار گیرد تا در محل کمک به اشتغال و اتمام 
پروژه هاى نیمه تمام هزینه شود. دست فرمانى که قرار است در 
مدتى معین به داد پروژه هاى نیمه تمام برســد و خاك سالیان را 
از رخسار آنها بشوید.  نیمه تمام هایى که به گفته معاون برنامه و 
بودجه کشور، برخى از آنها به واسطه معطل ماندن به آثار باستانى 

تبدیل شده اند!
وضعیت پروژه هاى نیمه تمام کالنشــهرها بدتر اســت. نیمه

 تمام هایى که سالیان سال بالتکلیف مانده اند و کالنشهرهایى 
مثل اصفهان را به واســطه نبود بودجه همواره رنــج داده اند تا 
جایى که در ابتداى امسال، اســتاندار اصفهان اعالم کرد تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام بــاالى 50 درصد پیشــرفت فیزیکى، به 
720 هزار میلیارد ریال اعتبار نیــاز دارد اما تحقق اعتبار مورد نیاز 
امکانپذیر نبوده و بر این اساس اولویت بندى نسبت به طرح هاى 

ضرورى صورت گرفته است.
البته اینکه آیا این صندوق مى تواند اولویت ها را به سرانجام برساند 
یا خیر در هاله اى از ابهام اســت با توجه به اینکه معلوم نیســت

 پروژه هایى مثل مترو یا ابرپروژه هایى مثل ســالن اجالس هم 
شامل حال بودجه هاى این صندوق مى شود یا خیر! 

بودجه هاى جارى فعلى کفاف اتمام پروژه هاى نیمه تمام را نمى 
دهد. شاهد این مدعا هم تخصیص تســهیالتى بود که در سفر 
رئیس جمهور در اردیبهشت امسال به اصفهان اختصاص داده شد. 
این تســهیالت معادل 32 هزار میلیارد تومان بــود که به طرح 
هاى نیمه تمام تولیدى، صنعتى و کشاورزى اصفهان به صورت 
سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تخصیص داده شد. در این سفر 
مقرر شد که 980 طرح نیمه تمام در اصفهان از مزایاى این سفر

 بهره مند شوند.
اما اهمیت ایجاد این صندوق از آنجا نشأت مى گیرد که همزمان با 
سفر رئیس جمهور به اصفهان و تخصیص تسهیالت به پروژه هاى 
نیمه تمام، معاون هماهنگى و امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
اعالم کرده بود که سهمى ازاین تسهیالت شامل حال طرح هاى 

نیمه تمام عمرانى و کالن اصفهان نمى شود.
حاال با دایر شدن این صندوق این باور به وجود مى آید بلکه عمران 
شهر، سرعت بگیرد و شاهد تعیین تکلیف پروژه هاى نیمه تمام 

در اصفهان باشیم. 

مانى مهدوىقفل پروژه هاى نیمه تمام باز مى شود؟
 هر بار که غلظت آالینده ها درهواى  شهرهاى مختلف از حد مجاز باالتر مى رود، 

رقابت براى معرفى آلوده ترین شهر کشور هم باال مى گیرد! 
روز یک شنبه که بسیارى از شهرهاى بزرگ ایران در امواج مضرترین ذرات معلق 
غوطه مى خوردند، یک بار دیگر ایــن رقابت به اوج رســید. در اواخر همین روز، 
خبرگزارى «ایسنا» با انتشار تصاویرى که شــدت آلودگى هوا در قزوین را نشان 
مى داد نوشت که شاخص آلودگى هواى این شهر در روز یک شنبه 2 بهمن ماه از 
مرز 230 واحد عبور کرده و آلوده تر از هواى پایتخت و ســایر کالنشهرهاى کشور 

شده است.
این در حالى بود که چند ســاعت پیش تر، دفتر نمایندگى «ایسنا» در اصفهان بر 
اساس اطالعات مرکز ملى هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از هفت 
کالنشهر کشور نوشته بود هواى اصفهان به عنوان آلوده ترین کالنشهر با رسیدن 
به عدد 168 در وضعیت ناسالم براى همه قرار گرفته است. به نوشته این خبرگزارى، 
پس از اصفهان هم نام کرج، اهواز و تهران به عنوان شهرهاى با درصد آالیندگى 

زیاد مطرح بوده است.
در همین حال روزنامه «اطالعات» در صفحه اول شــماره روز گذشته (دوشنبه) 
خود، اراك را به عنوان آلوده ترین شهر کشور در روز یک شنبه معرفى کرد! گزارش 
روزنامه «اطالعات» به نقل از خبرگزارى «مهر»، حاکى از این است که میانگین 
شاخص لحظه اى کیفیت هواى اراك در ساعت 13 یک شنبه دوم بهمن  به عدد 500 
رسیده که در این ساعت مى  شد اراك را با اختالف نسبت به سایر شهرهاى آلوده از 

جمله تهران، البرز و اصفهان آلوده ترین شهر کشور قلمداد کرد.
در کنار همه اینها به دیدگاه همیشگى پایتخت نشین ها نیز باید توجه کرد که معتقدند 
اساساً و در همه زمان ها تهران آلوده ترین شهر کشور است ونه هیچ شهر دیگرى! 

اما اختالف براى معرفى آلوده ترین شهر کشور از کجا سرچشمه مى گیرد؟ آیا اگر 
شاخص کیفى هواى اراك در ظهر روز یک شنبه هفته جارى به عدد 500 رسیده 
اســت، اتفاق خاصى افتاده که به ناگاه هواى آن شهر چنان تمیز شده که اصفهان 
با شاخص 168 آلوده ترین شهر کشور شده اســت؟ و آیا براى هواى اصفهان هم 
ناگهان اتفاق محیر العقولى افتاده که با تمیز شدن آن، قزوین در صدر آلوده ترین 
شــهرهاى ایران نشسته اســت؟ ظاهراً براى این ســئواالت فعًال پاسخى وجود

 ندارد تا بعد!

