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۳

بمب های متحرک
 در شهر!

مسابقه شغل های شهر من

۳

۳

قدیمی های پر طرفدار!

دست خزنده چینی ها 
در تار و پود فرش ایرانی

۲

       

خشکی چشم 
چگونه اتفاق 

می افتد؟

دستور تفویض اختیارات بیشتر به اصفهان
۳

کهنسال ترین 
درخت گردوی ایران 

در اصفهان 
به ثبت ملی رسید

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان از ثبت ملى 12 اثــر طبیعى ازجمله 
کهنســال ترین درخت گردوى ایران در اصفهان خبر 
داد. علیرضــا ایزدى گفت: از میــان پرونده هاى آثار 
طبیعى ارســالى به شوراى ثبت اســتان، 12 پرونده 
به منظور ارسال به شوراى ثبت ملى آثار طبیعى کشور 
انتخاب و ارسال شد که خوشــبختانه تمامى این 12 
پرونده در این شورا تأیید و ثبت ملى شد. وى گفت: در 

این میان کهنسال ترین درخت گردو ...

قومى که به سپیدى دل داده اند...
رسم کهن به سر کردن چادرهایى که در حال انقراض است 

۳

در پى مالقات نمایندگان استان با رئیس جمهور درباره آلودگى هوا صورت گرفت

کاپیتان فجرکاپیتان فجر
 به ذوب آهن پیوست به ذوب آهن پیوست

بازیکن فجرسپاســى بعد از پشت سر گذاشــتن دوران سربازى به 
ذوب آهن پیوست. عرفان معصومى، بازیکن اسبق پدیده مشهد، که 
براى پشت سر گذاشتن دوران سربازى راهى فجرسپاسى شده بود، 

بعد از دریافت کارت پایان خدمت خود...
۷

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

همه 
بحران سازان گلزنی 

در لیگ برتر

۵

سپاهان، نیازمند جذب سپاهان، نیازمند جذب 
جانشین مطمئن

 برای پیام

حامــد قاســمى،جراح و متخصص 
چشم در پاسخ به اینکه خشکى چشم 
چیســت،گفت: خشــکى چشم یک 
اصطالح است، که شامل موارد زیادى 

مى شود، اشک توسط غدد اشکى...

زمزمه رونق در بازار پوشاک
امیدی تازه در روزهای مانده به عیدامیدی تازه در روزهای مانده به عید

۲

۷

معاون استاندار خبر داد؛معاون استاندار خبر داد؛

بزرگ ترین نیروگاه بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی کشور در اصفهان خورشیدی کشور در اصفهان 

۳احداث می شود احداث می شود 

رونمایی از کارت سفر ۳۰ میلیونی نقش تیمچه «دارالخدیجه» در ریزش سقف بازار قیصریهجهان نما ۱۱ میلیون گوشى آلوده به بدافزار شدنداستان ۷ راه براى تشویق کودکان به خوردن گوشتتکنولوژی سالمت

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش خصوصى در ارایه خدمات و استفاده بهینه از 
امکانات موجود خود، انجام کلیه امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و محوطه هاى دانشگاه و همچنین نگهدارى و توسعه فضاى 
سبز و تعمیر و نگهدارى سیستم هاى تاسیسات مکانیکى دانشــگاه را به صورت تأمین نیرو از طریق برگزارى مناقصه عمومى به

 شرکت هاى واجد شرایط و داراى مجوز فعالیت از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعى واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط مى توانند 
حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج این آگهى، جهت خرید اسناد و اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به سایت اینترنتى این 

دانشگاه به آدرس  www.iaun.iau.ir ( قسمت مناقصه/ مزایده ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل مى باشد

هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است.

واجدین شرایط در هنگام درخواست همکارى ملزم به ارائه مدارك ثبتى شرکت، فرم تأیید صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعى 
و رزومه کارى شرکت مى باشند.

مبلغ واریزى بابت خرید اسناد 000 / 2/000 ریال مى باشد.
مبلغ تضمین بابت شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت: نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزى 
تلفن دبیرخانه کمیسیون: 42292020 – 031

آگهی مناقصه (نوبت اول)
 واگذاری كلیه امور مربوط به تنظیف ساختمان ها و محوطه های دانشگاه و همچنین نگهداری و 

توسعه فضای سبز و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات مكانیكی دانشگاه به صورت تأمین نیرو 
در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در نظر دارد مدیریت پارکینگ هاى خودروهاى شخصى دانشجویان 
و کارواش مستقر در سایت دانشگاه را به شرح ذیل از طریق برگزارى مزایده عمومى، براى مدت یکسال به 
اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت مى شود جهت دریافت اسناد 
مزایده، حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهى به سایت اینترنتى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نجف آباد به آدرس  www.iaun.iau.ir( قسمت مزایده/ مناقصه ) مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده 

اقدام نمایند.
شرایط مزایده:

* هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد.
*  دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

* مبلغ واریزى بابت خرید اسناد مزایده مذکور مبلغ 000 / 2/000 ریال مى باشد.
* مبلغ ضمانت شرکت در مزایده 000/000/ 500 ریال مى باشد.

آدرس دبیرخانه کمیسیون معامالت : نجف آباد ، بلواردانشگاه ، دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد ، ساختمان 
کتابخانه مرکزى 

تلفن دبیرخانه کمیسیون : 42292020 – 031          

آگهی مزایده واگذاری پاركینگ های خودروهای شخصی 

دانشجویان و كارواش دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

ســازمان عمران زاینده رود در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهرى دهکده 
زاینده رود را به شــماره سیســتمى 1401/4400 از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگــزارى فراخوان از دریافــت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

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

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

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/5
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/11

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 

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

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

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

مناقصه عمومی/ یک مرحله ای

مسعود منتظری نجف آبادی - مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود

جربازیکن فجر یکنباز فجرن فجبازیک
پیبآهذوب پیو آهنذوب آهن پیو هن ذو
ىپشتبر پشت سبراىبراى پشت س
ز دریبعد از دریافت افتبعد د از ریافبعد

ییییی

پیاپپی برای پیییپیامییرر برای پیا ممیبرای پیامرارا مرای یپربر میب پ  برای پیامب

۷
۶در صفحه ۶ بخوانید
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ککککک
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سالروز شهادت حضرت امام هادی (ع) تسلیت باد
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رونمایى از
 کارت سفر 30 میلیونى

تجارت مرکبات
 ایران و چین به کجا رسید؟

خبرخوان
روانشناسان فیک!

  همشهرى آنالین |دکتر محمد حاتمى، 
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور 
اظهار کرد: حــدود 12 هزار صفحــه در فضاى 
مجازى، در حوزه روانشناســى و مشاوره فعالیت 
مى کنند که از این تعداد، 4 هزار صفحه روانشناس 
واقعى نیستند؛ یعنى نه تحصیالت مرتبط دارند و 

نه مجوز دارند و خود را روانشناس جا زده اند.

پژمان جمشیدى آزاد شد!
  فیلم نیوز |تیزرهاى تبلیغاتى برندى که 
پژمان جمشیدى سفیر آن است، بار دیگر مجوز 
پخش گرفت و روى آنتن شبکه هاى سیما رفت. 
این محدودیت به تازگى براى پژمان جمشیدى 
برداشته شده است. چندى پیش هم اجازه پخش 

سریال «زیرخاکى» صادر شد.

بودجه اورژانس 
کافى نیست

  تسنیم| فرسودگى ناوگان اورژانس کشور 
و کمبود آمبوالنس در این ناوگان، از مشــکالت 
دیگر حوزه درمانى کشــور اســت که در الیحه 
بودجه 1402 مورد کم توجهى قرار گرفته است. 
حدود 3700 پایــگاه اورژانس در کشــور داریم 
و بودجه سازمان اورژانس کشــور به هیچ وجه 
براى نوسازى این ناوگان، کافى نیست. از سوى 
دیگر طى چهارسال گذشته تقریبًا هیچ دستگاه 
آمبوالنسى خریدارى نشده و عمر آمبوالنس هاى 
موجود نیز زیاد است و ســه هزار آمبوالنس نیاز 
داریم که با در نظــر گرفتن هزینه هر آمبوالنس 
ســه میلیارد تومان، 9 هزار میلیارد تومان مورد 

نیاز است.

کشت گیاه مهم براى تولید عطر 
  مهر |محققان یک شــرکت دانش بنیان 
موفق به کشت گیاه وحشــى آنغوزه شدند که مى 
تواند به عنوان ماده اولیه عطرسازى مورد استفاده 
قرار بگیرد. آنغوزه در شیراز، شمال و جنوب خراسان، 
اصفهان و طبس رشد مى کند. اسانس آنغوزه یکى 
از محصوالت جانبى این گیاه به شمار مى رود که 
براى تولید عطر در دنیا استفاده مى شود، با وجود 
این ماده، ماندگارى عطر افزایش مى یابد. جمعیت 
این گونه گیاهى به شــدت در حال آســیب است 
چون  جوانه زنى آن بسیار اندك و کمتر از یک تا 

2 درصد است.

اتهام: ساخت فیلم
  ایسنا | جــواد نوروزبیگــى، تهیه کننده 
«برداران لیال» از تشکیل پرونده قضایى براى او 
به جرم ساخت این فیلم خبر داد. این تهیه کننده 
گفت: وقتى به دادسرا رفتم عنوان اتهامى من به 
صراحت ســاخت این فیلم مطرح شده بود. وى 
تأکید کرد:  مسئوالن سازمان ســینمایى بعد از 
اطالع از اینکه پرونده قضایى براى فیلم تشکیل 
شده و من به دادســرا رفته ام، پیگیر ماجرا شدند. 
وى گفت: اینطور نمى شــود که یک تهیه کننده 
بخاطر ساخت یک فیلم که پروانه ساخت داشته، 

آسیب ببیند. 

سرنوشت هالیوودى 
یک مدیر 

  همشهرى آنالین | حشمت ا... بهرامى، 
مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان 
 توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است. براساس 
اعالم مرکــز فوریت هاى پلیس 110، ســاعت 
17:25 روز دوشنبه گزارشى مبنى بر یک فقره قتل 
در جاده چگنى به سمت خرم آباد به  عوامل  انتظامى 
اعالم شــد که بالفاصله پلیس در محل حاضر و 
مشخص شد مدیرعامل شــرکت پگاه لرستان 
توسط افراد ناشناس با اسلحه به قتل رسیده است. 
عصر روز دوشنبه مراسم تودیع حشمت ا... بهرامى 
از سمت مدیرعاملى شرکت شیر پگاه لرستان بود 

که پس از این مراسم، وى به قتل رسیده است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصى توســعه ایرانگردى و 
جهانگردى از رونمایى پلتفرم جدیدى با نام «ایران سفر» و 
اختصاص کارت سفر 30 میلیون تومانى با هدف ارزان سازى 
ســفر خبر داد.روح ا... حســین زاده گفت: پلتفرم «ایران 
سفر» توسط شــرکت مادر تخصصى توسعه ایرانگردى 
و جهانگردى با همــکارى بخش خصوصــى به منظور 
ارزان سازى سفر طراحى شــده و قرار است در نمایشگاه 
گردشگرى و صنایع دستى تهران در بهمن ماه سال جارى 
رونمایى شود.مدیرعامل شــرکت مادر تخصصى توسعه 
ایرانگردى و جهانگردى اظهار کــرد: این پلتفرم با هدف 
توسعه و رونق سفر و گردشگرى، به عالقه مندان خدمات 

ارزان و مشاوره سفر ارائه مى کند.وى افزود: افراد با مراجعه 
به این پلتفرم مى توانند عالقه مندى خود را براى ســفر به 
نقاط مختلف اعالم کنند و عالوه بر دریافت مشاوره، سفر 
ارزانى را برنامه ریزى کنند.حسین زاده تصریح کرد: بر این 
اساس با 15 دستگاه تفاهمنامه امضا کردیم و با ابالغ تبصره 
18، تسهیالت را ارائه خواهیم کرد تا کارکنان دولت بتوانند 
از گردشگرى و سفر ارزان استفاده کنند.مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصى توسعه ایرانگردى و جهان گردى گفت: کارت 
سفر به صورت ارزان و اقساطى است و مبلغ تسهیالت آن 
30 میلیون تومان با نرخ 4 درصد براى هر خانوار است که با 

همکارى یکى از بانک ها انجام خواهد شد.

على رغم آنکه معاونت امور باغبانــى وزارت جهاد در 
اواخر مرداد امســال خبر از انعقاد تفاهم نامه صادرات 
مرکبات به چیــن داد، اما این موضــوع هنوز عملیاتى 
نشده است.از طرفى رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق 
تعاون اذعان مى کند که هنوز به طور رسمى قراردادى 
بین ایران و چین امضا نشده اســت.بنابر آمار اعالمى 
مسئوالن وزارت جهاد، امسال بیش از 5 میلیون و 600 
هزار تن مرکبات در کشور تولید مى شود که با احتساب 
مصرف داخل 700 هزار تن از این میزان مازاد اســت. 
مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزى 
با بیان اینکه صادرات مرکبات چشــمگیر نبوده است، 

گفت: طبق برنامه ریزى هاى صورت گرفته، صادرات 
مرکبات به چین در صورت تقاضا از سوى تجار چینى 
اواخر سال جواب مى دهد.محرم سلطانى با بیان اینکه 
هدفگذارى صادرات مرکبات تنها چین نیست، گفت: 
براى کشورهاى همســایه همچون روسیه هم برنامه 
ریزى کــرده ایم.در همین حال نایــب رئیس اتحادیه 
باغداران تهــران مى گوید: على رغــم آنکه چینى ها 
اذعان کردند که محصول تولیدى ما نسبت به محصول 
خودشان به لحاظ کیفیت برترى دارد، اما هنوز صادراتى 
به این کشور نداشتیم که امیدواریم پیگیرى الزم براى 

بازگشایى صادرات انجام شود.

الدن ایرانمنش
سه سال است بازار پوشاك با رکودى بى سابقه روبه رو 
شده است. این رکود باعث شده بسیارى از فعاالن عرصه 
پوشاك با مشــکالت جدى نقدینگى رو به رو شوند و 
بخشى از آنها نیز عطاى ماندن در این عرصه را به لقایش 
ببخشند. اکنون اما در روزهاى مانده به عید نوروز زمزمه 
رونق گرفتن بازار پوشاك امیدى تازه در دل فعاالن این 

صنعت به وجود آورده است. 
مدنى، فعال صنعت نساجى و پوشــاك یکى از کسانى 
اســت که سالیان ســال اســت در این صنعت فعالیت 
مى کند؛ او هم تولیدکننده است و هم فروشنده و در واقع 
تولیدات خودش را مى فروشد و اظهار امیدوارى مى کند 
که در یکى دو ماه مانده به پایان ســال بازار پوشاك از 

رکود خارج شود.
پیش از این تورم و گرانى در سطح بازار و کاهش قدرت 
خرید جامعه، موجب شده بود که از ابتداى امسال خرید 
در بخش پوشاك به شــدت کاهش یابد و شاهد رکود 
بى ســابقه در بازار پوشاك باشــیم و حتى بسیارى از 
لباس هاى زمستانه به دلیل گرانى روى دست بازاریان 

بماند. 
بازار پوشاك، دو فصل دارد؛ فصل اول که نیمه اول سال 
بود و برخالف انتظار رونقى در این بازار وجود نداشت و 
فصل دوم که بازار شب عید است و خیلى ها امیدوارند 

رونق بگیرد. 
بسیارى از فروشندگان چشــم انتظارند که با گرم شدن 
هوا بازار پوشاك هم گرم تر شود و به روزهاى رونق هر 

چند کم و بى رنگ برگردد. 
گرچه با وجود گرانى ها بازار لباس فروشى هاى بچگانه 
هنوز به اندازه پوشاك زنانه و مردانه از رونق نیفتاده اما باز 
هم فروشندگان مى گویند به نسبت سال هاى پیش این 
بازار هم رونق چندانى نداشته است. مسئله اى که چندى 
پیش هم در گفته هاى رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 

فروشندگان پوشاك تهران اعالم شده بود. 
ابوالقاسم شیرازى با اشــاره به رکود در این بازار اشاره 
کرده بود که رکود در این صنعــت، از بازار فروش آغاز 

شده و تا صنایع باالدستى و حتى بخش پنبه هم پیش 
رفته؛ به طورى کــه تولید یا واردات پنبــه هم به دلیل 
کاهش مصرف، بازار خوبى نداشــت گرچه دالیل افت 
بازار پوشــاك مختلف است؛ از نوســانات ارزى گرفته 
که بازار مواد اولیه پوشــاك را با گرانى روبه رو کرده تا 
پوشــاك وارداتى که صعود قیمت ها را تجربه کرده و 
در آخر تورم و مشکالت معیشتى که نگذاشته این بازار 
رونق بگیرد و تورم و افزایش قیمــت مواد اولیه در این 
چند ســال منجر به کاهش انگیزه مصرف کنندگان از 

خرید شد.
به گفته فعاالن صنعت پوشــاك، مسئله ارز و نوسانات 
ارزى نخســتین ضربه را به بخش تولید وارد مى کند و 
تولیدکنندگان نمى توانند برنامه ریزى مناســبى براى 

تولید و بازار فروش خود داشته باشند.

همزمان با ایــن افزایش قیمت ها، فــروش اینترنتى 
پوشــاك به رکود مغازه داران دامن زد چرا که کســب 
و کارهــاى اینترنتى اغلب از هزینه هایــى مانند اجاره 
مغازه، بیمه اجبارى کار یا پرداخت مالیات معاف هستند 
و عرضه محصول با قیمتى پایین تــر براى آنها صرفه 

اقتصادى دارد. 

فروش هست اما کم است!
یک فروشنده لباس زنانه در توضیح وضعیت این روزهاى 
بازار پوشاك مى گوید: همین  که از هر  پنج بازدید یکى 
به خرید منجر مى شــود، خدا را شاکریم. او که وضعیت 
این روزهاى بازار را قابل قیاس با هیچ دوره اى نمى داند، 
ادامه مى دهد: اینکه بخواهیم بازار را با شــرایط پیش 
از کرونا مقایســه کنیم، سنجش درســتى نیست چون 

تا عید پارســال مردم کمتر از خانه خارج مى شــدند و 
فروش تقریبــًا صفر بود، اما اگــر بخواهیم به روزهاى 
قبل از کرونا برگردیم هم شرایط به کلى متفاوت است 
چون قیمت ها بســیار پایین تر بود؛ مثًال من در همین 
مغازه تى شرت را 50 هزار تومان مى فروختم، اما امروز 
350 هــزار تومان کمتریــن قیمت تى شــرت در این 
مغازه اســت. به گفته این فعال حوزه پوشــاك، به دلیل 
رشد قیمت ها شاید درآمد مغازه دارها کم نشده باشد، اما 
تعداد فروش پایین آمده است: «قبالً  20تى شرت را یک 
میلیون مى فروختیــم و االن دو عدد را 700هزار تومان

 مى فروشیم.»
با تمام اینها فروشندگان امیدوارند که بعد از سه سال که 
خاك رکود بر لباس هایشان نشسته روزهاى گرمى تا 

پایان سال داشته باشند. 

امیدى تازه در روزهاى مانده به عید 

زمزمه رونق در بازار پوشاك  توصیه به مسئوالن
آیت ا...  وحید خراســانى در پایان    شفقنا |
جلسه پاسخ به سئواالت شرعى در روز دوشنبه سوم 
بهمن ماه طى بیاناتى گفت: این روزها گالیه هاى 
زیادى از معیشت به ما مى رسد. تمام مسئولین توجه 
کنند وظیفه آنها رســیدگى و احیاى زندگى مردم 
اســت. اینها باید تمام همت خود را به کار گیرند تا 
مبادا شکمى گرســنه بماند، یا خانواده اى از جهت 

مالى بیچاره شود.

رابطه با روسیه 
چند برابر مى شود

محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى در نطق پیش از دستور دیروز خود 
در مجلس تأکید کرد: جمهورى اســالمى ایران و 
فدراسیون روسیه طى یکسال گذشته رشد خوبى در 
گسترش روابط داشته اند و اطمینان دارم در طول 
برنامه هفتم توسعه که سیاست ما تقویت رابطه با 
همسایگان اســت، روابط بین دو کشور به چندین 

برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

تثبیت قیمت 10 کاالى اساسى 
  تسنیم |در جلسه اى که اخیراً با حضور رئیس 
جمهور برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزى موظف شد، 
قیمت 10 قلم کاالى اساسى خوراکى را تا پایان ماه 
مبارك رمضان 1402 تثبیت کند. در این جلســه که 
وزارت جهاد کشاورزى پیشنهادهایى براى تثبیت 10 
قلم کاالى اساسى خوراکى شامل برنج، روغن، مرغ، 
تخم مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونى 
ارائه کرده بود، مصوب شد، این وزارتخانه برنامه هایى 
را براى تثبیت قیمت این ده قلم کاال تا پایان ماه مبارك 

رمضان 1402 اجرایى کند.

چرا مردم مجازات مى شوند؟! 
  روزنامه اطالعات | اجراى طرح سراسرى 
تردد خودروها بر اســاس پالك زوج یا فرد، یکى از 
اقدامات مســئوالن براى رفع آلودگى هواست که در
 تازه ترین اقدام، مبلغ جریمــه متخلفان، از 20 هزار 
تومان به 105 هزار تومان افزایش یافته است. اعمال 
جریمه براى مردمى که طى این سال ها وضع بغرنج 
آلودگى هوا را به امید بهبود شــرایط تحمل کرده اند، 
به طور حتم اقدامى دور از انصاف و بیهوده اســت. به 
راستى در شرایطى که کارخانجات و نیروگاه ها دست 
به مازوت سوزى مى زنند و خودروسازان، وسایل نقلیه 
آالینده را روانه خیابان ها مى کنند، سخن از مجازات 

مردم کار صحیحى است؟ 

صادرات سایپا به ونزوئال
  تجارت نیوز |اولیــن محمولــه از گــروه 
خودروسازى سایپا وارد بندر ونزوئال شد. این محموله 
شامل هزار دستگاه خودروى کوییک و سایناست که 
اواسط آبان ماه آماده و پس از بارگیرى به این کشور 
ارسال شده است. محموله دوم شامل 2 هزار دستگاه 
نیز در حال آماده سازى جهت ارســال به این کشور 
اســت. با توجه به درخواســت 200 هزار دستگاهى 
محصوالت ســایپا از ســوى ونزوئال، به زودى خط 
تولید خودرو ونیراتو در آن کشــور مجدداً راه اندازى 

خواهد شد.

قطع وابستگى اروپا 
به روس ها

  فارس| «جوزپ بورل» ، مســئول سیاســت 
خارجى اتحادیه اروپا، مدعى شــد کــه این اتحادیه 
توانسته، به طور کامل به وابستگى خود به واردات نفت 
و گاز از روسیه پایان دهد. وى طى مصاحبه اى گفت: 
ما وابستگى چندین ساله خود به انرژى روسیه را طى 
چند ماه اخیر تمام کردیم و حــاال قیمت ها به دوران 
پیش از درگیرى نظامى روســیه با اوکراین بازگشته 
است و دیگر نباید بحران در بازار انرژى را به اتفاقات 

در اوکراین ربط داد.

خورشید کیایى
چینى ها به فرش ایرانى هم رحم نکردند؛ لچک و ترنجش 
را بردند و طرح هاى ایرانى را کپى کردند و با نام خودشان در 

بازارهاى جهانى فروختند.
شاید تنها فعاالن فرش دستباف متوجه شوند که این تار و پود 
فرش دستباف ایرانى است که با نام چین فروخته مى شود. 
دسترنجى از سالیان دراز تمدن در بافت و دستبافته هایى که 
به راحتى با کپى کارى هاى ببر اقتصادى دنیا به تاراج رفت و 

سرمایه ها را از دست تولیدکنندگان ایرانى گرفت.
به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسرى تعاونى تولیدکنندگان 
فرش دستباف در حال حاضر کل پشــم کشور صادر و پس 
از فرآورى به کشــور باز مى گردد. علت ایــن موضوع هم 
مشخص است؛ عدم سرمایه گذارى براى زیر ساخت فرش 
دستباف از مسائلى است که باعث از بین رفتن فرش دستباف 

در تارو پود زمان شده است. 
بهرامى توضیح مى دهد که این اتفاق باعث شده برندهاى 
فرش هاى خارجى در کشور خریدار بیشترى داشته باشد. برند 
خارجى، همان فرش دستبافى است که چین با الگوبردارى 
از نقش هاى اصیل ایرانى مشابه فرش هاى ایران تولید کرده 
و محصوالت خود را در بازارهاى جهــان با نام و برند فرش 
ایران به فروش مى رساند؛ اما ما قدر بازار داخلى را نمى دانیم.

بهرامى راهکار برون رفت از این مشکل را ایجاد شبکه تهیه 
و توزیع مواد اولیه مى داند؛ زیرســاختى که مى تواند فرش 

دستباف را از گرداب بخشى از مشکالت بیرون بیاورد. 
اما ما براى زیرساخت هاى فرش دستباف کارى نکرده ایم 
و اکنون تنها حدود 5درصد مصرف فرش در کشور دستباف 
و بقیه ماشینى است و کلید حل این موضوع حمایت از تولید 

است.
مدیرعامل اتحادیه سراســرى تعاونى تولیدکنندگان فرش 
دســتباف با تأکید بر اینکه کلید گمشده توسعه تعاونى هاى 
فرش دستباف سرمایه است مى گوید: عالوه بر این مسئله 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى بایــد در ایجاد تعاونى ها 

نظارت کند.
این موضــوع در گفته هاى مدیرعامل اتحادیه سراســرى 
تعاونى تولیدکنندگان فرش دســتباف هم به شکل دیگرى 
آمده است. عبدا... بهرامى با اشاره به اینکه فرش دستباف در 

حال از بین رفتن است مى گوید: عدم سرمایه گذارى براى 
زیرساخت فرش دستباف از مســائلى است که باعث از بین 

رفتن فرش دستباف شده است.
او درباره بازار فروش فرش دستباف در کشور هم مى گوید: 
یکى از دالیلى که مردم فرش دستباف نمى خرند، این است 
که مردم تصور مى کنند قیمت فرش دســتباف گران است 
و متأسفانه تبلیغات درســتى درباره فرش دستباف صورت 
نگرفته اســت. در بســیارى از تبلیغات تلویزیونى به راحتى 
تبلیغات فرش ماشینى دیده مى شــود. اما هیچ گونه تبلیغى 
درباره فرش دستباف نیست. متأسفانه به راحتى بازار فرش 

دستباف را واگذار کردیم و به دنبال بازارهاى دیگر هستیم.
در همین رابطه عضو هیئت مدیره اتحادیه فرش دستباف هم 
معتقد است که فرش دستباف ایران اعتبار و سابقه بسیارى 
دارد و هرچه ما غفلت مى کنیم با سیاست هاى غلط، خودمان 
را تضعیف مى کنیم و دیگران از این پیشینه استفاده مى کنند.

مرتضى میرى با بیان اینکه حتى در مقطعى در هند به فرش 
بختیارى، عنوان فرش بختیارى هنــدى داده بودند، تأکید 
مى کند: از ظرفیت هاى فرش دستباف ایران به خوبى استفاده 
نشده است و بنابراین دیگران از آن استفاده مى کنند و کپى 
طرح فرش هاى ایرانى به طور وســیع در هند و افغانستان 

اتفاق افتاده است.
به گفته عضو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف در حال حاضر هم ماجراى 
کپى طرح فرش هاى ایرانى در جریان است، چراکه گنجینه 
غنى در فرش ایرانى اســت. البته برخى هــم تغییراتى در 
این طرح ها اعمــال مى کنند و دارند ذائقــه بین المللى را به 
سمت خودشان برمى گرداند. بنابراین یک جریان دنباله دار

 وجود دارد.
میرى در پاســخ به اینکه چه راه حلى براى حل این مشکل 
وجود دارد، اظهار کــرد: قدم هایى براى حل این مشــکل 
برداشته شــد تا از کنوانســیون هاى بین المللى در موضوع 
مالکیت هاى معنوى استفاده کنیم. برخى از مناطق فرش بافى 
ایرانى هم ثبت جهانى شده است. اما هیچ وقت مشخص نشد 
چگونه باید از این امتیاز و ثبت جهانى اســتفاده کنیم. دولت 
تاکنون درباره سازوکارهاى استفاده از این ثبت جهانى اطالع 

رسانى نکرده است.

دست خزنده چینى ها در تار و پود فرش ایرانى مخالفت با تغییر استاندارد آلودگى هوا
 براى عدم تعطیلى مدارس

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت ضمن اشاره به عوارض شدید آلودگى 
هوا بر سالمت کودکان، درباره برخى اظهارات اخیر مسئوالن وزارت آموزش و پرورش مبنى 
بر لزوم تغییر شاخص هاى تعطیلى مدارس ناشى از آلودگى هوا، گفت: بعضى روزها در تهران 
غلظت ذرات معلق بیش از 10 برابر راهنماى سازمان جهانى بهداشت مى شود که این یعنى 
غلظت ذرات معلق به حدى زیاد است که براى سالمتى مردم و به ویژه گروه هاى حساس 

خطرناك است. 
دکتر عباس شاهسونى افزود: این درست نیست که صرفاً با تغییر شاخص آلودگى هوا، صورت 
مسئله را پاك کنیم. ما باید اقدام جدى براى کاهش مواجهه و کاهش غلظت آالینده هاى 
هوا داشته باشیم. اى کاش وزیر محترم آموزش و پرورش پیشنهاد مى دادند که اقداماتى نظیر 
نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى، از رده خارج کردن خودروهاى فرسوده، بهبود کیفیت 
ســوخت و بهبود کیفیت خودروهاى تولید داخلى و... براى کاهش غلظت آالینده هاى هوا 
صورت گیرد. ما هم در وزارت بهداشت تعطیلى مدارس را راهکار اصلى نمى دانیم، اما چاره 

دیگرى جز این نداریم که با این کار مواجهه کودکان با آلودگى هوا را کاهش دهیم. 
او تأ کید کرد: مبناى رسیدن غلظت آالینده هاى هوا به 150 که به دنبال آن غیرحضورى شدن 
مدارس صورت مى گیرد، در راستاى قانون هواى پاك مصوب هیئت وزیران در سال 1396 
است. براى تغییر این شاخص که در قانون مطرح شده است باید کمیته اى متشکل از وزارت 
بهداشت، سازمان محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود 
تا تصمیماتى با رویکرد سالمت محور اخذ کنند و نه اینکه بیاییم صورت مسئله را پاك کنیم. 
مگر سازمان محیط زیست که اســتانداردهاى ذرات معلق هوا را افزایش داد، به هدف خود 

رسید که ما با عدم غیرحضورى کردن مدارس به هدف خود برسیم؟
او ادامه داد: مقایسه کشور ما با سایر کشــورها که وضعیت آلودگى هواى بدترى از ما دارند 
مانند چین، هند و... نمى تواند راهکار باشــد. ما باید خود را با کشــورهایى مقایسه کنیم که 
آلودگى هوا ندارند و یا  میزان غلظت آالینده هاى هواى آنها کنترل شده است. باید ببینیم چه 

استانداردهایى دارند و چه کار کرده اند که به آن شرایط رسیده اند. 
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شهادت پلیس خمینى شهرى 
در سیستان 

فرمانده انتظامى سیســتان و بلوچستان از شهادت 
پلیس خمینى شــهرى در سیســتان  و بلوچســتان 
در درگیرى با اشرار خبر داد. ســردار محمد قنبرى 
اظهار داشت: دوشــنبه شب عوامل گشتى کالنترى 
شهرســتان بمپور حین اجراى مأموریت گشت زنى 
مورد حملــه ناجوانمردانه اشــرار قــرار گرفتند. در 
این درگیرى ســرگرد مختار مومنى و ستوان سوم 
ابوذر امیدوار به شهادت رسیدند و استواریکم میالد 
عبداللهى نیز مجروح شد و اشرار متوارى شدند. الزم 
به ذکر است، شــهید مؤمنى اهل شهر خمینى شهر 
اصفهان متأهــل و داراى دو فرزند دختر به نام هاى 
حلما سه ساله و راحیل 13 ساله و شهید امیدوار اهل 
شهر اقلید اســتان فارس متاهل و داراى یک فرزند 

پسر به نام محمد آبتین سه ساله بودند.

5 مصدوم در تصادف خیابان 
حکیم نظامى 

ســخنگوى مرکز فوریت هاى پزشــکى اصفهان از 
مصدومیت 5 نفر در تصادف بامداد روز ســه شنبه در 
خیابان حکیم نظامى خبرداد. عباس عابدى با اشــاره 
به اینکه حادثه تصادف یک دســتگاه خودروى پراید 
با خــودروى 206 در خیابان حکیــم نظامى- تقاطع 
خیابان محتشم ســاعت 12 دقیقه بامداد سه شنبه به 
مرکز فوریت هاى پزشکى اصفهان گزارش شد، اظهار 
داشت: سه واحد امدادى 115 فورى به محل حادثه اعزام 
شدند. وى بخاطرنشان کرد: چهار نفر از مصدومان آقا 
بین سنین 24 تا 29 ساله و یک نفر خانم 23 ساله است 
که به بیمارستان هاى الزهرا(س) و عیسى بن مریم(ع) 

منتقل شدند.

انفجار منزل
 در حال ساخت

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان درباره انفجار همراه با حریق 
در طبقه ســوم یک مجتمع مســکونى چهارطبقه، 
اظهار کرد: این حادثه ســاعت 20:37 روز دوشنبه، 
سوم بهمن ماه به ســامانه 125 سازمان آتش نشانى 
و خدمــات ایمنى شــهردارى اصفهــان گزارش 
شــد. سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه 
نیروهاى امداد و نجات از ایســتگاه هاى شــماره 
14 (خیابان شــیخ بهایى) و یک (خیابان مطهرى) 
به محل حادثه اعزام شــدند، افــزود: این حادثه در 
زمــان رنگ آمیزى منــزل نوســاز و در اثر تجمع 
بخارهاى ناشى از بنزین و تینر که براى ترکیب رنگ 
استفاده مى شده، رخ داد، که باعث سوختگى شدید 

مرد نقاش شد.

اسکان کارتن خواب ها
براى نخستین بار در اســتان اصفهان، طرح اسکان 
افراد کارتن خواب و بى خانمان در مصالى نماز جمعه 
ملک شهر اجرا مى شود. در این طرح که با عنوان "خانه 
پدرى" اجرا مى شود از افراد بى خانمان در سطح شهر 
و محالت دعوت مى شود و آن ها پس از پذیرش در 
مصال، از خدماتى مثل لباس، استحمام، غذاى گرم و 
گرم خانه براى استراحت بهره مند مى شوند. این افراد 
مى توانند از ســاعت 20 تا 8 صبح فردا در این مکان 
اسکان داشته باشند. همچنین مشاوره هاى رایگان و 
حضور مددکار اجتماعى از دیگر خدماتى است که به 
افراد بى خانمان در خانه پــدرى اختصاص مى یابد. 
این طرح براى نخســتین بار در استان اصفهان اجرا 

مى شود.