هواى ما آلوده تر است!

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1401

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص حمل و نقل مطهر کهربا 
به شناسه ملى 10260486728 و به شماره 
ثبت 27966 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العــاده مورخ 1401/10/05 و 
نامه شماره 21/74149 مورخ 1401/10/7 
اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد موضوع فعالیت 
شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه 
دراساسنامه اصالح گردید. اشتغال به حمل و 
نقل جاده اى داخلى کاال و فرآورده هاى نفتى از 
مبداء شهرستان اصفهان به سایر نقاط کشور 
و واردات و صــادرات خودرو و ایجاد هرگونه 
شعب و یا نمایندگى با کسب موافقت قبلى و 
کتبى از اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى استان اصفهان و انجام خدمات توسعه 
زیر ساختهاى نرم افزارى و پلتفرم هاى حوزه 
حمل و نقل جاده اى اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1443359)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص پایا لوله و پروفیل نقش 
جهان به شناســه ملــى 14008503565 و به 
شماره ثبت 62809 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1401/09/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد خانم شایســته على نقیان به شماره 
ملــى 1271237792 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقاى صالح ســرائیان به شماره ملى 
1288386923 به ســمت مدیرعامل خارج از 
اعضاء آقاى مهــدى غیب الهى به شــماره ملى 
1290682917 به ســمت عضــو اصلى هیئت 
مدیره آقاى ســید جمال علوى به شــماره ملى 
1290879869 به سمت رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1402/1/5 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل 
منفردا همراه با مهر شــرکت معتبر میباشد کلیه 
اختیارات ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1443352)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهر بافت اسفند به شناسه 
ملى 14006206553 و به شماره ثبت 57030 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/09/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد رامین خســروى دهقى به شماره ملى 
1270823574 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
بهناز بهادران به شماره ملى 1271448750 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره على اصغر خسروى 
دهقى به شــماره ملى 2899794892 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/22 
انتخاب گردیدند فریبا کالنترى دهقى به شماره 
ملى 1091994234 به ســمت بازرس اصلى و 
علیرضا بهتاج به شماره ملى 1270802461 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 (1443342)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص مهر بافت اسفند به 
شناســه ملى 14006206553 و به شماره 
ثبت 57030 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد رامین خســروى دهقى به شماره 
ملى 1270823574 به سمت مدیرعامل و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره بهناز بهادران 
به شماره ملى 1271448750 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره على اصغر خسروى دهقى 
به شماره ملى 2899794892 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/09/22 
انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و 
با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1443340)

آگهى تغییرات 
شــرکت کنترل بهین آفاق سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 40444 و شناســه ملى 
10260581276 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1399/08/17 مجید داورى ایرد موسى به 
شماره ملى 0075110441 - مهدى عباد 
سیچانى به شــماره ملى 1292929790 
- امیر داورى ایرد موســى به شــماره ملى 
0012194360 - مریم ترکان به شماره ملى 
1281934984 براى مدت دو سال بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره انتخاب گردیدند . 
محسن ارطایفه بشماره ملى 0033926506 
بسمت بازرس اصلى - قادر نصیرى ترزنق 
بشماره ملى 1638141533 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
شدند اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1442257)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى همســفر گشــت اســپادانا به 
شناســه ملى 10860076172 و به شــماره ثبت 
878 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/24 ونامه 4270مــورخ 1401/08/22 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعى شهرســتان خمینى 
شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر کاوه اى سدهى 
به شــماره ملى 2296090974 به ســمت رئیس 
هیئت مدیره ســهراب حاجى هاشمى به شماره ملى 
1141030632 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
علیرضا مظاهرى به کدملى 1249479924 به سمت 
منشــى هیئت مدیره محمد صفرى به شــماره ملى 
1159016550 به ســمت مدیرعامل حسن حاجى 
باقرى به شماره ملى 0033892581 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره بهمن جعفرى ورنوســفادرانى به 
شــماره ملى 1141006308 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره روح اله باقرى خوزانى به شــماره ملى 
1141142864 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره 
حمید عشــقى به شــماره ملى 1141648891 به 
ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت سه سال 
انتخاب گردیدند. مقرر شــد چکها و اســناد تعهد 
آور شــرکت پس از تصویب هیئت مدیــره با امضاء 
محمدصفرى(مدیرعامل) ونادر کاوه اى سدهى (سمت 
رئیس هیئت مدیره )ومهرشــرکت معتبر ودرغیاب 
نادر کاوه اى سدهى (ســمت رئیس هیئت مدیره )، 
سهراب حاجى هاشمى ( سمت نائب رئیس ) حق امضاء 
خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاء محمد صفرى 
(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1444277)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 34143 و شناسه 
ملى 10860425860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسى آذرین حساب حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10100602370 به سمت بازرس اصلى و محسن طاوسى به شماره 
ملى 1270819038 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
نصف جهان جهت نشــر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1443364)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص یاران شیرازى براآن جنوبى به شناسه ملى 10260510180 و شماره ثبت 30433 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق قرض الحسنه شهید شیرازى به شناسه ملى 10260062373 به نمایندگى محمد شجاعى واجنانى به شماره ملى 1199553263 به سمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى اسماعیل مالئى ازیرانى به شماره ملى 1291846611 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى نصراله برهانى شیدانى به شماره ملى 1291847456 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/08/29 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مشترك مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. آقاى قدرت اله نوروزى باغکمه به شماره ملى 1291864921 به سمت بازرس اصلى و آقاى على رضائى به شماره ملى 1291853413 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 (1442256)



ورزشورزش 07074516 سال نوزدهمسه شنبه  4   بهمن  ماه   1401

01

تیم فوتبال النصر عربستان در نخستین حضور کریستیانو 
رونالدو (Cr۷ ) توانســت به پیروزى دست پیدا کند و صدر 
جدول رده بندى را از الهالل پس بگیرد. النصر عربستان که 
اخیرا کریستیانو رونالدو را جذب کرد در هفته پانزدهم لیگ 
این کشور به مصاف االتفاق رفت. النصر در این دیدار خانگى 
توانست با یک گل به پیروزى دست پیدا کند. رونالدو براى 
نخستین بار با پیراهن النصر به میدان رفت و بازوبند کاپیتانى 
تیم را بر بازو بست که البته نتوانست گلزنى کند و تک گل 
زردپوشان را تالیسکا به ثمر رساند. النصر با پیروزى اى که در 
این دیدار به دست آورد، صدر جدول رده بندى را از الهالل با 

وجود یک بازى کمتر پس گرفت.