لوله گذاري در شاهین شهر
دو کیلومتر توسعه لوله گذاري آب در قالب قراردادهاي 
باز وآماده سازي در منطقه شاهین شهر اجرا گردید. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى شاهین شهر، این پروژه با 
اعتباري بالغ بر یک میلیارد تومــان از اعتبارات داخلی 
جاري منطقه در شهرهاي شاهین شهر ، گز وگرگاب 
با لوله هایى به قطر 90 ، 110 و160 میلیمتر پلی اتیلن 

انجام شد.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندار اصفهان گفت: 
عملیات اجرایى احــداث بزرگ ترین مجموعــه نیروگاه 
خورشیدى کشور به میزان یک هزار مگاوات پایان هفته در 
اصفهان آغاز و با این اقدام یکهزار مگاوات از هدف گذارى 

ملى در استان اصفهان محقق خواهد شد.
امیررضا نقش افزود: امیدواریم در فاز نخست تا سال آینده 30 
درصد از این یکهزار مگاوات انرژى پاك را به شبکه سراسرى 
انرژى برق بیاوریم و در فاصله ســه ساله تمامى این میزان 
وارد مدار شود. وى خاطرنشــان کرد: در استان اصفهان در 
پیک مصرف حدود هزار تا 1500 مگاوات به ویژه در فصل 
تابستان مصرف انرژى برق داریم. به مدار آمدن این میزان 

انرژى تجدیدپذیر مى تواند کسرى موجود را جبران کند.
نقش اضافه کرد: باتوجه به اینکه نیروگاه شــهید منتظرى 
تقریبًا یک نیروگاه 1600 مگاواتى است که معموًال 1200 
مگاوات آن بر مدار است تولید این میزان انرژى پاك مى تواند 

جهت مرتفع کردن نیاز استان مؤثر باشد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان بیان 
کرد: درحال حاضر تنها 50 مگاوات انرژى خورشــیدى در 
استان تولید مى شــود و با احداث و بهره بردارى از یکهزار 
مگاوات انرژى خورشیدى جهش 20 برابرى این حوزه را با 
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصى و حمایت هاى دولتى 

شاهد خواهیم بود.

در پى اقــدام خبیثانه اتحادیه اروپا مبنــى بر رأى مثبت به 
متمم پیشنهادى براى قرار دادن سپاه در فهرست گروه هاى 
تروریستى، اعضاى شوراى شهر دیروز با لباس مقدس سپاه 

در هفتاد و سومین جلسه علنى شورا حضور پیدا کردند.
سردار جواد استکى فرمانده و سردار اصغر عرب پور جانشین 
فرماندهى قرارگاه منطقه اى سیدالشهداء نیروى زمینى سپاه 
پاسداران در استان هاى اصفهان، چهارمحال وبختیارى و یزد 
و سردار هاشم پور فرمانده لشکر 14 امام حسین (ع) میهمانان 

صحن علنى شورا بودند.
اعضاى شوراى شهر اصفهان در حمایت از سپاه پاسداران و 
محکومیت اقدام خبیثانه پارلمان اروپا در تروریستى خواندن 

سپاه بیانیه اى صادر کردند. در این بیانیه آمده است: اروپاییان 
بدانند که اگــر مجاهدت هاى مجموعه ســپاه نبود و اگر 
جانفشانى هاى سپاه قدس و شهید سلیمانى عزیز به رهبرى 
حضرت آیت ا...  العظمى خامنه اى مدظله العالى نبود، قطعًا 
آتش فشان تروریستى که توسط آمریکاى مستکبر ایجاد شد، 
دامن گیر اروپایى ها مى شد و امنیتى که امروز در اروپا حاکم 
است، از بین مى رفت. شوراى شهر تصریح کرده بدون شک 
تروریست معرفى کردن نیروى مسلح قانونى و رسمى کشور 
بر خالف صریح قوانین بین المللى اســت که از سوى خود 
ســران غرب مورد تأیید قرار گرفته که اصرار بر آن عواقب 

سختى براى بانیان آن به دنبال خواهد داشت.

اگر مجاهدت سپاه نبود 
تروریسم دامنگیر اروپا مى شد

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى 
در اصفهان احداث مى شود

راهى مى شوى، گوش مى سپارى تا عروس سپید پوش کویر 
اصفهان را ببینى. جایى که نواهاى خفته را در دل مردمان 
هزار ساله اش جا داده و سختى ســنگ هایش حکایت از 
روزگار مردمانى دارد که از مســیر هزاره ها عبور کرده اند و 

اینک آرام و صبور آن نواى کهن را سر مى دهند. 
راهى سرزمین خورشید شــدن آدابى دارد، باید سپیدپوش 
شوى تا به رســم کهن این مردمان رد پاى تاریخ را با این 
مردمان ببینى. وضعیتى که اکنون با خشــکى زاینده رود 
چیزى از آن نمانده است. خشک شــدن تاالب گاوخونى 
جز بیابانى شدن و شور شدن مزارع و بیمارى و مرگ را به 

دنبال نداشته است.
با تمام اینها سفر به ورزنه یعنى برخورد با تمدن کهنى که 
هنوز هم بسیارى از آداب و رسومش به جا مانده وهنوز ردپاى 
تاریخ مردمان شرق اصفهان به خوبى مشخص است و در 
تار و پود آن تنیده شده است. شهر دنجى که جمعیت حدود 
13 هزار نفرى اش در حال کم شدن است. کویرنشینانى که 
سالمت را چنان باگشاده رویى جواب مى دهند که انگار سال 

هاست تو را مى شناسند.
فقط یــک روز ماندن در ورزنه تو را بــا خیلى از آیین هاى 
اینجا آشــنا مى کند؛ هر روز توى تنگناى کوچه ها و پس 
کوچه ها و درازنــاى معابر و خیابان ها، قطــارى از خیل
 آدم هاى ســپیدپوش به راه مى افتد، گویى فانوس هاى 

متحرك یا فرشتگان در جاى جاى این خطه در حرکتند.
هر صبح این تصاویر مثل یک تابلو نقاشى در حدود یکصد 
کیلومتر دورتــر از اصفهان در منتهى الیه جنوب شــرق، 
زیباترین طرح با ســر انگشتان نقاشــى چیره دست روى 
گســتره بوم کویر نقش مى بندد و هنرنمایــى مى کند. 

تصاویرى که در یک آن ردپایى از آن به جا نمى ماند.

ورزنه، سرزمین خورشــید اســت. تاریخ این روستا رازى 
است نانوشته که از سینه نسلی به نسل دیگر منتقل شده تا 
همچنان ورزنه 7 هزار ساله سپیدپوش بماند اما این براى 

نسل جوان این منطقه کمى فرق کرده است. 
زهرا، یکى از اهالى ورزنه اســت. دیپلمش را تازه گرفته و 
وقتى از نیاکانش یاد مى کند دوست دارد که این رسم کهن 
همچنان باقى بماند، رسمى که شــهر کویر و آفتاب را با 
چادرهاى سفیدش نقاشى مى کند اما خیلى ها دیگر تابع این 
رسم کهن نیستند. از همکالسى هاى او شاید یکى دو نفر به 
این رسم پایبند بوده اند و بقیه دیگر چادر سفید سر نمى کنند. 
مى گوید: متأسفانه خیلى از جوان ها دیگر این رسم کهن را 
دوست ندارند و این رسم براى مسن تر ها باقى مانده است. 
مادر زهرا هم که قرص صورتش توى گردى چادر سفید جا 

گرفته دوست ندارد این رسم کهن از بین برود. 
ورزنه شهر چادر سفیدهاست. چادرى سفید و یکدست، 
نه خطى، نه گل و بته اى و نه هیچ رنگ دیگرى. شــاید 
اگر در دل تاریخ بگردى تنها شــهرى که هنوز این رسم 
را با تمام وجوهش حفظ کرده، ورزنه است. در پایان زنده 
رود، در آخرین آبادانى و بهره بردارى انسانى از رودخانه و 
سپس تاالب خشک، ورزنه اى هایى هستند که همچنان 
با وجود روزگارى که خشکسالى ســیاهش کرده سفید 

مى پوشند.
به اعتقاد ســبحان یکى از اهالى مســن این شــهر که
 سال ها شغلش معلمى بوده و حاال بازنشست شده، رنگ 
سفید چادرها جاذبه خاصى  را در ورزنه ایجاد کرده است و هر 
کس که وارد این شهر مى شود، نخستین سئوالى که برایش 
پیش مى آید چادر سفید زنان است. دراین باره دالیل چندى 
عنوان مى شود و روایت ها زیاد است اما آنطور که شنیده ایم 
مى گویند این نشان قومى است که ریشه در تاریخ چند هزار 

ساله دارد و به سالمت از دل تاریخ بیرون آمده و این رسم 
را حفظ  کرده است.

اجداد سبحان را باید در تقویم سال ها خاطره و تاریخ پیدا 
کنى. سالیانى که اینجا چندان آبادى نبود. به گفته این پیر 
68 ساله، پوشیدن لباس سفید رنگ، یادگار دوران بسیار دور 
است؛ وقتى که شرایط آب و هوایى منطقه و شغل کرباس 
بافى و کشت و کار پنبه و در دســترس نبودن پارچه هاى 
شهرى موجب پوشیدن لباس سفید رنگ شده است؛ آنگاه 
که خودکفایى معنا و مفهومى فراتر از امروز داشته و مردمان 

با چرخ نخ ریسى پارچه هاى سفید را مى بافته اند. 
گروهى نیز بر این باورند که این انتخاب، ناشــى از دورانى 
است که مردم منطقه مذهب زرتشتى داشتند زیرا روحانیون 
زرتشــتى لباســى از جنس پنبه و به رنگ ســفید به تن

 مى کردند.
اما دیرى نیست که این رســم کهن کمرنگ شده، رسمى 
که خیلى ها را مثل فاطمى که یکى از دوســتداران میراث 
فرهنگى است و سال هاست با سفربه این شهر از وضعیت 
نامساعدى که هر روز به دلیل بى توجهى به آن ایجاد شده 

به اظهار تأسف واداشته است.
او مى گوید: در سال هاى گذشته به علت افزایش ارتباطات 
و رنگ باختن خرده فرهنگ ها، این رسم دیرین نیزدر شرف 
انقراض و در حال از بین رفتن است. به اعتقاد این دوستدار 
میراث فرهنگى باید بیشتر از اینها در رابطه با این رسم کهن 
و دیرینه فرهنگسازى شود تا تاریخ این شهر به فراموشى 
سپرده نشود، با توجه به اینکه بســیارى از گردشگران به 
خاطر این رسم کهن که شاید در جایى دیگر نباشد به اینجا 

سفر مى کنند. 
رسمى که ورزنه را سپید پوش کرده حاال در حال منقرض 

شدن است و به تدریج تابلوى کویر را سیاه کرده است.

رسم کهن به سر کردن چادرهایى که در حال انقراض است 

قومى که به سپیدى دل داده اند...

مسابقه شغل هاى شهر من
نصف جهان   دومین مســابقه بین المللى نقاشــى 
کودکان و نوجوانان اصفهان با موضوع شغل هاى 

شهر من برگزار مى شود.
سال گذشته این مسابقات مورد استقبال کودکان و 
نوجوانان قرار گرفت و دو هزار اثر به دبیرخانه ارسال 
شد.این مسابقه در رده سنى 4 تا 18 سال با موضوع 

شغل هاى شهر من برگزار مى شود.
کــودکان و نوجوانــان مى توانند آثار خــود را به 

www.iicpf.com ســایت جشــنواره بــه آدرس
 ارسال کنند.

هر کودك مى تواند یک اثر براى دبیرخانه ارســال 
کند، سایز آثار نباید کوچک تر ازA3  باشد، تکنیک 
نقاشى ها آزاد اســت و داورى آثار در چهار رده سنى 
شامل آثار کودکان 4 تا 6 ســال، 7 تا 9 سال، 10 تا 
13 سال و 14 تا 18 ســال به صورت مجزا بررسى 

مى شود.

مریم محسنى
در اواخر دى ماه بــا کاهش و کمبود گاز بســیارى از 
جایگاه هاى CNG هم تعطیل شــدند. این موضوع اما 
مشکالت دیگرى هم در پى داشــت چرا که با تعطیل 
شدن این جایگاه ها، خودروهاى گاز سوز و برخى تاکسى 
  LPG ها در سایه کمبود نظارت ها اقدام به نصب دستگاه
سوز با منبع غیراستاندارد توسط کپسول گاز مایع خانگى 
در صندوق عقب خودروها کرده اند بدون اینکه توجه به 

خطرات آتش سوزى و نشت گاز داشته باشند. 
این روزها این اتفاقات درکارگاه هاى گاز ســوز کردن 

خودروها در منطقه بابوکان که از مناطق اصلى براى این 
اقدام است بدون هیچ هشدار و نظارتى انجام مى شود 
و رانندگان تاکسى و ماشین هاى شخصى براى رهایى 
از ماندن در صف هاى طویل پمپ هاى بنزین و کمبود 

سهمیه به این کار روى آورند.
این در حالى است که گاز سوزکردن غیرمجاز خودروها 
عالوه بر اینکه زنــگ خطر انفجار بمــب متحرك را 
براى شــهروندان به صدا در آورده، بــا کوچک ترین 
نشــتى یا تصادف خســارات جبــران ناپذیــرى را 

به بار مى آورد.

بمب هاى متحرك در شهر!

قدیمى هاى پرطرفدار!
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
چهارم بهمن ماه خــود در گزارشــى قیمت هاى 
نجومى برخى از وسایل گرمایشى دست دوم قدیمى 
را بررسى کرده و نوشته: «این روزها قیمت کرسى 
برقى هاى دســت دوم و چراغ نفتى هاى قدیمى 
ازقیمت بخارى گازى هاى نو و آکبند سبقت گرفته 
است. برخالف سال هاى گذشــته که بازار فروش 
بخارى برقى، هیترو کرسى کساد بود و مردم تمایل 
چندانى به خرید این وسایل نشان نمى دادند، امسال 
بخاطر ســرماى سخت زمســتان و افت فشار گاز 

فروش این وسایل رونق بیشترى پیدا کرده است.» 
در بخش دیگــرى از این گزارش آمــده: «در بین 
وسایل گرمایشــى قدیمى کرسى برقى ها افزایش 
قیمت بیشترى داشته اند. یک کرسى برقى قدیمى 
در ســایت دیوار اصفهان با نرخ 15 میلیون تومان 
به فروش مى رســد! قیمت ایــن کاالى قدیمى 
و دســت دوم درحالى اســت که ایــن روزها یک 
شومینه گازى تمام شیشــه دیوارى مدرن با قیمت 
12میلیــون و 900هزار تومان در بــازار به فروش

 مى رسد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: کاهش 
ظرفیت تولید و از مدار خارج شــدن واحدهاى نیروگاه 
شهید منتظرى سبب جلوگیرى از مصرف چهار میلیون 

لیتر مازوت (نفت کوره) در روز در این نیروگاه شد.
محمدرضا نوحى ادامه داد: هم اینــک 6 واحد نیروگاه 
شهید منتظرى در مدار است که به دلیل کاهش تولید با 
ظرفیت کامل کار نمى کنند و با کاهش ظرفیت تولید این 

6 واحد نیز در شبانه روز حدود یک میلیون و 400 هزار 
لیتر مصرف سوخت مازوت کاهش یافته است.

وى اضافه کرد: نیروگاه اســالم آبــاد در جنوب غرب 
شــهر اصفهان مازوت مصرف نمى کنــد و گاز طبیعى 
مى سوزاند و به دلیل کمبود گاز در کشور طى روزهاى 
اخیر واحدهاى یک تــا چهار این نیــروگاه نیز از مدار 

خارج شد. 

نیروگاه شهید محمد منتظرى در شمال غرب اصفهان 
جنب پاالیشــگاه در زمینــى به وســعت 2/2 میلیون 
متر مربع فعالیــت مى کند و داراى هشــت واحد 200 
مگاواتى مجموعًا به ظرفیت تولیــد 1600 مگاوات در 
ســاعت اســت. این نیروگاه 3 درصد برق کشور و 50 
درصد برق دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیارى 

را تأمین مى کند.

نیروگاه اسالم آباد مازوت سوزى ندارد

نیمى از خیابان هاى چادگان تعریض شد
نصف جهان   شهردار چادگان با بیان اینکه با احیاى 
بافت فرسوده امکان توسعه گردشگرى و حفظ بافت 
تاریخى فراهم مى شود، گفت: احیاى بافت فرسوده 
امکان توسعه شــهر را با توجه به مرکزیت و هسته 

اصلى شهر فراهم مى کند. 
محمــد عرب چادگانى با اشــاره بــه فرصت هاى 
گردشگرى این شــهر اظهارکرد: توسعه شهر باید 
همسو با ظرفیت فعال گردشگرى، نیازهاى فرهنگى 

و حفظ هویت منطقه باشد.
وى با بیان اینکه بعضى از نابســامانى هاى شهرى 
جهت رفع نیاز گردشــگرى اصالح مى شود، تأکید 
کرد: تعریض خیابان هاى شــهر به منظور مدیریت 
ترافیــک و کاهــش معضــالت ناشــى از پارك 
خودرو و تردد آن از ســال گذشــته در دستور کار 
شهردارى قرار گرفته و تاکنون 50 درصد پیشرفت

 داشته است.

تداوم خدمات رسانى شهردارى مبارکه در 
معابر اصلى و فرعى 

نصف جهان   شهردار مبارکه گفت: پس از بارش هاى 
اخیر اقدامــات الزم در تمام معابــر اصلى و فرعى 
به منظور تسهیل در تردد شــهروندان انجام شد و 

همچنان ادامه دارد.
محمدمهدى احمدى با اشــاره به آماده باش کامل 
ســتاد مدیریت بحران شــهردارى مبارکه اظهار 
کرد: با توجه به پیش بینى احتمال اســتمرار بارش 
بــرف، تیم ســتاد مدیریــت بحران شــهردارى 

با تجهیزات کامــل به منظور جلوگیــرى از ایجاد 
مشــکل در معابر سطح شــهر در آماده باش کامل 

قرار دارد.
وى با بیان اینکه خدمت به شهر و شهروندان وظیفه 
و افتخار است، تأکید کرد: شــهروندان در صورت 
بروز مشکل و مسدود شــدن معبر هنگام بارش ها 
مى توانند با سامانه 137 شهردارى تماس بگیرند تا 

مشکالت در کمترین زمان رفع شود.