پیروزى النصر 
Cr۷ در نخستین حضور

«باشگاه ها در انتظار نتیجه نگرفتن فوالد در لیگ 
قهرمانان آسیا هستند.» این عقیده اولین کاپیتان این 
تیم خوزستانى است. تنها دلیل سیاوش بختیارى زاده 
براى طرح چنین ادعایى هم آن است که هیچکدام از 
تیم هاى لیگ برترى در فصل نقل و انتقاالت حاضر 

نشده مهاجم خود را در اختیار فوالد قرار دهد. 
طنز ماجرا آنجاست که پیشکسوت دیار فوتبال خیز 
ایران در حالــى انتظار دارد تیم هــاى لیگ برترى 
درخصوص انتقال مهره هــاى تهاجمى مورد نیاز 
سرخپوشــان اهوازى با جواد نکونام همکارى کنند 
که سرمربى همین تیم ها خودشان در به در به دنبال 
رفع معضل گلزنى تیمشان در بازار زمستانى هستند. 
از پرسپولیس صدرنشین گرفته  که در غیاب مهاجم 

هلندى اش روى به اســتعدادهاى جــوان این تیم 
آورده تا مدافع عنوان قهرمانى که روى گنجینه اى 
از برترین فورواردهاى لیگ خوابیده اما فعًال آنچنان 
که باید و شاید نتوانسته از وجود آنها بهره ببرد. در واقع 
باید گفت عملکرد ضعیف خط آتش درد مشــترك 
اکثر تیم هاى لیگ برترى است. دردى که فصل به 
فصل بیشتر از گذشته به جان آنها مى افتد و آزارشان
 مى دهد. کافى اســت نگاهى به جدول لیگ برتر 
بیاندازید تا به عمق این فاجعه پى ببرید. بدتر از آن، 

آمار گلزنان برتر این رقابت هاست. 
بهترین خط حمله لیگ با 23 گل زده در 16 بازى از 
آِن تیم سپاهان است؛ یعنى میانگین 1/4 گل براى 
هر بازى. بعد از آن هم تیم هاى گل گهر با 22 گل زده 
و پرسپولیس با 21 گل زده با میانگین آمارى حدود 

1/3 گل براى هر بازى قرار دارند. آمارى نه چندان 
مناســب براى تیم هایى که داعیه قهرمانى دارند. 
جالب آنجاست که بیشتر از آنکه مهاجمان این تیم ها 
در گشودن سنگر رقبا نقش داشته باشند این مدافعان 
و هافبک ها بوده اند که با به دوش کشیدن بار گلزنى 
به یارى خط حمله تیمشان آمده اند. بهترین شاهد 
این مدعا هم آنکه به غیر از محمد عباس زاده مهاجم 
مصدوم شده تراکتور و یورگن لوکادیا فوروارد فرارى 
پرســپولیس که با 6 گل زده در صدر جدول گلزنان 
قرار دارند تعداد گل هاى هیچ کدام از مهاجمان لیگ 
تا کنون به عدد انگشت هاى یکدست هم نرسیده 
است، آن هم در حالى که نیمى از رقابت ها را پشت 

سر گذاشته ایم. 
ماجرا وقتى جالب تر مى شود که بدانید در رده سوم 

جدول گلزنان برتر لیگ نام بازیکنى مى درخشد که 
در پســت مدافع میانى براى نساجى بازى مى کند. 
حامد شیرى با 5 گل زده باالتر از مهاجمان 4 گله اى 
چون کوین یامگا، محمد محبى، شهریار مغانلو، رضا 
شکارى، عارف رستمى و سجاد بازگیر ایستاده است.

با این تفاسیر و حتى با احتساب آمار گلزنى لوکادیا و 
عباس زاده، بیست و دومین دوره لیگ برتر ایران در 
حالى پاى به هفته دوم نیم فصل دوم مى گذارد که 
برترین گلزن این رقابت ها صرف نظر از اینکه در چه 
پســتى بازى مى کند آمار ضعیف 0/37 گل در هر 

بازى را از خود برجاى گذاشته است. 
همه اینها براى اینکه ثابت کند سایر تیم هاى لیگ 
برترى هم با همان مشکلى دست و پنجه نرم مى کنند 
که تنها نماینده ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان آسیا این 
روزها در تب و تاب رفع آن است کافى نیست؟ اصًال 
چرا راه دور برویم. احتماًال بهترین شاهد بختیارى زاده 
براى ادعاى عدم همکارى باشــگاه ها با فوالد باید 
مخالفت استقالل با پیوستن سجاد شهباززاده به جمع 
شاگردان نکونام باشــد. مهاجمى که با رؤیاى تکرار 
عنوان آقاى گلى لیگ بیستم در این فصل به جمع آبى 
پوشان تهران پیوست اما تا به اینجاى کار نه تنها پایش 
به گلزنى باز نشده بلکه هیچ پاس گلى هم به نام خود 
ثبت نکرده است. عملکرد ضعیف سجاد در خط حمله 
تیم ساپینتو باعث شده این شایعه نقل محافل ورزشى 
شود که ستاره سابق سپاهان به درب خروج از باشگاه 

استقالل نزدیک شده است.
حاال نکونام دست گذاشته روى گل نزن ترین مهاجم 
لیگ و گفته شده استقالل جدایى شهباززاده را منوط 
به تمایل این بازیکن کرده و او هم فعًال به این موضوع 
تن نداده است. اصًال گیریم سجاد رضایت داد  و راهى 
خوزستان شد؛ چه امیدى وجود دارد که طلسم گلزنى 
او در جمع شــاگردان جواد و در رقابت با تیم هاى 

آسیایى باز شود؟ 
این روزها گره مشکل گل نزدن مهاجمان لیگ با این 
نقل و انتقاالت و پرداختن به آن تئورى توطئه ها باز 
شدنى نیست. باید دنبال راهکارهاى جدى ترى براى 

کارآمد شدن   جوخه هاى آتش گشت.  