دستور تفویض اختیارات بیشتر به اصفهان
نماینده مردم اصفهــان در گفتگو بــا رئیس جمهور 
خواستار افزایش اختیارات استان اصفهان و اقدامات 
بیشــتر اســتاندارى، براى مقابله با مازوت سوزى و 

آالینده هاى هوا شد.
عبــاس مقتدایى اظهــار کــرد: روز یکشــنبه که 
رئیس جمهور براى توضیح و تبیین بودجه در مجلس 
شوراى اسالمى حضور داشــت، جمعى از نمایندگان 
اصفهان با ایشــان دربــاره موضــوع آلودگى هواى 
اصفهان، مشــکالت، کم کارى ها، تــرك فعل ها و 
غیرقابل قبول بودن وضعیت فعلــى اصفهان که به 

سالمتى مردم آسیب مى زند، صحبت کردند.

او ادامه داد: نمایندگان در بخشى از صحبت ها به این 
نکته اشاره کردند که اگر اختیارات بیشترى به استان 
اصفهان اعطا شود و مسئوالن اجرایى استان فعال تر 
عمل کنند، امکان جبران بخشى از مشکالت و نواقص 
وجود دارد. آقاى رئیس جمهور هم بر این نکته تاکید 
کردند که اگر با ایجاد اختیارات بیشتر در استان توان 
مدیریت قوى تر و حل مشکل وجود داشته باشد، این 

اختیارات به استان اصفهان تفویض خواهند کرد.
مقتدایى افزود: در نهایت مقرر شــد حجت االســالم 
رئیسى، دستورات الزم را در این خصوص به استاندار 

اصفهان اعالم کنند.

مدیر عامل سازمان آرامستان هاى شــهردارى اصفهان 
گفت: بعد از نظرخواهى از صاحب نظران و تصمیم اعضاى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، واژه بوستان جایگزین واژه 
بلوك شد، بنابراین از این پس واژه بوستان به جاى بلوك 

استفاده مى شود.
على حاجیان اظهار کرد: آنچه از قدیم در این آرامســتان 
متداول بوده است، اســتفاده از واژه بلوك در تقسیم بندى 

قطعات است.
وى تصریح کرد: واژه بلوك گذشته از اینکه یک واژه فرنگى 
است، در اذهان عموم داللت بر سازه سیمانى کرده که خود 
مولد نوعى تصویرسازى ذهنى اســت که به سکوالریزه 
کردن مفهــوم مرگ کمک مى کند وهــم رعایت حروف 
اختصار نوشــته شده بر روى ســنگ مزار (ق: قطعه- ب: 
بلوك – ر: ردیف – ش: شماره) محدودیتى بود که ما با آن 

مواجه بودیم.
وى ادامه داد: پس از نظرخواهى از صاحب نظران این حوزه و 
تصمیم اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان، واژه بوستان 
جایگزین واژه قبلى (بلوك) شد تا هم مسئله سنگ نوشته ها 
دستخوش تغییر نشود و هم واژه بوستان با عنوان باغ رضوان 
همخوانى داشته باشد، بنابراین از این پس واژه بوستان به 

جاى بلوك استفاده مى شود.

تغییر عنوان «بلوك» به «بوستان» در باغ رضوان
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کد خبر: 265378تاریخ انتشار: 02 بهمن 1401 - 13:23
بیش از 11 میلیون کاربر تلفن همراه اندروید و آیفون به 
 Vastflux طور ناخواسته توسط یک طرح مخرب به نام

مورد حمله قرار گرفته اند.
وبسایت Wired براى اولین بار گزارش داد که حمالت 
فیشــینگ بر 1700 برنامه تأثیر گذاشته و 120 ناشر را 
هدف قرار داده است. کالهبرداران مجرى این عملیات، 

روزانه 12 میلیارد آگهى تبلیغاتى ارسال کرده اند.
شرکت امنیت سایبرى Human Security این حمله 
سازمان یافته را برمال کرده اســت. جالب این است که 
هکر ها قصد در ربودن اطالعات کل گوشى یا اپلیکیشن 
را نداشتند، بلکه سعى کرده اند یک نوار تبلیغاتى را هک 
و پس از برنده شدن در حراج آن فضاى تبلیغاتى، کد هاى 

مخرب را جاسازى کنند.

این کد به این معنى اســت که یک تبلیغ به 25 آگهى 
ویدیویى افزایش مى یابد، اما فقط یک تبلیغ در باال ظاهر 
مى شود و آگهى شبیه به هر تبلیغ دیگرى ساخته مى شود. 
در واقع، کالهبرداران از تعداد زیادى تبلیغات کســب 
درآمد مى کردند، اما تنها تعداد انگشت شمارى از آن ها را 

به کاربران نشان مى دادند.
 Human به گفته ماریون حبیبــى، دانشــمند داده در

Security، دســتگاه هاى iOS، ماننــد آیفون و آى پد، 

بیشترین تأثیرپذیرى را داشته اند.
تأسفانه، راه مناسبى براى کاربران وجود ندارد که بدانند 
هکر ها از چه برنامه هایى استفاده مى کنند، اما کارشناسان 
به کاربران گوشى هاى هوشمند هشدار داده اند که مراقب 
جهش هاى غیرموجه در مصرف داده یا روشــن شدن 
ناخودآگاه صفحه نمایش تلفــن در زمان هاى مختلف 

باشــند. آن ها همچنین نظارت بر عملکــرد برنامه ها و 
کاهش ناگهانى سرعت یا خرابى مکرر آن ها را پیشنهاد 

کردند.
خوشبختانه، در این حمالت خود مصرف کنندگان هدف 
قرار نگرفته اند و به نظر مى رسد هکر ها پس از همکارى 
Human Security با ســازمان هایى کــه قربانى این 

کالهبردارى شده اند، عملیات خود را تعطیل کرده اند.

مالک میلیاردر توئیتر اعالم کرد مدل اشــترك 
گران ترى معرفى مى کند که تحت تاثیر آن، کاربران 
این شبکه اجتماعى دیگر تبلیغاتى مشاهده نخواهند 
کرد.ایالن ماســک در توئیتر اعالم کرد تبلیغات در 

توئیتر بسیار زیاد و بزرگ هستند. 
اقداماتى براى رسیدگى به این مسئله در هفته هاى 
آینــده انجام خواهد شــد، اما وى بــه جزئیات این 

اقدامات یا قیمت مدل اشتراك جدید اشاره نکرد.
این شــرکت تالش مى کند کاهش درآمد تبلیغاتى 
که از زمان خریدارى شــدن توســط ایالن ماسک 
ایجاد شده و نگرانى برند هاى بزرگ از سیاست هاى 
مدیریت محتواى ایالن ماســک را مهار کند. خود 
ماسک گفته اســت نمى خواهد این پلتفرم به یک 

جهنم دره رایگان براى همه تبدیل شود.
توئیتر اخیرا ممنوعیت ســه ســاله براى تبلیغات 

سیاســى را لغــو کرده اســت. وب ســایت 
اینفورمیشــن اوایــل ماه میــالدى جارى 
گزارش کرد توئیتر از آغاز امسال، حدود 40 

نفر از دانشمندان و مهندسان دیتا که در بخش 
تبلیغات کار مى کردند را اخراج کرده است.

ایالن ماســک همچنین چند روز پیش اعالم کرد 
توئیتر الگوریتم "براى شما" را تغییر داده است، زیرا 
حاوى توئیت هاى زیاد از افرادى بــود که کاربران 

دنبال نمى کردند.
ماسک اعالم کرد توئیتر پس از شــکایت کاربران 
درباره مشــاهده توئیت هاى زیــادى از افرادى که 
دنبالشــان نکرده اند، الگوریتم تب "براى شــما" را 

تغییر داده است.
ماسک گفت: به روزرســانى الگوریتم "براى شما"، 
حاوى توئیت هاى زیاد از افرادى بــود که کاربران 

دنبال نکرده بودند و این تغییر، معکوس شده است.
یک کاربر توئیتر در 

پاسخ به توئیت ماسک، نوشــت: کاربرانى که 
پست ها را پسند یا بازنشــر مى کردند، ناپدید شده 
اند. یک کاربــر دیگر گفت: ویدئو هــاى تصادفى 
به زبان هاى مختلف در فید براى شــما مشــاهده 
مى شــوند، اما همه محتــوا و مقاالتى کــه دنبال 
مى کردند، ناپدید شده اند. کاربران دیگر هم گزارش 
کردند توئیت هاى حساب هایى که دنبال مى کنند، 

دیده نمى شود.
فیلتر هاى تب "دنبــال کردن"، تنهــا توئیت هاى 
حســاب هایى را نشــان مى دهد که کاربر آن ها را 
دنبال مى کند. در حالى که "تب براى شما"، ترکیبى 
از توئیت هاى توصیه شده توسط کاربرانى است که 

افراد آن ها را دنبال نمى کنند.
کاربران مى تواننــد در فید اصلــى توئیتر خود بین 
تب "براى شــما" و دنبال کردن سوئیچ کنند. این 
تب ها جایگزین تب هاى قبلى با عنوان "خانه" 
(Home) و "جدیدترین" (Latest) شدند. توئیتر 
 iOS اعالم کرده اســت این قابلیت در نسخه
عرضه شده است و به زودى در سایت توئیتر و 

در نسخه اندرویدى توئیتر موجود خواهد شد.

کاربران اندرویــد از قابلیتى در دســتگاه هاى 
خود مطلع شــده اند که مى تواند صفحه اصلى آنها 

را کارآمدتر کند.
اگر یک دســتگاه اندرویدى دارید، از ویژگى هاى 

زیادى که با آن بارگذارى مى شود آگاه هستید.
این ابزارها براى بهبود تجربه کاربر و ســاده کردن 
فرآیندهاى رایج گوشــى هاى هوشــمند طراحى 

شده اند.
یکى از این ویژگى ها شــامل ابزارك ها (ویجت ها) 
یا برنامه هایى اســت که کاربر را قادر مى ســازد تا 
عملکردى را انجام دهد یا به یک سرویس دسترسى 

پیدا کند.
اندروید مملو از ویجت هاى مفید فراوانى اســت، 
مانند آب و هوا یا ماشین حســاب و مواردى دیگر 
که بــراى دانلود در دســترس هســتند و به لطف 
طراحى رابط کاربرى گوشــى هوشــمند، کاربران 
مى توانند آنها را مستقیماً به صفحه اصلى خود اضافه 

کنند.
این نه تنها کارآیى دستگاه شما را افزایش مى دهد، 

بلکه مى تواند به شــما در شخصى ســازى صفحه 
اصلى کمک کند.

این ویژگى بــه کاربران این امــکان را مى دهد تا 
مجموعه هایــى از ویجت هــا را ایجــاد و همــه 
برنامه هاى مورد عالقه خود را در یک مکان در تلفن 

خود قرار دهند.

نحوه راه اندازى 
ابزارك ها

براى راه انــدازى ابزارك ها، 
ابتدا روى هــر فضاى خالى 
در صفحه اصلى ضربه بزنید 

و نگه دارید.
 ،Widgets سپس با ظاهر شدن گزینه

آن را انتخاب کنید. از آنجا، یک ویجت را 
لمس کرده و نگه دارید و آن را به مکان 

مورد نظر خود بکشید.
همچنین مى توانید انــدازه ویجت را 
تغییر دهید. براى تکمیل فرآیند کافى 

اســت هر نقطه از صفحه را در خارج از ویجت 
لمس کنید.

براى راه اندازى ابزارك هاى هوشمند، ابتدا قسمت 
خالى صفحه اصلى خود را به مدت طوالنى فشــار 

دهید.
 Widgets > Smart ســپس، در پاییــن، روى
Widgets ضربه بزنید و اندازه 

دلخواه خــود را انتخاب 
کنید.

11 میلیون گوشى آلوده به بدافزار شدند

یک ویژگى جالب در اندروید که شاید نمى دانستیددوست ندارید تبلیغ ببینید، پول بدهید!

یکى از ضعف هاى شرکت اپل، عدم برنامه ریزى براى بخش 
گوشى هاى ارزان قیمت است. اما چرا اپل این بخش بازار را به 

اندرویدى ها واگذار کرده است؟
در جامعــه فناورى یک احســاس ایده رایج وجــود دارد: 
گوشى هاى هوشــمند میان رده و پایه اخیرا بسیار خوب و 
باکیفیت شده اند. با در نظر گرفتن این واقعیت که میانگین 
قیمت گوشــى هاى رده باال در حدود 5 ســال گذشته سر 
به فلک کشیده اســت، احتماال اکنون بهترین زمان براى 

صرفه جویى در خرید یک گوشى هوشمند است.
اگر کاربر اندروید هستید، مى توانید گوشى اقتصادى مورد 
نظرتان را تهیه کنید، اما وقتى صحبت از اپل مى شود وضعیت 
کمى پیچیده تر است: واقعا چیزى به نام آیفون ارزان وجود 
ندارد. از لحاظ تاریخى، اپل هرگز به طور ویژه به این بخش 
توجه نکرده است، و حتى گزینه هاى میان رده این شرکت در 

انتهاى طیف قیمتى قرار دارند.
تنها آیفون نســبتا اقتصادى که مى توانید در سال 2023 
بخرید، آیفون SE 3 (2022) است که اکنون تقریبا یک سال 
از عمر آن مى گذرد. از نظر فنى، مى توان آیفون 13 مینى را 
نیز یک آیفون «سطح پایه» در نظر گرفت، اما کوچک ترین 
گوشى هاى اپل (حداقل در حال حاضر) در سال 2022 حذف 

شد، زمانى که عمال با آیفون 14 پالس جایگزین شد.
اکنون، به نظر مى رسد اپل در حال کنار گذاشتن بیشتر بخش 
گوشى هاى هوشمند میان رده است. به گفته برخى منابع، 
از جمله مینگ چى کو، تحلیلگر برجسته اپل، اپل یا تولید 
نسخه بعدى آیفون SE را به تعویق مى اندازد یا به طور کلى 

خط تولید آن را حذف مى کند.
جاى تعجب نیست که اپل تاکید بیشــترى بر مدل هاى 
فوق العاده «Pro» خود دارد؛ چرا که نه تنها سود بیشترى 
به همراه دارند، بلکه مدل هایى هســتند که مشترى هاى 

بیشترى هم دارند.
با این حال، هر دو آیفون 14 پــرو و آیفون 14 پرومکس 
گوشى هاى بســیار گران قیمتى هســتند. اپل سهم بازار 
چشمگیرى در بخش گوشى هاى 1000+ دالرى دارد، اما 
این به ســختى به این 
معنى اســت که این 
شرکت کوپرتینویى 
باید بقیه را بدون رقیب 

رها کند.

در ادامه، استدالل هاى 
خــود را در مــورد اینکــه چرا 
بى توجهى به ســرى آیفون SE حرکت 
بدى از سوى اپل است و چرا فکر مى کنم غول هاى 

فناورى آمریکایى باید بیشتر به گوشى هاى هوشمند ارزان تر 
خود توجه کنند، ارائه خواهم کرد.

اجازه دهید با اشاره به موارد بدیهى شروع کنیم. پس از توقف 
احتمالى تولید آیفون SE، قیمت گوشى هاى هوشمند اپل 
براى مدل هاى وانیلى حدود 799 دالر خواهد بود. حذف یک 
نسخه کوچک باعث افزایش قیمت اولیه مى شود. این بدان 
معناست که اپل در عمل هیچ فشارى بر بخش عمده اى از 

بازار گوشى هاى هوشمند وارد نخواهد کرد.
این به دو دلیل مشکل ساز است. اوال، رقابت همیشه چیز 
خوبى است. حضور اپل در بازار گوشى هاى هوشمند میان 
رده بدون شک تولیدکنندگانى مانند گوگل و سامسونگ را 
تشویق مى کند تا محصوالت میان رده خود را تقویت کنند. 
برعکس، غیبت شرکت کوپرتینویى به اندروید اجازه مى دهد 

تا در این بخش بازار سلطنت کند.
ثانیا، قرار دادن کاربران بالقوه اپل در موقعیتى که باید براى 
ورود و یا ماندن در سیستم اپل بیش از 800 دالر بپردازند، 
چندان ایده خوبى نیست. به خصوص زمانى که این شرکت 
کوپرتینویى به طور فزاینده اى خدمات و درآمد حاصل از آنها 

را در اولویت خود قرار مى دهد.
عالوه بر این، اپل بــه طور سیســتماتیک مانع جذابیت 
آیفون هاى ارزان تر خود شده است، چه از طریق استفاده از 
مواد با کیفیت پایین تر و چه به خاطر استفاده از چیپست هاى 
قدیمى. دلیل بزرگى که چرا آیفون هاى غیر پرو از موفقیت 
تجارى نسبتا کمترى برخوردار هستند، این واقعیت است که 

اپل آشکارا از آنها غافل است.
این موضوع تا حد زیادى قابل درك است؛ اپل مى خواهد 

آیفون هاى 1000 دالرى بیشترى بفروشد. 