مهاجمان گل نزن
دغدغه تیم هاى لیگ برترى

مرضیه غفاریان

مهاجم ایرانى ژیل ویســنته نمایش موثرى در شــب 
پیروزى تیمش مقابل کاسا پیا داشت.

على علیپور هفته گذشــته براى نخستین بار در فصل 
23-2022 لیگ برتر پرتغال حضور در ترکیب ابتدایى 
ژیل ویسنته را مقابل ویتوریا گیمارش تجربه کرد که در 
این مسابقه حساس توانست در جریان برترى دو بر یک 
تیمش گلزنى کند تا صاحب سه امتیاز شوند و این مهاجم 

ایرانى هم با عملکردش جایگاهش را حفظ کند.
تیم فوتبال ژیل ویســنته درحالى که بــراى دومین 
مسابقه پیاپى على علیپور را در ترکیب داشت و به عنوان 
وینگر چپ از او بهره مى برد،  یکشنبه شب در ورزشگاه 
پینا مانیکوئه مقابل تیم کاســا پیا قرار گرفت و یکى از 
دیدارهاى هفته هفدهم لیگ برتر پرتغال را برگزار کرد.

نیمه اول این دیدار بدون گل خاتمه یافت، اما ثانیه هایى 
پس از شروع نیمه دوم کاسا پیا موفق به گلزنى شد که 

ژیل ویسنته خیلى زود آن را با دو گل پاسخ داد و مهاجم 
ایرانى این تیم هم توانست تاثیرگذار ظاهر شود.

گل دوم ژیل ویسنته در شــرایطى در دقیقه 54 به ثمر 
رسید که توپ ارسالى از کرنر سمت چپ زمین را على 
علیپور با ضربه پشت سر به مقابل دروازه کاسا پیا فرستاد 
تا ویتور کاروالیا با ضربه سر شیرجه اى دروازه را باز کند و 

تیمش را پیش بیندازد.
در ادامه نیز یاران علیپور موفق شدند، یک گل دیگر بزنند 
و درنهایت به پیروزى ســه بر یک خارج از خانه، مقابل 
کاسا پیا دست پیدا کنند و با 18 امتیازى شدن، در جایگاه 

چهاردهم جدول لیگ برتر پرتغال قرار بگیرند.
على علیپور درحالى در آخرین مسابقه دور رفت مقابل 
کاسا پیا موفق شد نخســتین پاس گل فصل خود را در 
لیگ برتر پرتغال ثبت کند که پیش از این، دو گل در این 

رقابت ها به ثمر رسانده بود.

تداوم درخشش علیپور در لیگ برتر پرتغال
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تیم آ.ا.ك آتن در خانه قعرنشین جدول رده بندى سوپرلیگ 
یونان پیروز شــد. دیدار تیم هاى لونیکــوس و آ.ا.ك در 
چارچوب هفته نوزدهم ســوپرلیگ یونان با پیروزى 2 بر 
یک آ.ا.ك به پایان رسید. سباستین سبا در دقیقه 38 براى 
لونیکوس قعر جدولى گل زد. دوماگوى ویدا (82) و استیون 
زوبر (2+90) هم گل هاى آ.ا.ك را به ثمر رساندند. احسان 
حاج صفى در این مســابقه در ترکیب اصلــى آ.ا.ك برابر 
لونیکوس حضور داشت و 90 دقیقه تیمش را همراهى کرد. 
تیم آ.ا.ك با 44 امتیاز پس از المپیاکوس 45 امتیازى در رده 

دوم جدول سوپرلیگ یونان قرار دارد.

صعود آ.ا.ك 
به یک قدمى صدر

تیم فوتبال شارلروا در غیاب دو بازیکن ایرانى اش 
مقابل کلوب بروژ متوقف شد.            

دیدار تیم هاى کلوب بروژ و شــارلروا در چارچوب 
هفته بیست و دوم رقابت هاى فوتبال ژوپیر لیگ 
بلژیک برگزار شد که در نهایت این دیدار با تساوى 

2 بر 2 به پایان رسید.
یاران على قلى زاده و امیرحســین حسین زاده در 
شرایطى که با دو گل از کلوب بروژ پیش افتادند، در 
دقایق پایانى نیمه اول گل اول را دریافت کردند و 
در دقیقه 50 هم براى دومین بار دروازه خود را باز 

شده دیدند تا برترى آنها خیلى ادامه نداشته باشد.

امیرحسین حســین زاده که عملکرد خوبى براى 
شارلروا در این فصل داشت و در بازى قبلى نیز 58 
دقیقه در بازى حضور داشت، فرصت بازى پیدا نکرد 
و تا پایان روى نیمکت نشست. قلى زاده نیز تاوان 
بازى هاى بسیار بد اخیرش را در شارلروا مى دهد و با 
نظر «فلیس مازو» سرمربى «گورخرها» از لیست 

این تیم خط خورده و به سکوها تبعید
 شده بود.

با این نتیجه کلوب بروژ با 37 امتیاز در 
رتبه چهارم قرار گرفت و شارلروا با 27 امتیاز در رتبه 

دوازدهم ایستاد.

توقف شارلروا در غیاب لژیونرهاى ایرانى
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یکى از اتفاقات خوشایند براى سرمربى استقالل در جریان 
تمرین آبى پوشــان حضور کامل عــارف غالمى در تمام 
بخش هاى تمرینى بود. غالمى عــالوه بر اینکه همراه با 
سایر آبى پوشان گرم کرد در کارهاى تاکتیکى هم حضور 
یافت و البته دقایق نیز در بازى دســتگرمى حاضر شد تا 
مشخص شود به احتمال فراوان مشکلى جهت همراهى 
آبى پوشان پایتخت در مسابقه روز پنجشنبه مقابل ملوان 
نخواهد داشت. ریکاردو ساپینتو هم دقایقى با وى صحبت 
کرد و زمانى که متوجه شد مشکلى ندارد لبخند رضایتى زد 
تا خیالش از وى آسوده شود. با توجه به نمایش ضعیفى که 
سیاوش یزدانى ارائه کرد اگر عارف غالمى کامًال در شرایط 
مطلوبى قرار بگیرد احتماًال در ترکیــب ثابت کنار رافائل 
سیلوا زوج خط دفاعى استقالل در جدال با شاگردان مازیار 

زارع را تشکیل خواهد داد.

غالمى خیال ساپینتو  را 
راحت کرد

03

محمدرضا مهدى زاده، که پس از ســه سال عضویت در 
سپاهان از این باشگاه جدا شده و بخاطر مصدومیت نتوانسته 
بود به شرایط خوب حضورش در جمع طالیى پوشان ادامه 
دهد، با عقد قراردادى به نساجى مازندران پیوست. باشگاه 
نساجى مازندران، که در دور برگشت شاهین طاهرخانى و 
مسعود شجاعى را نسبت به نیم فصل اول در اختیار ندارد، 
نخســتین خریدش در نقل و انتقاالت زمستانى را به این 
مدافع 29ساله اختصاص داد. محمدرضا مهدى زاده پس از 
حضور در باشگاه نساجى مازندران، براى عقد قرارداد یک 
فصل و نیمه به توافق رســید و شاگرد حمید مطهرى شد. 
این بازیکن گیالنى که تجربه حضور در داماش و تراکتور را 
دارد، پس از سه فصل حضور در سپاهان، حاال براى نساجى 

مازندران به میدان خواهد رفت.

سپاهانى سابق
 راهى شمال شد

عملکرد و تالش بى وقفه گلر ملى پوش پرسپولیس در چهارچوب دروازه این تیم 
نشان از عزم راسخ او براى پاك کردن رکورد رقیب اصلى اش در تیم ملى ایران دارد.

هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال با کسب پیروزى دیگر براى 
پرسپولیس همراه بود تا این تیم با 35 امتیاز در صدر جدول بماند و 

فاصله خود را با سایر تیم ها افزایش دهد.
پرســپولیس در حالى مقابل ذوب آهن به پیروزى رسید که  این 
تیم در مسیر گلزنى با مشــکل مواجه بود اما بار دیگر درخشش 
دروازه بان و خط دفاعى باعث شد تا پیروزى براى پرسپولیس 

رقم بخورد.
علیرضا بیرانوند با وجود بیمــارى در چهارچوب دروازه قرار 
گرفت تا یازدهمین کلین شیت فصل خود را ثبت  کند. آمار 
استثنایى دروازه بان پرســپولیس در پایان هفته شانزدهم 
نشان از عزم او براى ثبت رکوردى دیگر در فوتبال ایران 

دارد.
بیرانوند که پس از دو فصل دورى از پرسپولیس و حضور 

در اروپا به قفس تورى سرخپوشان بازگشته است مى خواهد 
رکورد کلین شیت هاى خود در لیگ برتر را بهبود ببخشد.

او که سابقه 17 کلین شــیت در یک فصل را دارد نه تنها دنبال 
عبور از این تعداد است بلکه مى خواهد رکورد رقیب جدى خود 

در تیم ملى ایران را نیز پاك کند.
سید حسین حسینى دروازه با اســتقالل تهران که در جام جهانى 

2022 گلر دوم تیم ملى ایران بود در فصل گذشــته 18 کلین شیت 
داشت تا بهترین عملکرد را براى اسمش ثبت کند.

حاال به نظر مى رسد عزم بیرانوند براى عبور از اسم رقیب استقاللى 
اش نیز جزم شده است و او مى خواهد بار دیگر اسم خود را باالتر از 

تمام همتایان لیگ برترى اش قرار دهد.

عزم بیرانوند براى ثبت رکوردى 
دیگر در فوتبال ایران

ستاره ایرانى، تماشاگر 
بازى پرگل بوندس لیگا

توقف برنتفورد در غیاب 
هافبک ایرانى

پیشکســوت فوتبال اصفهان گفت: در نیمــه دوم با 
تعویض هایى که گل محمدى انجام داد و احتیاط بیش 
از اندازه ذوب آهن، توپ و میدان در اختیار سرخ پوشان 

قرار گرفت.
حسین چرخابى، پیشکسوت فوتبال اصفهان در رابطه 
با شکست ذوب آهن مقابل پرســپولیس اظهار داشت: 
نیمه اول ذوب آهن بازى خوبى را به نمایش گذاشــت، 
پرسپولیس دوست دارد بازى را از دروازه شروع کند اما 
ذوبى ها به خوبى کار پرس را از همان جلو انجام دادند، به 
جز یکى دو مورد در پایان نیمه اول، پرسپولیس حتى به 

دروازه ذوب آهن نزدیک هم نشد.
وى افزود: ذوب آهن دو موقعیــت خوب ایجاد کرد که 
در یکى از آن ها تــوپ به تیــرك دروازه برخورد کرد، 
سبزپوشــان باید بدانند وقتى یک ضربه ایستگاهى در 
موقعیت مناسب به دســت مى آورند باید از آن به نحو 
احسن اســتفاده کنند،  کارى که پرسپولیس به خوبى 