چرا اپل تمایلى به تولید SE ندارد؟
بر اساس گزارش ها، دلیل اصلى تصمیم به تاخیر یا لغو تولید 
آیفون SE4، فروش ضعیف آیفون هاى پایین رده است. در 
اصل، پاسخ اپل به یک مشکل خودساخته این است که بازار 

را به کلى کنار بگذارد.
نکته جالب تر تصمیم اپل براى تقویت جذابیت آیفون هاى 
وانیلى با در نظر گرفتن افزایش قیمت براى گوشــى هاى 
حرفه اى در سال جارى اســت. این، همراه 
با این واقعیت کــه طبق گزارش ها 
اپل شــکاف بین آیفون 15 پرو و 
آیفون 15 پرومکس (که مى توان 
آن را آیفون 15 اولترا نامید) را افزایش 
مى دهد، منجر به یک مدل قیمت گذارى مرزى 
غارتگرانه مى شود. اپل 1100 دالر + براى فناورى جدیدتر 
از شما دریافت مى کند، اما اگر واقعا جدیدترین و بهترین ها 
را مى خواهید، باید حتى بیشتر هزینه کنید. عالوه بر این، 
کمترین هزینه اى که مى توانید خرج کنید 800 دالر است، 
دقیقا براى حداقل ها. صادقانه بگویم، من معتقدم جایى براى 

حد وسط وجود دارد.
اجازه دهید به معضل اصلــى بازگردیم، یعنى اینکه آیا لغو 

تولید آیفون SE4، ظاهرا به دلیل نگرانى در مورد عملکرد 
تجارى آن، ایده بدى است یا خیر. براى ارزیابى این دیدگاه، 

اجازه دهید نگاهى به آیفون SE فعلى بیندازیم.
آیفون SE فعلى در واقع داراى یک فناورى نسبتا چشمگیر 
است. اوال عملکردش خوب است، ثانیا، جمع و جور است، که 
به آن امتیاز فروش منحصر به فردى در دریایى از گوشــى 

هاى هوشمند 6.1 اینچى مى دهد.
در واقع، تنها نقص آشکار دستگاه طراحى بسیار قدیمى آن 
است. آیفون SE (2022) تقریبا به اندازه یک دهه قدیمى 
به نظر مى رسد. از نظر تئورى، ظاهر آیفون 8 را که در سال 
2017 عرضه شد وام گرفته اســت، اما ظاهر خارجى آن 
تفاوت چندانى با آیفون 6 که در سال 2014 عرضه شد، ندارد.
مسلما، این قاب هاى ضخیم در ســال 2023، زمانى که 
مى توانید یک گوشى هوشمند تقریبا بدون حاشیه را با قیمت 
200 دالر بخرید، ناراحت کننده است. اما این موضوعى بود 
که اگر شایعات مربوط به طراحى مجدد آیفون SE در سال 

2024 صحت داشته باشند، به آن رسیدگى مى شود.
آیفون SE4 احتماال شــبیه آیفون XR  باشد؛ دستگاهى 
با نســبت صفحه نمایش به بدنه و لبه هاى بســیار بهتر. 
طبق گزارش هاى متعدد، کل ســرى آیفــون 15 به فرم 
جزیره دینامیک تغییر خواهد کرد. این بدان معناســت که 
همه جدیدترین گوشــى هاى هوشــمند اپل به راحتى از 
نسل هاى قبلى خود قابل تشــخیص خواهند بود. این به 
شرکت کوپرتینویى این امکان را مى داد که طراحى جزیره 
دینامیک را بازیافت کند و از آن در آیفون SE استفاده کند، 
بدون اینکه تهدیدى براى فروش مدل هاى جدید آیفون 

وانیلى باشد.
اساســا، تمام مدل هاى جدید آیفون در سال 2024 داراى 
جزیره دینامیک خواهند بود، در حالى که بریدگى 7 ســاله 
براى گزینه گوشى مدل پایه در نظر گرفته شده است. آیفون 
SE همچنان به طور قطعى چندان پیشرفته به نظر نمى رسد، 

اما کاربران همچنان احســاس مى کنند که از یک گوشى 
هوشمند متعلق به این دهه استفاده مى کنند.

چرا تولید آیفون SE منطقى است؟
آیفون مهم ترین محصول اپل است و انتظار از کاربران براى 
پرداخت بیش از 800 دالر فقط براى وارد شدن به دنیاى اپل 
چندان منطقى نیست. گزینه هاى سطح پایه واقعا ضرورى 
هستند. به عنوان مثال، وقتى تمام خانواده شما در اکوسیستم 
اپل هستند و مى خواهید براى فرزندتان آیفون بخرید، چه باید 

بکنید؟ آیا مى خواهید آیفون 14 پرو بخرید؟
همیشه گزینه خرید یک دستگاه قدیمى یا کارکرده وجود 
دارد، اما این پول لزوما مستقیما به حساب بانکى اپل نمى رود، 
به خوص زمانى که اپل معموال تولید آیفون هاى قدیمى خود 

را متوقف مى کند.
اپل با امتناع از ارائه یک آیفــون رده پایین رضایت بخش، 
بازار کوچک اما قابل توجهى را از دســت داده است. عالوه 
بر این، اولین آیفون SE مى توانــد متعاقبا با یک مدل پرو 

تبر عملکــرد برنامه ها و 
بى مکرر آن ها را پیشنهاد 

ود مصرف کنندگان هدف 
دهکر ها پس از همکارى 
ان هایى کــه قربانى این 

 خود را تعطیل کردهاند.

ســط ایالن ماسک 
رگ از سیاست هاى 
ک را مهار کند. خود 
 این پلتفرم به یک

ل شود.
اله براى تبلیغات 

 وب ســایت
الدى جارى 
، حدود 40

شششششششبخش  که در 
کرده است.

حاوى توئیت هاى زیاد از افرادى بــود که کاربران 
دنبال نکرده بودند و این تغییر، معکوس شده است.

یک کاربر توئیتر در 

حســاب هایى را نشــان
دنبال مى کند. در حالى که
از توئیت هاى توصیه شده
آن ها را دنبال نمى کنن افراد
کاربران مى تواننــد در فید
"تب "براى شــما" و دنبال

تب ها جایگزین تب ه
"جدیدتری ") و Home)
ا اعالم کرده اســت
عرضه شده است و به
در نسخه اندرویدى ت

ــىاز ویجت هــا را ایجــاد و همــه 
ورد عالقه خود را در یک مکان در تلفن 

د.

راه اندازى 

دازى ابزارك ها، 
ــر فضاى خالى

صلى ضربه بزنید 

 ،Widgets ر شدن گزینهs

از آنجا، یکویجت را  کنید.
 نگه دارید و آن را به مکان 

د بکشید.
ىتوانید انــدازه ویجت را 
براى تکمیل فرآیند کافى 

خالى صفحه اصلى خود را به مدت طوالنى فشــار
دهید.

Widgets > Smart ســپس، در پاییــن، روىt

Widgets ضربه بزنید و اندازه

دلخواه خــود را انتخاب
کنید.

آیفون هاى آیفون هاى 
ارزان قیمتارزان قیمت

 از بازار  از بازار 
حذف حذف 

مى شوند؟مى شوند؟
بیشترى هم دارند.

4 پــرو و آیفون 14 پرومکس  4با این حال، هر دو آیفون 14
گوشى هاى بســیار گران قیمتى هســتند. اپل سهم بازار 
0چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچشمگیرىدر بخش گوشى هاى1000+ دالرى دارد، اما 
این به ســختى به این 
معنى اســت که این 
شرکت کوپرتینویى 
باید بقیه را بدون رقیب 

رها کند.

در ادامه، استدالل هاى 
خــود را در مــورد اینکــه چرا 
Eبى توجهى به ســرى آیفون SE حرکت 

بدىاز سوى اپل است و چرا فکر مى کنم غول هاى 

آیفون هاى ارزان تر خو
مواد با کیفیت پایین تر و
قدیمى. دلیل بزرگى که
تجارى نسبتا کمترى بر
اپلآشکارا از آنها غافل
این موضوع تا حد زیاد

0آیفون هاى 1000 دالرى

چرا اپل تمایلى
بر اساس گزارش ها، دلی
4آیفون SE4، فروش ض
اااصل، پاسخ اپل به یک
را به کلى کنار بگذارد.
نکته جالب تر تصمیم اپ
ووانیلى با در نظر گرفتن
حرفه اى
با

آن
مى دهد، منج
غارتگرانه مى شود. اپل
از شما دریافت مى کند،
باید حتى را مى خواهید،
کمترین هزینه اى کهم
دقیقا براى حداقل ها. ص

حد وسط وجود دارد.
اجازه دهید به معضل اص

شــیائومى انتشــار آپدیت MIUI13 براى پوکو ام 
Poco M۳ – 3 را آغاز کرد. اگر مشکل خاصى پیش 
نیاید، به زودى همه کاربران این گوشى به امکانات 

رابط کاربرى میوآى 13 
دسترسى پیدا مى کنند.

 MIUI14 در حالى که
پرچمــداران  بــه 

رســیده،  شــیائومى 
نســخه گلوبال پوکو M۳ در 

 MIUI13 حال دریافــت آپدیت
اســت. البته همین هم اتفاق مهمى 

محســوب مى شــود؛ زیرا درباره یک 
گوشــى اقتصادى صحبــت مى کنیم 
کــه بــا MIUI12 مبتنى بــر اندروید 
12 وارد بازار شــده بود.ایــن آپدیت که 

 SJFMIXM.V۱۳٫۰٫۳٫۰ بــا شــماره ورژن
و   SJFEUXM.V۱۳٫۰٫۱٫۰ و 

SJFINXM.V۱۳٫۰٫۱٫۰ منتشــر شــده، حدود 3 

 Mi Pilot گیگابایت حجم دارد. فعال فقــط اعضاى
مى توانند آن را دریافت و تســت کنند؛ ولى اگر باگ 
مهمى در آن پیدا نشود، همه کاربران 
نســخه هاى گلوبال، EEA و سایر 

رام ها، آپدیت را دریافت خواهند کرد.
آپدیت MIUI13 عــالوه بر ارتقاى 
سطح امنیت سیستم عامل به دسامبر 
2022، امکانات تازه اى را وارد پوکو 

ام 3 مى کند. 
شــاید مهم تریــن آن هــا، قابلیت 
sidebar باشــد که به شما امکان 

مى دهد در حــال اســتفاده از یک 
اپلیکیشن، اپ دیگرى را اجرا کنید. 
انیمیشن ها و افکت هاى بصرى جدید، 
حفاظت بهتر از حریم خصوصى کاربــران و بهبود 
شارژدهى، دیگر رهاوردهاى این به روزرسانى هستند.

مؤسسه فناورى مدرس (Madras) هند از ارائه 
یک سیستم عامل جدید مبتنى بر اندروید براى 

گوشى هاى موبایل خبر داد.
 BharOS این سیستم عامل جدید با نام

تمرکز ویژه اى بر حریم خصوصى دارد.
این سیســتم عامل توســط شرکت 

«جاندکوپس» از زیرمجموعه هاى 
غیرانتفاعى  مدرس، توسعه داده 

شده است.
براى مثــال، هیــچ برنامه 
پیش فرضــى از قبــل در 
سیســتم عامل بارگذارى 
نشده است. این به کاربران 

امکان مى دهد تا تنها برنامه هایى 
را که نیاز داشــته و به آنها اعتماد دارند، با دقت 

انتخاب کنند. BharOS همچنین دسترسى به 
یک سرویس فروشــگاه برنامه خصوصى به نام 
PASS را فراهــم مى کند. ظاهراً 

این برنامــه پــر از برنامه هاى 
دستچین شــده بوده کــه براى 
مطابقــت بــا نیازهــاى حریم 
خصوصى و امنیتى مشــاغل مورد 

تأیید قرار گرفته است.
بدین ترتیب به کسب و کارها و سازمان 
هایى با الزامات امنیتى خاص و اطالعات 
 BharOS ،حساس ارائه مى شــود. ظاهرا
به روزرســانى هاى داخلى خود را نیز دریافت 
خواهد کرد. اگرچه، مشخص نیست که در حال 
حاضر بر اساس کدام نســخه از هسته اندروید 

طراحى شده است.

آپدیت رابط کاربرى MIUI13 براى
 پوکو M۳ منتشر شد

هندى ها سیستم عامل موبایل ساختند
ز ارائه
ىىىىىىىراى وید ب

BharOS

صوصى دارد.
وســط شرکت 

زیرمجموعه هاى 
درس، توسعه داده 

مثــال، هیــچ برنامه 
از قبــل در  ـى ض
ارگذارى
بران

ایى
ارند، با دقت 

انتخا
یک سرویس

SS

برنا این
دستچین شــد

مطابقــت بــا نیازه
خصوصى و امنیتى
تأیید قرار گرفته اس

بدین ترتیب به ک
هایى با الزامات

حساس ارائه
به روزرسـ
ک خواهد

حاض
ط

دىهمه کاربران این گوشى به امکانات 
13 3ى میوآى
مى کنند. یدا
MIUI14 4ه
رچمــداران

رســیده،  ى 
M۳ در ۳وبال پوکو

MIUI13 3ــت آپدیت
ته همین هم اتفاق مهمى 

 مى شــود؛ زیرا درباره یک 
تصادى صحبــت مى کنیم 
MIUI12 مبتنى بــر اندروید 
ر شــده بود.ایــن آپدیت که 

مى توانند آن را دریافت و تس
مهمى در آن

نســخه هاى
رام ها، آپدیت
UI133آپدیت
سطح امنیت
2022، امکا
3ام 3 مى کند.
شــاید مهم
sidebar با

ح مى دهد در
ا اپلیکیشن،
ا انیمیشن ها و

ا

Sol Reader یک هدســت واقعیــت مجازى 

اســت که مى تواند به بهبود تجربه خواندن کتاب 
الکترونیکى کمک کند.

Sol Reader مانند بسیارى از عینک هاى واقعیت 

مجازى موجود در بازار کار مى کند، اما به جاى بند 
سر، یک قاب عینکى دارد که آن را براى زمانى که 
در رختخواب مطالعه مى کنید ایده آل مى کند، زیرا 
استفاده از عینک ساده راحت تر از استفاده از عینک 

با پوشش کامل است.
لنز مســطح این دســتگاه متن را از طریق کاغذ 
الکترونیکى نمایش مى دهد تــا خواندن آن براى 
چشم راحت تر باشد. مى توانید با ضربه زدن روى 
یک کنترل از راه دور بى ســیم که همراه دستگاه 

است صفحه را بازگردانید، بنابراین نیازى به ضربه 
زدن مداوم بر روى عینک یا هر چیز دیگرى نیست.
عمــر باترى این دســتگاه مى تواند بــراى مدت 
طوالنى دوام بیاورد و فقط پس از 30 ساعت استفاده 
باید آن را شارژ کنید. از آنجایى که این دستگاه هنوز 
یک نمونه اولیه اســت، وضوح صفحه نمایش آن 

هنوز جاى کار بیشتر دارد.
 Consumer نمونــه اولیه در نمایشــگاه اخیــر
Electronics در الس وگاس به نمایش گذاشته 

شد. این دستگاه ســبک (کمتر از 100 گرم) و به 
اندازه کافى راحت است که مى توانید از آن هنگام 
 Sol خواب استفاده کنید. قیمت مورد انتظار براى

Reader حدود 350 دالر است.

با زدن  عینک، صفحات کتاب مجازى 
جلویتان ظاهر مى شود!
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یخ زدگــى در اغلب مــوارد به دنبــال کاهش درجه 
حرارت محیط بــه کمتر از صفر درجه ســانتیگراد رخ 
مى دهد که حتــى مى تواند منجر به مرگ هم شــود. 
اگر این نشــانه ها را دارید بدنتان دچار یخ زدگى شده 

است.
 یخ زدگــى معمــوًال در نواحــى انتهایى بــدن مثل 
انگشــتان دســت و پا، الله گوش و بینى که معموًال 
پوشش مناسب نیز ندارند، اتفاق مى افتد. اما در صورت 
تماس با سرما ممکن است در هر قسمتى از بدن ایجاد 

شود.
یخ زدگى بر اســاس شدت ســرد بودن هوا و سرعت 
باد مى تواند حتى در مدت زمــان کوتاهى اتفاق بیفتد. 
افزایش سرعت باد، اثرى مشــابه کم شدن دماى هوا 
دارد. افراد مسن، خسته و گرســنه، مستعدترین افراد 

براى یخ زدگى هستند.
احساس سرما در ناحیه مربوطه که سپس به احساس 

درد تبدیل مى شود.
کرخت شدن یا بى حس شدن ناحیه مربوطه.

احساس مورمور یا سوزن سوزن شدن در عضو درگیر.
موضع درگیر در افراد داراى پوســت روشن، به رنگ 
قرمز روشــن یا صورتى و در افراد داراى پوست تیره، 
رنگ خاکســترى به خود مى گیرد و در نهایت قسمت 
سرمازده رنگ خود را از دست داده و به رنگ سفید تغییر 

رنگ مى دهد.

بروز تاول و ایجاد تورم.
از دســت دادن کامل حس، حتــى در نواحى که قبًال 

دردناك بوده اند.
تبدیل پوست و اندام صدمه دیده به حالت چرمى شکل 

یا شبیه موم (زرد یا سفید رنگ).
در نهایت عضو صدمه دیده سفت و سخت مى شود و در 

لمس شبیه چوب یا گوشت یخ زده خواهد شد.

عواملى که باعث مســتعدتر شدن یخ 
زدگى مى شود

مصرف دخانیات یا مصرف نوشابه هاى الکلى و حاوى 
کافئین، تغذیه نامناسب، خستگى و نداشتن استراحت 
کافى، مصرف برخى داروها، کفش و لباس نامناسب، 
ســن باال و ســابقه بیمارى حاد یا مزمــن نیز باعث 
مستعدتر شدن فرد براى ابتال به سرمازدگى و یخ زدگى 

خواهد شد.

اکثر کودکان براى خوردن گوشت در غذاها بهانه جویى مى کنند 
و این یک چالش براى والدین است با تخیل کودکان بازى کرده، 
ماکارانى،پاستا و همبرگر درست کنید،صبور باشید و کودکان را در 
آشپزى شــراکت دهید اینگونه مى توان فرزند بدغذا را به خوردن 

چیزى که دوست ندارد ترغیب کرد.
 راه هایى براى تشویق کودکان به خوردن گوشت در غذاها وجود 
دارد اما نیز است والدین کمى خالقیت و صبورى به خرج دهند تا 

از این چالش عبور کنند.
اگر براى وادار کردن فرزندانتان به خوردن گوشت مشکل دارید، 

نکات زیر را امتحان کنید.
آیا براى تشــویق فرزندانتان به خوردن گوشت تالش مى کنید؟ 
گاهى اوقات این اتفاق مى افتد و نه تنها در مورد گوشــت،چنین 
چالشى معموال براى خوردن سبزیجات،میوه و ماهى نیز وجود دارد.

حقیقت این است که وقتى کودك نمى خواهد نوع خاصى از غذا را 
بخورد، بهتر است غذا را به شیوه اى جذاب تر ارائه دهید.

برخى از مادران ممکن اســت فرزندان خود را مجبور به خوردن 
گوشت کنند. اما مراقب باشــید، مجبور کردن کودك به خوردن 
یک اشتباه جدى است، اجبار آنها تنها باعث افزایش تنفر مى شود.

به خاطر داشته باشید که همه انواع گوشــت مى تواند براى رشد 
کودك مهم باشد. گوشت قرمز فواید خاص خود را دارد و آهن زیاد 

که براى تشکیل گلبول هاى قرمز مهم است.
انواع دیگر گوشــت نیز ویتامین ها و مواد معدنى را که براى رشد 

بهینه کودك مهم هستند، فراهم کند.
به همین دلیل است که بســیارى از پزشکان گنجاندن گوشت در 
رژیم غذایى کودکان را توصیه مى کننــد و  ما تصمیم داریم این 
راه هاى خالقانه اى را در اختیار شــما قرار دهیم تا فرزندان را به 

خوردن گوشت تشویق کنید.

تشویق کودکان به خوردن گوشت
بیشتر کودکان همبرگر را دوست دارند. سعى کنید از این غذا براى 

تهیه گوشت مورد نیاز کودکان خود استفاده کنید.
بهترین چیز در مورد همبرگر این اســت که مى توانید آنها را 
با مرغ یا گوشت قرمز درســت کنید. این غذا یک راه 
عملى براى تشویق کودکان به خوردن گوشت 
با سبزیجات اســت که به همان اندازه براى 
رشد آنها مهم است. البته توجه 
داشته باشید منظور ما همبرگر 
هاى فرآورى شده اى که در مغازه 
ها به فروش مى رسد نیست بلکه شما 
مى توانید کباب تابــه اى را مانند همبرگر 

ساندویچ کرده و اینگونه فرزند خود را گول بزنید!

با تخیل کودکان بازى کنید
یکى دیگر از راه هاى تشویق کودکان به خوردن گوشت، تحریک 
قوه تخیل آنهاســت. براى مثــال، مى توانید طرز تهیــه و انواع 
برش هایى را که استفاده مى کنید تغییر دهید و به آن ها بگویید که 

دارند ، اسب آبى، کرگدن یا حیوانى عجیب و غریب را مى خورند.
مطمئنًا این کار تخیل فرزندان را تحریک کرده و او را براى کشف 

ذائقه جدید کنجکاو مى کند.

ماکارونى
یک تاکتیک عالى دیگر این است که غذاهایى را تهیه کنید که خیلى 
رایج نیستند. مثال مى توانید ماکارونى را با سس جدا  درست کنید. 
این دســتور غذا مطمئنًا فرزندان را براى خوردن گوشت هیجان 

زده مى کند.

پاستا با گوشت
پاســتاهاى صدفى بزرگ یا سیب زمینى پر شــده با گوشت چرخ 
کرده ایده هاى بســیار خوبى براى غذاى کودکان است و درست 

کردن آن ساده.
اینها همه دستور العمل هاى سرگرم کننده و جذاب براى کودکان 
هستند. با یک دستور غذاى منحصر به فرد، نه تنها فرزندان خود 
را مجبور به خوردن گوشــت خواهید کرد،بلکه امکان دارد از شما 

تقاضاى پخت دوباره این غذا را بدهند.

اشکال سرگرم کننده درست کنید
گوشت قلقلى سرخ شده، گلوله هاى برنج پر از گوشت یا کوفته در 
سس پاستا همگى ایده هاى خوبى هســتند. این دستور العمل ها 
سرگرم کننده و خوشمزه هستند. انتخاب روش هاى مختلف براى 
دادن گوشت به فرزندانتان راهى عالى براى تشویق آنها به امتحان 

کردن آن است.

کودکان را در آشپزى شراکت دهید
بیشتر کودکان عاشق آشپزى هستند. حال اگر در حین آشپزى از 
کودکان کمک هاى ناچیز بگیرید به گونــه اى که تصور کند کار 
مهمى انجام مى دهد مى توانید او را به خوردن غذاهایى که چندان 

به آن عالقه ندارد ترغیب کنید.
با مشــارکت دادن کودکان در تهیه غذا، کودکان عالقه پیدا مى 
کنند غذاى خود را امتحان و به آن افتخار کنند.نکات ایمنى را نیز 

فراموش نکنید.

صبور باشید
اگر فرزندانتان از خوردن گوشــت امتناع مى کند، تسلیم نشوید. 
باز هم غذاهاى گوشتى بپزید و مقابل او قرار دهید تا به دیدن این 

غذاها عادت کند.
اگر به تالش خود ادامه دهید، یک روز آنها بشقاب خود را کامًال تمیز 
مى کنند در حالى که انتظــارش را ندارید. مهمترین کارى که باید 
انجام دهید این اســت که از تخیل خود استفاده کنید. خالقیت به 
شما کمک مى کند تا مناسب ترین راه را براى تشویق فرزندانتان 

به خوردن گوشت بیابید.

بیمارى «هاشیموتو» ارثى است و خانم ها بیشتر از آقایان 
به آن مبتال مى شــوند. عالئم این بیمارى در هر ســنى 
مى تواند بروز پیدا کند و در برخى افراد نیز بدون بروز عالئم 
همراه اســت که تنها در آزمایش ها و بررســى که فرد به 

مراکز درمانى مراجعه مى کند، مشخص مى شود.
این بیمارى به علت ساخته شدن آنتى بادى علیه یک نوع 
آنزیم مسئول ساخته شدن هورمون تیروئید در غده تیروئید 
ایجاد مى شود. در حقیقت این آنزیم توسط سیستم ایمنى 
فرد، ناشناخته تلقى شده بنابراین سیستم ایمنى شروع به 

ساختن آنتى بادى علیه آن مى کند.
به تدریج با غیر فعال شدن این آنزیم ساخته شدن هورمون 
تیروئید به اندازه کافى صورت نمى گیرد و غده تیروئید به 
تدریج بزرگ مى شــود و ایجاد گواتر مى کند. در مراحل 
پیشرفته تر چنانچه با بزرگ شــده غده تیروئید، هورمون 
تیروئید به اندازه کافى ساخته نشــود عالئم و نشانه هاى 
بالینى کم کارى تیروئید خود را بروز مى دهد که شــامل 

تورم صورت، دست و پا، خشکى پوست، ریزش مو، عدم 
تحمل سرما، یبوست، خواب آلودگى، اختالل در تمرکز و 

فراموشى مى شود.
بیمارى هاشــیموتو به طــور کلى به نــام «تیروئیدیت 
هاشیموتو» نامیده مى شــود که ممکن است با وجود باال 
بودن آنتى بادى علیه آنزیم ذکر شده که بنام «پراکسیداز 
تیروئید» نامیده مى شــود، مدت ها بیمارى بدون عالئم 

اختالل عملکرد تیروئید باشد.

تشخیص و درمان بیمارى
بیمارى با یک معاینه بالینى و به صورت گواتر خود را نشان 
مى دهد و تشخیص نهایى با اندازه گیرى هورمون تیروئید 

و آنتى بادى ضد پراکسیداز تیروئید انجام مى شود.
پزشکان براى درمان بیمارى هاشیموتو تنها قرص تیروئید 
را تجویز مى کنند که بیمار بایــد تا آخر عمر آن را مصرف 
کند.براى باردارى، اگر بیمارى به موقع تشخیص و مورد 
درمان قرار بگیرد هیچ گونه اى خطرى براى مادر و نوزاد 
به همراه ندارد و همچنیــن مصرف داروهاى این بیمارى 

نیز هیچ گونه عوارضى براى مادر و نوزاد ایجاد نمى کند.
عالئم این بیمارى در هر ســنى مى تواند بروز پیدا کند و 
در برخى افراد نیز بدون بروز عالئم همراه اســت که تنها 
در آزمایش ها و بررســى که فرد به مراکز درمانى مراجعه 
مى کند، مشــخص مى شــود. بنابراین به افرادى که در 
خانواده خود سابقه ابتال به بیمارى را دارند توصیه مى شود 

براى انجام بررسى هاى بیشتر به پزشک مراجعه کنند.

حامد قاسمى، جراح و متخصص چشم در پاسخ به اینکه 
خشکى چشم چیست، گفت: خشکى چشم یک اصطالح 
است، که شامل موارد زیادى مى شود، اشک توسط غدد 
اشکى تولید مى شود و از یک مجرا خارج مى گردد، اشک 
مانند یک چشمه سطح چشم ها را مى شوید و مواد زائد و 
اضافه را وارد بینى مى کند، اگر تولید اشک کم شود و یا 
تبخیر آن زیاد گردد، هر دو عامل مى تواند باعث خشک 

چشم شود.
وى تاکید کرد: خشکى چشم به علت کاهش تولید اشک 
نیست و به افزایش تبخیر اشک نیز بستگى دارد، خشکى 
چشم بیمارى نیست، بلکه بیمارى هاى مختلفى باعث 

بروز آن مى شود.
عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران گفت: 
خشکى چشم، نسبت به گذشته بیشتر دیده مى شود که 
یکى از دالیل مهم آن، آالینده هاى هوا است به طورى 
که در روزهاى آلودگى هوا، مراجعین خشکى چشم به 

شکل چشمگیرى افزایش مى یابند.
وى افزود: عالئم خشکى چشم، شامل: احساس سوزش 
در چشــم ها، حساســیت به نور، قرمزى چشم ها، زود 
خسته شدن هنگام کار با کامپیوتر و صفحات دیجیتال و 

همچنین همراه با چسبندگى پلک ها، هنگام بیدار شدن 
صبح ها، از خواب است.

این جراح چشم در پاسخ به این ســوال که آیا خشکى 
چشم خطرناك است، گفت: خشکى چشم در بسیارى 
موارد بى خطر است و تنها آزار دائمى دارد، علیرغم ساده 
بنظر رســیدن آن، گاهى اوقات، بار روانى زیادى براى 

فرد ایجاد مى کند.
وى یادآور شــد: انواعى از خشکى چشــم که به دنبال 
بیمارى هاى روماتیسمى ایجاد مى شوند، حتى مى توانند، 
باعث سوراخ شدگى قرنیه شوند. همچنین خشکى هایى 
که با خارش و مالش زیاد چشــم توأم باشند، مى توانند 
باعث ایجاد قوز قرنیه شــوند، اینگونه خشکى ها حتمًا 

نیازمند درمان هاى طبى هستند.
قاسمى افزود: تارى دید لحظه اى، از عوارض خشکى 
چشــم اســت که در مواقع حســاس، مانند رانندگى، 

خطرساز خواهد بود.
وى در پاسخ به این ســوال که آیا خشکى چشم طیف 
سنى خاصى دارد، گفت: خشکى چشم در خانم ها و به 
خصوص در سنین باال بیشتر دیده مى شود. این بیمارى 
بسیار شایع اســت، به طورى که ســه چهارم بیماران 

مراجعه کننده به کلینیک هاى چشم پزشکى، از خشکى 
چشم رنج مى برند.

قاســمى افزود: درمان، در افرادى که خشکى چشم 
ناشى از تبخیر زیاد چشم دارند، به راحتى امکان 

پذیر است.
فلوشیپ جراحى قرنیه گفت: زیر پلک باال 
و پایین همه افراد، غددى وجــود دارد که 
مانند سرچشمه جوشان چربى مایع است و 
روى اشک را مى پوشاند و مانع تبخیر اشک 

مى شــود. این غدد به آرامى ترشح 
مى شوند، اما با افزایش 

سن، ترشحات این 
غدد، غلیظ مى شود 
و باعث التهاب، گل 
مژه، ریزش مژه و 
احساس شن ریزه و 
سنگ ریزه در چشم 

مى شود.
وى افزود: ایــن عالئم، راه 
درمان بسیار ساده اى دارد، 

در یک جفت کیســه پارچه اى ضخیم، مقدارى برنج 
خشک خام مى ریزیم سپس بر روى شوفاژ، بخارى و یا 
داخل مایکروفر قرار مى دهیم تا داغ شود، این 
دو کیسه برنج را به سطح چشم ها بچسبانید 
گرماى آن به غدد زیر پلک ها مى رســد و 
باعث ذوب شدن چربى این غدد مى شود 
که به آرامى از پلک ها خارج مى شــوند، 
سپس با کف شامپو بچه پلک ها را بشویید، 
این کار را روزى دو بار انجام دهید، پس از دو 
ماه تا 75 درصد خشکى چشم افراد از بین 
مى رود ایــن کار به افزایش 
رشــد مژه ها نیــز کمک 

مى کند.
قاسمى ادامه داد: 10 روز 
اول، پس از شستشــوى 
چشــم ها، عالئم تشــدید 
مى شــود اما پس از گذشت 
ایــن مــدت، عالئــم بهبود 
مى یابد. این کار را تا دو ماه ادامه 
دهید و پــس از آن، هر دو هفته 

یکبار توصیه به انجام این نوع شستشــو مى شود. مهم 
این است که این کار به ترتیب انجام شود: 1- حرارت 
2- ماساژ 3- شستشو، ماســاژ بایدعمودى و به سمت 
پلک ها انجام شود، زیرا این غدد به صورت عمودى در 

پلک ها قرار گرفته اند.
وى در پاســخ به این ســوال که آیا تغذیه بر خشکى 
چشــم اثر گذار اســت، گفت: تغذیه بر خشکى چشم 
بسیار تأثیر گذار است، ورودى آب بدن، به هر علت کم 
شود اشک چشم کمتر مى شــود و به دنبال آن خشکى 
چشــم نیز افزایش میابد. تغذیه بر میــزان التهاب لبه 
پلک نیز، اثرگذار اســت. مصرف غذاهاى تند و فلفل 
دار، شــکالت، کافئیــن و…، التهاب لبــه پلک ها را 
افزایش مى دهد، به صورت اختصاصى، مصرف کنجد، 
ارده و ماهى به شــدت در بهبود خشــکى چشم، مؤثر

 است.
قاسمى در پاســخ به اینکه آیا اســتفاده از قطره اشک 
مصنوعى براى همه افراد الزم اســت، افزود: اشــک 
مصنوعى براى همه انواع خشــکى ها مفید نیســت، 
بیشترین علت خشــکى چشــم کاهش میزان اشک 
نیست، بلکه افزایش میزان تبخیر اشک است. بنابراین 

براى افرادى که التهاب لبه پلک دارند، استفاده از اشک 
مصنوعى کاربردى ندارد، بلکه باید التهاب لبه پلک را 
درمان کرد.(گرمادهى به چشم ها به روش کیسه برنج 

خشک)
وى در پاسخ به اینکه کدام نوع اشک مصنوعى خوب 
است، گفت: کیفیت اشک مصنوعى، به قیمت آن مربوط 
نمى شود بلکه باید ابتدا از ارزان ترین نوع آن مصرف کرد 

و اگر مناسب بود تا آخر آن را ادامه داد.
این فوق تخصص قرنیه توصیه کرد: افرادى که با تناوب 
بیشترى از قطره اشک مصنوعى استفاده مى کنند، حتمًا 
از نوع بدون نگهدارنده و یا اشک هاى مصنوعى یکبار 

مصرف استفاده کنند.
وى یادآور شد: به اشــک مصنوعى به عنوان دارو نگاه 

کنید و بدون تجویز پزشک مصرف نکنید.
قاسمى گفت: وقتى مواد آرایشى به لبه پلک ها مالیده 
مى شوند، ورودى غدد پلک را مسدود مى کنند. بنابراین 
مواد آرایشى داخل چشم، مى توانند آسیب رسان چشم ها 

باشند.
وى، شستشوى با دقت بیشتر چشم ها بعد از مصرف مواد 

آرایشى را توصیه کرد.

همیشه گفته مى شود سبزى ها را خام بخورید تا مواد مغذى بیشترى به بدنتان 
برسد. شاید درباره بیشتر سبزى ها این موضوع درست باشد، اما سبزى هایى هم 

وجود دارد که پختن آن، باعث افزایش ارزش غذایى آن مى شود.
براى پخت اکثر ســبزیجات، توصیه ها بر این اســت که آن ها را بخارپز یا با 
چربى هایى مانند روغن کتان، روغــن زیتون و ... طبخ کنیــد. اضافه کردن 
چربى هاى سالم به این ســبزیجات، جذب ویتامین ها و مواد معدنى موجود در 

آن ها را در بدن چند برابر مى کند:
سیب زمینى:

اینطور ثابت شده که مصرف ســیب زمینى پخته و یا آب پز شده قند خون را 
به طور موثرى کنترل مى کند. در حالى که مصرف ســرخ کرده آن کامال اثر 

معکوس روى قند خون داشته و به هیچ وجه توصیه نمى شود.
گوجه فرنگى:

اگر مى خواهید از خواص لیکوپن موجود در گوجه فرنگى که یک آنتى اکسیدان 
با خواص ضد التهابى است، بهره ببرید، آن را بپزید. شما در هنگام مصرف گوجه 
فرنگى به صورت خام فقط 4 درصد از لیکوپن آن را به بدن مى رسانید. لیکوپن 

موجود در گوجه فرنگى پخته به راحتى جذب بدن مى شود.
هویج:

سطوح بتاکاروتن که نوعى آنتى اکســیدان بوده و در بدن تبدیل به ویتامین آ 
مى شود، در هویج پخته شده چند برابر افزایش مى یابد.