انجام داد و به گل رسید.
چرخابى تصریح کــرد: در نیمه دوم با تعویض هایى که 
یحیى گل محمدى انجام داد و احتیــاط بیش از اندازه 
ذوب آهن، تــوپ و میدان در اختیار سرخ پوشــان قرار 
گرفت، چند موقعیت خوب داشــتند، در صحنه گل هم 
تمرکز بازیکنان ذوب آهــن روى بازیکنان بلند قامت 
حریف بود و امید عالى شاه به خوبى از این فرصت استفاده 

و دروازه ذوب آهن را باز کرد.
کارشناس فوتبال اصفهان ادامه داد: ذوبى ها نباید امید 
عالیشاه را آزاد مى گذاشــتند، در مجموع پرسپولیس در 

نیمه دوم بهتر بود و استحقاق کسب برد را داشت.
وى با انتقــاد از شــرایط نقل  و  انتقاالتــى ذوب آهن، 
خاطرنشــان کرد: بهتر اســت ذوب آهن تکلیفش را با 
فوتبال خود مشخص کند، اگر مى خواهد تیم دارى کند، 
باید بداند هدف از این تیم دارى چیست، ذوب آهن چند 
سالى است به شکلى تیم مى بندد که نه سقوط کند و نه 

افتخار خاصى کسب کند.
چرخابى خاطرنشــان کرد: این تیم براى نیم فصل دوم 
قطعا به یک مهاجم و یک هافبک بازى ساز نیاز دارند و 
اگر بخواهند تیم قدرتمندى باشند، باید دو وینگر چپ و 

راست نیز به ترکیب خود اضافه کنند.

چرخابى: ذوب آهن مقابل پرسپولیس
 بیش از اندازه احتیاط کرد

مهاجم ایرانى بایر لورکــوزن فرصت بازى مقابل 
مونشن گالدباخ را به دست نیاورد.

سردار آزمون قبل از اینکه در جام جهانى 2022 براى 
تیم ملى ایران به میدان برود، در 11 مسابقه رسمى 
پیاپى نتوانست به دلیل آســیب دیدگى در ترکیب 
بایر لورکوزن قرار بگیرد و در هشت دیدار بوندس 
لیگا و سه بازى مرحله گروهى لیگ قهرمانان اروپا 
غایب بود که عدم حضورش در میادین شب گذشته 
هم با نیمکت نشینى او برابر مونشن گالدباخ تداوم 

پیدا کرد.
تیم فوتبــال بایر لورکــوزن در حالى کــه پس از 
مدت ها سردار آزمون را جزو فهرست و نفرات ذخیره 
داشت، در نخستین بازى ســال 2023 در بوندس 
لیگا آلمان، یکى از دیدارهاى هفته شانزدهم را در 
ورزشگاه بوروسیا پارك مقابل تیم مونشن گالدباخ 

برگزار کرد.
شاگردان ژابى آلونسو که طى سه هفته گذشته 
بوندس لیگا آلمان موفق به کسب سه پیروزى 
پیاپى شده و به اســتقبال تعطیالت رفته  بودند، 
در شروع مجدد بازى ها نیز توانستند در یک رقابت 
نزدیک در زمین مونشن گالدباخ به پیروزى دست 
پیدا کنند. تیم فوتبال بایر لورکــوزن که کامال از 
بحران خارج شده و روند خوبى پیش گرفته، با کسب 
پیروزى 3 بر 2 مقابل مونشن گالدباخ که ششمین 
برد این فصل آنها بود، 21 امتیازى شــد و با 4 پله 

صعود به رده نُهم جدول بوندس لیگا آلمان رسید.
سردار آزمون، ستاره ایرانى بایر لورکوزن که در این 
فصل 9 بار در بوندس لیگا بــه میدان رفته، مقابل 
مونشن گالدباخ فرصت بازى به دست نیاورد و تا 

پایان نیمکت نشین بود.

هافبک ایرانى برنتفورد در روز تساوى تیمش مقابل لیدز فرصت 
بازى به دست نیاورد.

تیم فوتبال برنتفورد که مثل تمام مسابقات این فصل سامان 
قدوس را در ترکیب نداشت و این بازیکن را روى نیمکت قرار 
داده بود، در ورزشــگاه االند رود به مصاف تیم رده شانزدهمى 

لیدز یونایتد رفت.
یاران قدوس که در هفت مسابقه اخیرشان نتایج درخشانى با 
کسب چهار پیروزى و سه تســاوى کسب کردند، در دیدار روز 
گذشته مقابل لیدز یونایتد نتوانستند براى سومین بازى پیاپى 
در لیگ جزیره صاحب 3 امتیاز شــوند و در زمین حریف خود 

متوقف شدند.
تیم فوتبال برنتفورد با کسب تســاوى بدون گل خارج از خانه 
مقابل لیدز یونایتد 30 امتیازى شد و در رتبه هشتم جدول لیگ 
برتر انگلیس قرار گرفت و باالتر از لیورپول، چلســى و استون 

ویال ایستاد.
سامان قدوس، هافبک ایرانى برنتفورد که در این فصل 9 بار به 
عنوان یار جانشین در لیگ برتر انگلیس فرصت بازى به دست 
آورده، براى دومین مسابقه پیاپى تا پایان روى نیمکت نشست 

و شانس حضور مقابل لیدز یونایتد را پیدا نکرد.
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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هیــچ کارى خــدا را از کار دیگــر بــاز نمــى دارد و گذشــت زمــان در 
او دگرگونــى ایجــاد نمــى کنــد و مکانــى او را در بــر نمــى گیــرد. 
هیــچ زبانــى قــدرت وصــف او را نــدارد و چیــزى از خــدا مخفــى و 
ــه ســتارگان  ــه تعــداد قطــرات فــراوان آب هــا و ن پنهــان نیســت. ن
انبــوه آســمان و نــه ذرات خــاك همــراه بــا گــرد بادهــا در هــوا و 
نــه حــرکات مورچــگان بــر ســنگ هــاى ســخت و نــه اســتراحتگاه 