اسفناج:
حجم اسفناج با پخته شدن کاهش مى یابد و شــما مى توانید مقدار بیشترى از 
آن را بخورید. اسفناج همچنین داراى اسید فولیک است که به تقویت سیستم 
عصبى کمک مى کند. سطح اسید فولیک اســفناج با پختن این سبزى بیشتر 

حفظ مى شود.
مارچوبه:

اگر مى خواهید فیبر بیشترى از طریق مصرف این سبزى به بدن برسانید، آن را 
طبخ کنید. تقریبا مانند گوجه فرنگى، مارچوبه داراى دیواره هاى ضخیم سلولى 
است که باید به وسیله گرما تجزیه شود. در این صورت تمام مواد مغذى سالم 

آن جذب بدن مى شوند.
بروکلى:

بروکلى جزو خانواده کلم هاست و خواص آنتى اکســیدانى آن بسیار معروف 
اســت. همچنین بروکلى منبع غنى لوتئین و توکوفرول اســت. این ترکیبات 
شــیمیایى، با کاهش التهاب در رگ هاى خونى بدن، خطر سرطان را کاهش 
مى دهد. بهترین شیوه براى پخت کلم بروکلى، آب پز و بخارپز کردن آن است 

که با این شیوه خواص کاروتنوئید، لوتئین و فیتوئن هاى آن تقویت مى شود.

6 سبزى که ارزش غذایى پخته آن 77 راه براى تشویق کودکان به خوردن گوشت راه براى تشویق کودکان به خوردن گوشت
بیشتر است

عالمت هایى که مى گوید بدنتان دچار یخ زدگى شده است«هاشیموتو» را زنان بیشتر به ارث مى برند!

خشکى چشم چگونه اتفاق مى افتد؟

حقیقت این است که وقتى کودك نمى خواهد نوع خاصى از غذا را 
ىىىىه اى جذاب تر ارائه دهید. بخورد، بهتر است غذا را به شیو

تشویق کودکان به خوردن گ
بیشتر کودکان همبرگر را دوست دارند.
تهیه گوشت مورد نیاز کودکان خود استف
بببببببههههههههههههترین چیز در مورد همبرگر این اس
با مرغ یا گوشت قرمز درسـ
عملى براى تشویق ک
با سبزیجات اســت
ررشد آ
داشته
هاى فرآ
ها به فروش
مى توانید کباب

رمان، در افرادى که خشکى چشم 
د چشم دارند، به راحتى امکان 

قرنیه گفت: زیر پلک باال 
، غددى وجــود دارد که 
وشان چربى مایع است و

وشاند و مانع تبخیر اشک 
د به آرامى ترشح 
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عالئم، راه 
 اى دارد، 

پسب ىریزیم م
داخل مایکروفر قرار
دو کیسه برنج را به
گرماى آن به غد
باعث ذوب شدن
که به آرامى از پ
سپس با کف شام
این کار را روزى دو
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معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان اصفهان گفت: الزام قانونى براى اعالم تغییر نشانى 
اشــخاص با توجه به اجراى سرشمارى ســال 1405 با 
روش "ثبتى مبنا" و لزوم تقویت ســامانه هاى اطالعاتى، 
ضروریست.سرشمارى نفوس و مسکن در سال 1405 به 
شکل ثبتى مبنا انجام مى شود به این ترتیب که دیگر بطور 
مستقیم به خانه ها مراجعه نخواهد شد و جمع آورى داده ها 
با استفاده از داده هاى ادارى نگهدارى  شده در بانک هاى 
اطالعاتى دستگاه هاى مختلف اجرایى و خدماتى کشور 
انجام مى گیرد.محمدرضا لعلى افزود: همه خانوارها باید 
تغییر نشانى محل سکونت خود را در سامانه "اعالم تغییر 

نشانى سازمان ثبت احوال" به نشانى www.ncr.ir گزارش 
و ثبت کنند تا ُکد پستى آنها به روز و طبق جدیدترین نشانى 
سکونت باشد.معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى اصفهان گفت: اگر قرار است سرشمارى سال 
1405 بصورت ثبتى مبنا اجرا شود از هم اکنون باید براى 
تامین زیرساخت هاى آن برنامه ریزى شود که یکى از آنها 
داشتن ُکد پستى است.لعلى گفت: طرح آزمایشى سرشمارى 
ثبتى مبنا در اســتان اصفهان در شــهرهاى فوالدشهر و 
دستگرد در حال اجراست و از شهروندان درخواست مى شود 
تا براى بارگذارى داده هاى مربوط به تغییر نشــانى محل 

سکونت خود به سامانه هاى مربوطه مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان از 
برگزارى جشــنواره فیلم فجر در نیمه دوم بهمن ماه در 
اصفهان خبــر داد.على تمنایى تصریح کرد: جشــنواره 
فیلم فجر در ایران بزرگ ترین رویداد ســینمایى است 
که مى توان در فرهنگ سازى از آن بهره گرفت.تمنایى 
خاطرنشان کرد: اکران تولیدات منتخب فیلم کوتاه و بلند 
داستانى استان اصفهان و برگزارى کارگاه هاى آموزشى 
تخصصــى مهارت هاى فنى در فیلم ســازى با رویکرد 
گفتمان انقالب اســالمى از برنامه هاى جنبى جشنواره 

فیلم فجر در اصفهان است.
وى ادامه داد: اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر و 

داراى پیشینه اى پربار و ارزشمند که در طول تاریخش هر 
بار با نیرویى تازه سر برآورده و حیاتى نو آغاز کرده است، 
در این فجر باشکوه انقالب بار دیگر پویایى و جانى تازه 
یافته و با توانایى ها و ظرافت هاى بســیارش مى رود تا 
نقشى بنیادى و سازنده در حیات فرهنگى و هنرى ایران 
عزیز ایفا کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى اصفهان 
افزود: در اختتامیه چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر در 
استان اصفهان از فعاالن عرصه سینما در استان تجلیل و 
قدردانى خواهد شد.بر این اساس، چهل ویکمین جشنواره 
بین المللى فیلم فجر هم زمان با تهران در 31 استان کشور 

برگزار مى شود.

الزام قانونى
 براى اعالم تغییر نشانى 

جشنواره فیلم فجر
 به اصفهان هم مى آید

خبر

مدیر مجموعه فرهنگى و تاریخى بازار اصفهان در پى آسیب به بخشى از 
سقف بازار قیصریه گفت: چند عامل باعث آسیب سقف بازار قیصریه شد؛ 
یکى کوتاهى و بى توجهى مالک تیمچه دارالخدیجه در این بازار و عامل 

دیگر اینکه اداره میراث فرهنگى با تنگناى مالى مواجه بود.
در بارندگى هاى هفته گذشته، بخشى از سقف بازار قیصریه اصفهان در 
ورودى بازار چیت سازها ریزش کرد که با بازتاب ویدئوى آن در فضاى 
مجازى، دوباره توجه رســانه ها به شرایط و آســیب هاى بازار تاریخى 
اصفهان که درگیر مشکالت فراوان از جمله بى توجهى به مرمت هاى 

به موقع و رها شدگى تیمچه ها و سراهاى مختلف آن است جلب شد.
حمید محمد نژاد مدیر مجموعه فرهنگى و تاریخى بازار اصفهان در گفت 
و گو با ایرنا افزود: بارها آمده بودیم و از شرایط چهارسوق قیصریه بازدید 
کرده بودیم و مى دانستیم این ترك ها وجود دارند، شرایط را مى دانستیم 

اما در آن زمان وضعیت بودجه اى میراث فرهنگى مساعد نبود.
وى با اشــاره به بازدیدهاى میدانى از شرایط چارسوق قیصریه پیش از 
ریزش سقف آن، گفت: اینکه میراث فرهنگى نسبت به شرایطى که این 

قسمت از بازار داشته و نسبت به هشــدارهاى بازاریان بى توجه بوده، 
درست نیســت؛ هماهنگى الزم براى ورود شــهردارى به مرمت این 
قسمت از بازار انجام شد اما این در شرایطى بود که شهردارى قراردادها 

را با پیمانکاران بسته وتغییر آن سخت بود.
وى ادامه داد: زمانى بودجه براى مرمت، حفظ و نگهدارى بازار مى آید که 
اقدام مى کنیم و قراردادهاى الزم را مى بندیم و با هماهنگى شهردارى و 
نهادهایى که در این امر دخیل هستند کارهاى مرمتى را انجام مى دهیم 
تا شــرایط نامســاعد بازار بهبود پیدا کند اما شــرایطى هم هست که 

بودجه اى براى این کار نداریم.
وى افزود: اگر حتى این قسمت از چهارسوق که دچار ترك شده بود را 
مرمت مى کردیم، حتمًا بایستى اقدامات ایمن سازى از طریق تیمچه 
«دارالخدیجه» انجام شود. شرایط به گونه اى است که شاید در نهایت 
مجبورشویم بابت آسیبى که به دلیل وضعیت تیمچه« دارالخدیجه» به 

به بازا وارد شده است، از مالک شکایت کنیم.
محمد نژاد اظهار داشت: در خصوص وضعیت تیمچه دارالخدیجه چند 

بار به مالکان اخطار داده ایم. این تیمچه به دلیل برخى اختالفات مالک 
با مستاجران یا سرقفلى داران، شرایط بدى دارد و این موجب آسیب به 

بازار شده است.
به گفته مدیر مجموعه فرهنگى تاریخى بازار اصفهان شاید نیت تخریب 
تیمچه دارالخدیجه این باشد که بخواهند یک سازه تازه به جاى آن ایجاد 
کنند که به تاکید وى این مجوز از سوى میراث فرهنگى داده نمى شود 
و اگر چنین کارى انجام شــود، با شکایت میراث فرهنگى اصفهان کار 

متوقف مى شود.
وى یادآور شــد: تیمچه دارالخدیجه که در شــمال شرقى چهارسوق 
قیصریه قرار دارد شرایط خوبى ندارد و مالک به طور پنهانى سقف بعضى 
از مغازه هایى که پشت بنِد طاق هاى بازار بوده را خراب کرده است و این 

عاملى شده تا در قسمتى از چهارسوق رانش اتفاق بیفتد.
محمد نژاد افزود: این رانش باعث ایجاد ترك هایى روى سقف شده است 
که با بارش هاى هفته گذشته،رطوبت حاصل از آب شدن برف باعث نفوذ 
در این ترك ها شده و به ندرت با جذب شدن توسط مصالح بنا، موجب 

سنگینى و ریزش قسمتى از سقف چهارسوق شده است.
وى در ادامه در توضیح آنچه به دلیل تخریب ســقف قســمت هایى 
از تیمچه دارالخدیجه موجب از بین رفتن پایدارى ســقف چارســوق 
بازار قیصریه شــده است، گفت: پشــت هر کدام از سقف هاى قوسى، 
طاق دیگرى وجــود دارد و نیروهاى رانشــى که روى محور ایســتا 
هســتند را دفع مى کند؛ درســت مثل دو فردى که بــه یکدیگر تکیه

 مى کنند.
محمد نژاد افزود: این تکیه دادن موجب تعادل، حفظ و پایدارى سقف ها 
مى شود اما وقتى یکى از سقف ها جا خالى کند، طاق هاى پشتى که براى 
سقف هاى چهارســوق تکیه گاه بوده اند، از بین مى روند و بخشى از 

نیروى رانشى موجب ایجاد ترك در قسمتى از طاق چارسوق مى شود.
به گفته وى به دلیل حجم زیاد آوار در تیمچه دارالخدیجه وضعیت پایینى 
دیوارها براى آنها مشخص نیست و باید با کسب مجوز الزم وضعیت آنها 
هم بررسى شود اما نیرویى که در محل قرار گیرى قوس بر روى جرز و 
اصطالحا «پاکارقوس» وارد مى شود، به دلیل از بین رفتن سقف هاى 
تکیه گاهى، موجب از بین رفتن ایستایى و پایدارى بنا و ایجاد ترك هایى 
شده که به مرور بازتر شده اند و با جذب رطوبت و سنگین شدن، ریزش 

کرده است.

نقش تیمچه «دارالخدیجه»
 در ریزش سقف بازار قیصریه

امام جمعه  بهارســتان اصفهان گفت: عده اى در این شهر اقدام به 
زمین خوارى کرده اند و الزم است تا قوه قضاییه به این مسأله ورود از 

ادامه این روند جلوگیرى کند. 
حجت االسالم سیدمهدى تاج زاده اظهار داشت: طبق گزارش شرکت 
عمران بهارستان که از ســال 1392 را بررسى کرده، عده اى تحت 
عنوان بهره بردارى از معدن، درختان منطقه را قلع و قمع کرده اند و 
این در حالى است که وجود درختان در این منطقه هیچ گونه تداخلى با 

فعالیت معدن نداشته است.
وى ادامه داد: مدیرعامل مورد را بررســى کرده و دستور مى دهد که 
این کار تخلف اســت و در شــعبه 9 عمومى دادگاه اصفهان پرونده 
تشکیل مى شود و در 22 آذرماه سال 1397 حکم قلع و قمع درختان 
در 15 هکتار صادر مى شود. این حکم مورد اعتراض قرار مى گیرد و 
کارشناسان با بررسى بیشتر، ســطح مورد نظر را 18/5 هکتار تأیید 
مى کنند و سپس در 27 اردیبهشت سال 1398 حکم خلع ید و قلع و 

قمع براى 18/5 هکتار صادر مى شود.
امام جمعه بهارستان افزود: صنعت، معدن و تجارت اصفهان به عنوان 
شخص ســوم به این حکم معترض مى شــود و پرونده دوباره مورد 
بررسى قرار مى گیرد اما در اردیبهشت ماه سال 1399 ادعاى سازمان 
صنعت معدن و تجارت رد مى شود. سپس در 27 آبان ماه سال 1399 

حکم اجراییه و خلع ید در دستور کار براى اجرا قرار مى گیرد.
حجت االســالم تاج زاده به پیگیرى هاى صورت گرفته اشاره کرد و 
گفت: در این راستا پیگیرى هاى زیادى صورت گرفته است و چندین 
بار در خطبه هاى نماز جمعه بعنوان مطالبه مطرح شده و الزم است تا 
قوه قضائیه و دولت نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند و اقدامات و 

برخوردهاى الزم را انجام دهند.

درخواست ورود دستگاه قضا به 
قلع و قمع درختان  در بهارستان

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

برابر آراء صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 1401/09/07-5983  
آقاى امیرافشــارى  فرزند مهدیقلى  ششــدانگ  یکبابخانه  به مساحت 324/64  متر 
مربع قسمتى از پالك شــماره 7 فرعى از 735  اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/10/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 11/05/ 1401-م الف:1438459- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/10/168 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0237 مورخ 1401/09/20 به شــماره کالسه 0353 مالکیت آقاى/ 
خانم دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره 
کدملى 14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 1263/91 
مترمربع پالك شماره 1409 و 196 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 78512 مورخ 72/11/16 دفتر 63 و سند 94833 

مورخ 72/4/10 و سند 79572 مورخ 73/2/12 دفتر 63 و سند 57492 مورخ 85/11/7 
دفتر 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

برابر راى شماره 0236 مورخ 1401/09/20 به شــماره کالسه 0339 مالکیت آقاى/ 
خانم دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره 
کدملى 14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 1337,48 
مترمربع پالك شماره 40 فرعى از 113 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 28134 مورخ 51/6/16 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0234 مورخ 1401/09/20 به شــماره کالسه 0352 مالکیت آقاى/ 
خانم دولت جمهورى اسالمى ایران به نمایندگى از آموزش پرورش به شناسنامه شماره 
کدملى 14000290165 صادره فرزند در ششدانگ یکباب مدرسه به مساحت 3214/97 
مترمربع پالك شماره 46 و 47 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 508 دفتر 61 و صفحه 316 دفتر 62 و مالحظه نقشه 

ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خود را بــه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایــى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/10/20- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/05- م الف: 1438012 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/174

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0167 مورخ 1401/09/20 به شــماره کالسه 0913 مالکیت آقاى/ 
خانم ابوالقاسم مختارى ورنوسفادرانى شناسنامه شــماره 92 کدملى 1141169576 
صادره فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 116,86 
مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 47133 مورخ 83/7/4 دفتر 46 و سند 56497 مورخ 85/8/17 
دفترخانه 46 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 0166 مورخ 1401/09/20 به شــماره کالسه 0912 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه شاهین شناســنامه شــماره 2602 کدملى 1142254216 صادره فرزند 
رضا در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 116,86 مترمربع 
پالك شــماره 91 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند 47133 مورخ 83/7/4 دفترخانه 46 و سند 56497 مورخ 
85/8/17 دفترخانه 46 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز 

گردیده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خود را بــه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایــى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/10/20- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/05- م الف: 1437969 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/10/176

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1406 مورخ 1401/10/17 به شماره کالسه 1571 مالکیت 
آقاى/ خانم محمدعلى مهرابى کوشــکى به شناسنامه شماره 3199 کدملى 
1140789521 صادره فرزند ناصر در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
166,50 مترمربع پالك شــماره 1369 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 177811 مورخ 
86/11/28 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 
و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/20- م الف: 1445402 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/11/106

فقدان مدارك
برگ سبز،کارتکس فروش کارخانه و سند وکالت خرید خودرو مزدا 
وانت دو کابین تیپ بى 2000 آى مدل 1392 بنزینى به شماره موتور 
FEA20936 و شماره شاســى NAGP2PC12DA138170 به شماره 

پالك 53 – 474 ب 79 متعلق به غالمرضا على خانى به شماره ملى 
1751012786 فرزند حیدر على مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

معرفى مدیر مرکز خدمات 
حوزه علمیه اصفهان 

آیین تکریـم و معارفه مدیر مرکز خدمـات حوزه علمیه 
اصفهـان و جانشـین مدیرمرکز مدیریت حـوزه علمیه 
اصفهان بـا حضور امـام جمعه اصفهـان و رئیس مرکز 
خدمات حوزه هاى علمیه کشور برگزار شد. آیت ا... سید 
یوسـف طباطبایى نژاد در این آیین با اشـاره به خدمات 
حجت االسـالم باطنـى تصریـح کرد: حجت االسـالم 
والمسلمین باطنى در طول 15 سال مسئولیت خود، روز 
به روز پخته تر و کارآمدتر شدند و شخصیتى آرام، متین، با 
درایت و دلسوز براى طالب بودند؛ قطعا ایشان در سنگر 
جدید به عنوان مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان 

مثمر ثمر خواهند بود. 