موال على (ع)مورچــگان ریــز در شــب هــاى تــار.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى ســپاهان شهردارى اصفهان گفت: 
به دنبال آغاز بررسى اصالح و به روزرسانى بازى هاى 
شهربازى شهر رویاها، عملیات تعمیر و بازآماد (اورهال) 
فنى بازى بازوى چرخان براى نخســتین بار توســط 
متخصصان بومى و داخلى شــرکت توســعه سیاحتى 

سپاهان انجام شد.  
به گزارش روابط عمومى شــرکت توسعه مجتمع هاى 
ســیاحتى، فرهنگى و ورزشــى ســپاهان شهردارى 
اصفهان، سعید ساکت پیرامون عملیات تعمیر و بازآماد 
(اورهال) فنى بازى بازوى چرخان شــهربازى شــهر 
رویاها اظهارداشــت: مجموعه شهر رویاها با دارا بودن 
11 بازى روباز، 4 ســینما و بیش از 65 بازى رایانه اى 
پس از راه اندازى در سال 1393 به عنوان یکى از مراکز 
بازى هاى مدرن شناخته شده که طى سالهاى گذشته 
خدمات ویــژه اى را در حوزه تفریحى و ســرگرمى به 

گردشگران و عالقه مندان به تفریح ارائه کرده است.  
وى افزود: اکنون پس از گذشت بیش از 8 سال از زمان 
افتتاح این کالن مجموعه تفریحى  نسبت به دمونتاژ و 
بروزرســانى برخى بازى هاى این مجموعه اقدام شده 
که به دنبال اتخاذ این تصمیم، عملیات تعمیر و بازآماد 
(اورهال) فنى بازى بازوى چرخان شــهر رویاها براى 
نخستین بار، به عنوان یکى از پرطرفدارترین بازى هاى 

این مجموعه تفریحى آغاز و انجام پذیرفت.  

مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع هاى ســیاحتى، 
فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان با اشاره 
به راه اندازى این مجموعه بــازى، بیان کرد: در ابتداى 
برگزارى جلســات تخصصى این عملیات فنى برخى 
اعتقادها بر آن بود که عملیات بازآمــاد (اورهال) فنى 
بازى بازوى چرخان جز با مشارکت و همراهى نیروهاى 
فنى خارجى امکان پذیر نیســت اما با تــداوم برگزارى 
جلسات تخصصى و کارشناسى و بررسى ابعاد مختلف 

عملیاتى سازى این پروژه، ضمن تعیین برنامه  زمانبندى، 
شناسایى نیروهاى ماهر با اتکا بر دانش بومى و داخلى، 
عملیات تعمیر و بازآماد (اورهال) آغاز و به انجام رسید.  
وى با اشــاره به انجــام 103 روز اقدام فنــى، برقى و 
مهندسى درخصوص این بازى، در تشریح جزئیات این 
پروژه خاطرنشان کرد: در راستاى انجام عملیات تعمیر 
و بازآماد (اورهال) فنى بازوى چرخان نزدیک به 2500 
نفر ساعت اقدام فنى، برقى و مهندسى، اصالح ظاهرى، 

اورهال و تزریق 30 صندلى و نصب مجدد آن، خریدارى 
و نصب 3800 چراغ بر بدنه بازى بازوى چرخان انجام 

پذیرفت.  
ســاکت پیرامون مراحل انجام این عملیات به ترتیب 
اولویت گفت: در ابتدا موارد نیازمند به تعمیرات توسط 
تکنســین ها و مهندسان شــرکت توســعه سیاحتى 
سپاهان شناسایى، ســپس دمونتاژ آن انجام شد، پس 
از آن چرخ دنده گــردان (اســلورینگ) و هیدروموتور 
(گیربکس بازوى چرخــان) در تعمیــرگاه تعمیر و در 
نهایت ظاهرسازى سازه بازوى چرخان همچون نصب 
چراغ هاى آن، رنگ آمیزى کامل ســازه و بروزرسانى و 
اصالح صندلى ها با رعایت الزامات مورد نیاز آن صورت 

پذیرفته است.  
وى با بیان آنکه اکنون در مرحله انجام الزامات سازمان 
ملى اســتاندارد و دریافت مجوز ایمنى اســتاندارد این 
بازى از سوى اداره کل استاندارد استان اصفهان هستیم 
پیرامون برنامه هاى توســعه اى آتى شــهربازى شهر 
رویاها، اظهارداشت: شــهربازى شهر رویاها به وسعت 
17 هکتار به عنوان یکى از بزرگترین شــهربازى هاى 
کشــور قابلیت آن را دارد تا با حضور سرمایه گذاران در 
بخش هاى مختلف همچون تفریح و سرگرمى و فعاالن 
حوزه  غذا، به یکى از پرمخاطب ترین و جذاب ترین مراکز 
به لحاظ تنوع تفریح در کالنشــهر اصفهان و در قلب 

کشور تبدیل شود.  

تعمیر بازوى چرخان شهر رؤیاها توسط متخصصان بومى 

طى مراســمى با حضور محمدرضا بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران، اســماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان و جمعى از مدیران مجموعه مخابــرات منطقه اصفهان، محمد 
جواد برمکى به عنوان سرپرست جدید اداره روابط عمومى مخابرات منطقه 
اصفهان معرفى شد.در این مراســم بیدخام با اشاره به جایگاه ویژه استان 
اصفهان در محاسبات کشورى گفت: اســتان اصفهان با توجه به شرایط 

ویژه سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى همواره در همه عرصه ها از 
جمله ارتباطات و مخابرات جزء چند استان مهم کشور بوده و در محاسبات 
کشورى، ســهم ویژه اى را به خود اختصاص داده است.وى افزود: روابط 
عمومى مخابرات منطقه اصفهان نیز از این قصه مستثنى نیست و همواره 
به همت نیروهاى متخصص و متعهد خود همیشه در سطح کشور در حوزه 
ارتباطات مطرح بوده که  آمار و ارقام حاصل از ارزیابى ها گویاى این مطلب 

است.اسماعیل قربانى مدیر منطقه اصفهان نیز در این جلسه ضمن خوش 
آمدگویى به مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، 

گزارشى از آخرین وضعیت مخابراتى این استان ارائه نمود.
همچنین در این جلســه، سرپرستان اســبق و جدید اداره روابط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهــان از گزارش کار و چشــم اندازهاى آتى فعالیت 

خود گفتند. 

انتصاب سرپرست روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان 

افزایش 50 درصدى تشکل هاى اقتصادى ذیل اتاق بازرگانى

حمایت مدیریت شهرى از مساجد برگزار کننده مراسم اعتکاف

 درگردهمایى بیستمین سالگرد تاسیس سندیکاى 
آسانسور و پله برقى اســتان اصفهان که با حضور 
مقامات استانى برگزار شد، تاکید گردید: تشکل هاى 
اقتصادى ذیل اتــاق بازرگانى اصفهان در این دوره 
حدودا 50 درصد افزایــش یافت.   به گزارش روابط 
عمومى اتاق بازرگانى اصفهان سید رسول رنجبران 
عضو هیئت رئیسه پارلمان بخش خصوصى اصفهان 
در این گردهمایى، ضمن تبریک بیستمین سالگرد 
تاسیس سندیکاى آسانسور و پله برقى استان یکى از 
مولفه هاى تاثیرگذار در توسعه کشورهاى پیشرفته 
را حضور و وجود انجمن ها، تشــکل ها، اتحادیه ها 
و ســندیکاهاى تخصصى و حرفــه اى در تصمیم 
ســازى و تصمیم گیرى هاى دولت عنــوان کرد. 
وى بر ضرورت تالش تشکل هاى صنفى حرفه اى 
کشورمان براى ایفاى نقش در فرایند تصمیم گیرى 
و تصمیم سازى تاکید کرد و افزود: این امر به صالح 
بخش خصوصى و دولتى اســت. خزانــه دار اتاق 

بازرگانى اصفهان تصریح کرد: در دوره نهم فعالیت 
اتاق بازرگانى اصفهان اهتمام ویژه اى صرف ایجاد 
تشــکل هاى اقتصادى شــده و امروز بیش از 30 
انجمن ذیل اتاق در حال فعالیت هستند که تا پایان 
ســال به حدود 50 انجمن خواهند رسید. همچنین 
در راستاى خوشه ســازى و شبکه سازى مجموعه 
فعاالن اقتصادى در 5 شهرســتان اســتان، دفاتر 
نمایندگى اتاق تأسیس شــد و ساختمان مربوط به 
فعاالن اقتصادى این مناطق نیز بزودى کلنگ زنى 
خواهد شــد. رنجبران در پایان سخنان خود خطاب 
به اعضاى سندیکاى آسانســور و پله برقى گفت: 
کشور در بحث توســعه پایدار نیازمند خدمات شما 
اســت، زیرا ایران از ظرفیت تبدیل شدن به یکى از 
توسعه یافته ترین کشورهاى منطقه برخوردار است 
که در این راستا همبستگى، همراهى و همدل بودن 
در انجمن ها براى تحقق اهداف مشــترك، بسیار

اهمیت دارد.

رئیس اداره مشــارکت هاى فرهنگــى اجتماعى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان از اعالم فراخوان حمایت از مساجد برگزار 

کننده مراسم معنوى اعتکاف خبر داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشــى شــهردارى اصفهان، هادى 
ســینایى اظهار کــرد: در آســتانه ایــام البیض، 
هفدهمین فراخوان حمایت از برنامه هاى مساجد 

شهر اصفهان با عنوان خلوت دل منتشر شد.
وى افزود: رهبر معظم انقالب از اعتکاف به عنوان 
پدیده و یکى از رویش هاى انقالبى نام بردند و هر 
سال در شهر اصفهان مساجد زیادى این مراسم را با 

حضور نوجوانان و جوانان برگزار مى کنند.
رئیس اداره مشــارکت هاى فرهنگــى اجتماعى 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان گفت: متأسفانه در دو سه سال اخیر به علت 

شرایط کرونایى و مالحظات بهداشتى، مراسم هاى 
اعتکاف کمتر برگزار شد اما امسال مساجد زیادى 

براى برگزارى این مراسم اعالم آمادگى کرده اند.
وى ادامه داد: شــهردارى اصفهان تــا جایى که 
ممکن باشد در راستاى برون سپارى فرهنگى از این 
مراسم ها در دل محالت و مساجد حمایت مى کند.

ســینایى اظهار کرد: در این فراخوان، مســئوالن 
مساجد شهر که در راســتاى برگزارى مراسم هاى 
معنوى اعتکاف با حضور نوجوانان و جوانان اقدام 
مى کننــد براى تکمیــل فرم هاى مربــوط براى 
بهره مندى از حمایــت شــهردارى، مى توانند تا 
ســوم بهمن به معاونت اجتماعى و مشارکت هاى 
مردمــى اداره مشــارکت هاى فرهنگى اجتماعى 
مراجعه کنند یا با شماره تلفن 32240508- داخلى 
204 و 208 تماس بگیرند تا از شــرایط فراخوان

 مطلع شوند. 

شــهردارى خمینى شــهر در نظر دارد مزایده جایگاه هــاى CNG حافظ و منظریه به شــماره 
500109329800002 مورخه 1401/11/3 را 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) به آدرس 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 امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/3
• مهلت بازدید فراخوان: 1401/11/12

• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/11/23
• زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/11/24

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: ضمانتنامه بانکى با سپرده نقدى اطالعات تماس و آدرس 
دستگاه: خمینى شهر، میدان قدس، شهردارى مرکزى 33641415

آگهی مزایده

م.الف:۱۴۴۵۳۱۰

چاپ اول  

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر 