صرفه جویى گاز در 
سردترین نقطه کشور 

فرماندار بوئین میاندشت با اشاره به صرفه جویى مردم 
این شهرسـتان با وجود قرار داشتن به عنوان سردترین 
نقطه کشور بر لزوم توجه ویژه مسئوالن شرکت گاز در 
کاهش نرخ گازبها براى این مناطق تأکید کرد.رضاعلى 
معصومى خلجى اظهار کرد: در همین ایام که کشـور با 
مشـکل گاز روبرو بوده اسـت و مرتب به مردم سفارش 
مى شـده براى رسـیدن گاز به سـایر هموطنان صرفه 
جویى کنند، مردم شهرسـتان بوئین میاندشت با وجود 
این که در دى ماه 12 روز به عنوان سردترین نقطه کشور 
با دمایى تا منفى 27 درجه قرار داشتند اما مطابق آمار و 
ارقام ثبت شده، 30 هزار مترمکعب نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته گاز کمترى مصرف کرده اند.

امدادرسانى در دورترین نقطه 
فریدونشهر

دو بیمار اهل روسـتاى وزوه شهرسـتان فریدونشهر با 
امداد هوایى به بیمارستان این شهرستان منتقل شدند. 
در پى درخواسـت کمک دو بیمار در روستاى وزوه واقع 
در دهستان پشتکوه موگویى شهرستان فریدونشهر، با 
برقرارى ارتباط مسئوالن شهرستان فریدونشهر با امداد 
هوایى شهرستان الیگودرز یک فروند بالگرد جهت انتقال 
این دو بیمار به این روسـتا اعـزام شـد. در این عملیات 
امدادرسـانى، یک بیمار 63 سـاله و یک بیمار 7 سـاله 
ساکن این روستا که دچار عارضه تنفسى بودند به دلیل 
شرایط سخت آب و هوایى، بُعد مسافت و نامساعد بودن 
راه هاى صعب العبور این منطقه براى تردد آمبوالنس با 
مساعدت امداد هوایى شهرستان الیگودرز به فریدونشهر 
منتقل شدند. الزم به ذکر است در سال هاى گذشته بارها 
شرایطى به وقوع پیوسـته اسـت که حتى امداد هوایى 
نیز میسـر نبوده و مردم این روسـتاها مجبور شده اند با 
پاى پیاده چندین کیلومتر و یا حتـى در مواردى چند ده 

کیلومتر، بیمار را تا مرکز شهرستان حمل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى استان اصفهان 
از ثبت ملى 12 اثر طبیعى ازجمله کهنســال ترین درخت گردو ایران در 

اصفهان خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: از میان پرونده هاى آثار طبیعى ارسالى به شوراى 
ثبت استان، 12 پرونده به منظور ارسال به شوراى ثبت ملى آثار طبیعى 
کشور انتخاب و ارسال شد که خوشبختانه تمامى این 12 پرونده در این 

شورا تأیید و ثبت ملى شد.
وى گفت: در این میان کهنســال ترین درخت گــردو ایران که تاکنون 
شناسایى  شده با 950 سال ســن به همراه 45 درخت کهنسال دیگر در 
روستاى کلوســه از توابع شهرستان فریدونشــهر در استان اصفهان به 

ثبت ملى رسید.
او افزود: از دیگر آثار مهمى که در این شورا تأیید و به ثبت رسید مى توان 
به ثبت ملى منظر طبیعى و محوطه فسیلى کوه چرخه مربوط به دوران 
الیگوســن و میوســن با ویژگى هاى منحصربه فرد زمین شناســى در 
شهرستان نطنز و همچنین ثبت درخت کهنسال اُرس در روستاى مازه 

ابول از توابع شهرستان فریدون شهر اشاره کرد.
ایزدى تصریح کرد: ثبت ملى درختان کهنسال گردوى نر پنبه و درخت 
کهنسال گردو روستاى خوش میوه، ثبت ملى درختان گردوى کهنسال در 
روستاى کوچیره، ثبت ملى درختان گردوى وستگان در روستاى وستگان، 
ثبت ملى 2 درخت کهنسال گردو در روستاى وهرگان از توابع شهرستان 

فریدون شهر از دیگر مواردى بود که در این شورا به ثبت ملى رسید. 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دســتى استان اصفهان 
تأکید کرد: در شهرستان تیران و کرون نیز درخت کهنسال نارون روستاى 
سرپنگ سقاخانه و درخت کهنسال نارون روستاى وسک دیجر، دو پرونده 
ثبتى دیگر بود که به همراه درخت چنار کهنســال روستاى خوشوئیه در 
شهرستان لنجان و درخت کهنسال پسته مزرعه محمدیه شهرستان نایین 
به عنوان دومین درخت کهنسال پسته شناسایى  شده در ایران، از استان 
اصفهان به ثبت ملى رسید و امیدوارم با ادامه این روند در ثبت آثار طبیعى، 
ملموس و ناملموس اســتان، قدم مهمى به منظور حفاظت و معرفى این 

آثار بى نظیر برداشته شود.

کهنسال ترین درخت گردوى ایران در اصفهان به ثبت ملى رسید
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هیات مدیره باشگاه گیتى پســند با حضور اعضا تشکیل 
جلسه داد. از مصوبات این جلســه حمایت هیات مدیره از 
عملکرد محمد کشاورز سرمربى تیم فوتسال این باشگاه 
بود. به این ترتیب کشاورز براى فصل 1402 نیز در سمت 
خود ابقا شد. در حاشیه این جلســه، محمد حسین عراقى 
زاده عضو هیات مدیره باشگاه گفت: طى روزهاى گذشته 
مذاکراتى با کشاورز داشتیم و برنامه هاى وى را جهت سال 
آینده دریافت و پس از بررسى هیات مدیره مقرر گردید در 
ســال 1402 نیز محمد کشاورز به 
عنوان ســرمربى گیتى پسند در 
رشته فوتسال به فعالیت خود ادامه 
دهد. کشاورز سال گذشته گیتى 
پسند را به عنوان قهرمانى 
لیگ برتر رســاند. 
گیتى با کشاورز 
در ایــن فصل 
پــس از مس، 
دوم  رده  در 
جــدول قرار 
دارد و شانس 
قهرمانى این تیم 

بسیار کم است.

کشاورز در گیتى پسند 
ماندنى شد
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بازیکن فجرسپاسى بعد از پشت سر گذاشتن دوران سربازى 
به ذوب آهن پیوست. عرفان معصومى، بازیکن اسبق پدیده 
مشهد، که براى پشت سر گذاشــتن دوران سربازى راهى 
فجرسپاسى شــده بود، بعد از دریافت کارت پایان خدمت 
خود، اکنــون با ذوب آهن به توافق دســت یافت. هافبک 
فجرسپاســى که به عنوان کاپیتان دوم در این تیم کار را 
دنبال مى کرد، اکنون با دریافت کارت پایان خدمت خود و 
طى توافق با ذوب آهن، در نیم فصل دوم در جمع شاگردان 

مهدى تارتار کار را دنبال خواهد کرد.

کاپیتان فجر به ذوب آهن 
پیوست

04

مراسم قرعه کشى مرحله یک هشتم نهایى مسابقات جام 
حذفى فوتبال باشگاه هاى کشور برگزار شد که سپاهان و 
ملوان در دور یک هشتم نهایى جام حذفى، به ترتیب مقابل 
پرسپولیس و استقالل صف آرایى مى کنند. از دیگر دیدارها 
مى توان به مصاف آلومینیوم و نساجى، گل گهر و فوالد، 
هوادار و مس رفسنجان و استقالل مالثانى و مس کرمان 
اشاره کرد این رقابت ها طى روز هاى دوم و سوم اسفند ماه 
برگزار خواهد شد. البته با توجه به حضور تیم فوالد خوزستان 
در مرحله حذفى لیگ قهرمانان آسیا دیدار این تیم مقابل 

گل گهر در زمان دیگرى برگزار خواهد شد.

الکالسیکوى ایرانى
 در جام حذفى

حامد پاکدل که در نقل و انتقاالت زمستانى از سوى یحیى گل محمدى مجوز جدایى 
پیدا کرد، با توجه به مذاکراتى که با تراکتور داشت اکنون با این تیم به توافق دست یافته 

و طى قراردادى یک و نیم ساله در جمع سرخپوشان تبریزى کار را دنبال خواهد کرد. 
پاکدل فصل گذشــته روند گلزنى موفقى را در پرســپولیس پشت ســر گذاشته بود، با 
بدشانســى مواجه شــد و با مصدومیتى که گریبانش را گرفت مدتى دور از تمرینات و 

ترکیب این تیم بود. 
مهاجم سرخپوشان در ادامه براى دستیابى به جایگاه ثابت و فرصت حضور در ترکیب این 
تیم با مانع بزرگى مواجه شــد و این تیم با خرید یورگن لوکادیا و در نهایت شیخ دیاباته 
ترافیک بزرگى در خط حمله شــکل داد. اتفاقى که پاکدل را کامال از ترکیب اصلى دور 

کرد و فرصت هاى کوتاهى نصیب وى کرده بود.

مهاجم پرسپولیس سرخپوش ماند
در حالى که از مهاجم ســپاهان و مهاجم ســابق 
استقالل به عنوان گزینه هاى خط حمله تیم اتحاد 
کلبا امارات نام برده مى شد اما این تیم در نهایت یک 

مهاجم دیگر را به خدمت گرفت.
رسانه تیم فوتبال اتحاد کلبا امارات خبر داد «عبدا... 
دیابى» را به جاى «مالپا» به خدمت گرفته است. 
دیابى که متولد کشور فرانســه است، سابقه بازى 
در تیم هاى لیل فرانســه، کالب بروژ و اندرلخت 
بلژیک، اسپورتینگ لیسبون پرتغال، ختافه اسپانیا 

و الجزیره امارات را در کارنامه دارد.
این بازیکن که براى تیم ملــى مالى هم به میدان 

رفته است، گزینه فرهاد مجیدى براى تقویت خط 
حمله تیم اتحاد کلبا بود.

پیش از این گفته مى شــد فرهاد مجیدى شهریار 
مغانلو را از تیم سپاهان مدنظر قرار دارد تا به جاى 
مالپا به خدمت بگیرد. همچنین از مامه تیام مهاجم 
سابق اســتقالل که در تیم کایسرى اسپور ترکیه 
حضور دارد به عنوان دیگر بازیکنى نام برده مى شد 

که ممکن است به اتحاد کلبا برود.
تیم اتحاد در این فصل با سرمربیگرى مجیدى نتایج 
قابل توجهى گرفته است و در هفته سیزدهم لیگ 

امارات، با 20 امتیاز در رده هشتم جدول قرار دارد.

حضور مهاجم سپاهان در تیم فرهاد منتفى شد
03

قرارداد یکى از بازیکنان استقالل در این باشگاه گم شده 
است. قرارداد سبحان خاقانى در هیات فوتبال استان تهران 
به مبلغ 500 میلیون ثبت شــده اما توافــق این بازیکن با 
مدیریت سابق این باشــگاه بر مبلغ 5 میلیارد تومان بوده 
است. با این حال قرارداد دوم خاقانى که به مبلغ 5 میلیارد 
بوده در این باشگاه گم شده است و این بازیکن پیگیر قرارداد 
اصلى خود در استقالل است که چرا برگه اصلى قراردادش 
وجود ندارد. گم شدن قرارداد خاقانى در ماه هاى گذشته رقم 

خورده است و االن این بازیکن را دچار مشکل کرده است.

گم شدن یک قرارداد 
در استقالل!

بازى هاى هفته هفدهم لیگ پرتغال باعث شد تا مهدى 
طارمى به رده سوم جدول گلزنان این لیگ سقوط کند.                    
در یکــى از دیدارهاى هفته هفدهم لیــگ پرتغال تیم 
ژیل ویسنته به مصاف کاسا پیا رفت و با نتیجه 3 بر 1 به 
پیروزى رسید. در این بازى على علیپور مهاجم ایرانى هم 

حضور داشت و پاس گل دوم تیمش را به «کاروالو» داد.
«فران ناوارو» مهاجم اسپانیایى ژیل ویسنته دو گل دیگر 
را وارد دروازه حریف کرد تا در جدول گلزنان لیگ پرتغال 
به رده دوم صعود کند و جاى مهدى طارمى مهاجم پورتو 

را بگیرد.
در حال حاضر «راموس» از بنفیکا با 12 گل در رده اول 
است و فران ناوارو و مهدى طارمى با 11 و 10 گل دوم 

و سوم هســتند. پس از طارمى هم رقابت در جدول 
گلزنان تنگاتنگ اســت و پنــج بازیکن در تعقیب 

مهاجم ایرانى پورتو قرار دارند.
طارمى در هفته هفدهم لیگ پرتغال در شرایطى 

که پورتو با یک گل ویتوریا گیمارش را شکست داد، 
موفق به گلزنى و ثبت پاس گل در این دیدار نشد.

سقوط ستاره ایرانى در جدول گلزنان پرتغال

وبسایت بلژیکى وال فوت به احتمال جدایى بازیکنان 
ایرانى شارلروا در پنجره زمستانى پرداخته است.

در روزهاى پایانى نقل و انتقاالت زمستانى، حاال على 
قلى زاده و امیرحسین حســین زاده، دو وینگر ایرانى 
شاغل در شارلروا با پیشنهاداتى از باشگاه هاى آسیایى 
مواجه شــده و این احتمال وجود دارد که باشــگاه 
بلژیکى را به صورت قرضى یا حتى دائمى ترك کنند.

بعد از طرح اخبار جدى مبنى بر عالقه االتحاد کلبا، 
باشگاه اماراتى تحت هدایت فرهاد مجیدى، به على 
قلى زاده، حاال وبســایت وال فوت به انتشــار خبرى 
جدید در خصــوص این بازیکن و البته امیرحســین 
حسین زاده، وینگر فصل گذشته استقالل، پرداخته 

است.
این وبسایت با اشــاره به عدم درج نام على قلى زاده 
در لیســت بازى این تیم برابر کلوب بروخه توســط 

کارول، سرمربى این باشگاه، به نقل از هیت نیوزبلد 
مدعى شده قلى زاده با پیشنهاداتى از خاورمیانه مواجه 
شده و این درحالى اســت که به لطف پاس گل این 
بازیکن برابر انگلیس در جام جهانى و نمایش درخور 
تحســینش برابر ولز، انتظارات دیگرى از آفرهاى او 

مى رفت.
در این مطلب همچنین به امیرحسین حسین زاده نیز 
اشاره و عنوان شده اگر على قلى زاده بعد از چهار سال 
قصد جدایى از شارلروا را دارد، وینگر سابق استقالل 
تنها بعد از شش ماه خواهان ترك این باشگاه شده و از 
االتحاد کلبا و تیم سابقش استقالل، به عنوان مقاصد 

احتمالى او بعد از جدایى قرضى نام برده است.
حال باید دید در نهایت این دو ستاره ایرانى شارلروا 
چه سرنوشتى در پنجره نقل و انتقاالتى زمستانى پیدا 

خواهند کرد.

وینگر ایرانى شارلروا راهى استقالل مى شود؟

مدافع کنارگذاشته شــده تیم فوتبال استقالل براى ادامه 
فعالیتش دو راه پیش روى خود دارد.

ســیاوش یزدانى با تصمیم سرمربى اســتقالل در اختیار 
باشگاه قرار گرفته و ریکاردو ساپینتو تمایلى به ادامه حضور 

این بازیکن در تیمش ندارد.
به این ترتیب مدافع آبى ها دو راه را پیش روى خود دارد؛ او 
در وهله اول مى تواند تا پایان فصل فقط در کنار تیم تمرین 
کند، در غیر این صورت ابتدا باید مقصد خودش را در نیم 
فصل دوم معرفى کند و در صورت توافق دو باشگاه مى تواند 
راهى تیم جدید شود. ضمن اینکه یزدانى نمى تواند به عنوان 
بازیکن قرضى پیراهن تیم دیگرى را بپوشد چون در این 
صورت نام او باز هم در لیســت تیم استقالل وجود خواهد 

داشــت. همچنین اخبارى که مبنى بر درخواست ساپینتو 
مبنى بر فسخ قرارداد یزدانى مطرح شــده صحت ندارد. 
سرمربى استقالل این بازیکن را از تیم کنار گذاشته و با توجه 
به اینکه یزدانى با باشگاه قرارداد دارد تصمیم گیرنده در مورد 

وضعیت او مدیریت باشگاه خواهد بود.
عزیز بک آمانوف نیز دیگر بازیکن تیم است که در لیست 
خروجى قرار دارد. با توجه به تمایل بازیکن براى جدایى و 
همچنین رضایت باشگاه براى قطع همکارى، احتمال رفتن 

او زیاد است، با این حال آمانوف نیز مانند سیاوش یزدانى 
ابتدا باید تیم جدید خــودش را معرفى کند. پس از این اگر 
باشگاه استقالل با باشــگاه مقصد به توافقات الزم رسید، 

رضایتنامه این بازیکن صادر خواهد شد.
همچنین بر اســاس پیگیرى ها مشخص شــد ساپینتو 
درخواستى براى قطع همکارى با سجاد شهباززاده نداده 
و به جز یزدانى و آمانوف فعال بازیکن دیگرى در لیســت 

خروجى قرار ندارد.

2 راه پیش روى یزدانى 
براى ادامه فعالیت فوتبالى
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عملکرد دروازه بان ســپاهان همانى اســت که 
طالیى پوشان پس از بازگشــت پیام نیازمند از 

پرتغال انتظارش را داشتند.
اگرچه ژوزه مورایس و سپاهان در چهار هفته 

ابتدایى پس از اضافه شدن نیازمند نتایج 
خوبى کسب نکردند و با سه تساوى و 
یک شکســت خانگى مقابل فوالد از 
صدر جدول فاصلــه گرفتند، اما خیلى 

زود توانســتند اوضاع را سر 
و سامان ببخشــند و در 
ادامه سپاهان با نتایجى 
که کسب کرد در میان 
مدعیان قــرار گرفته 

است.
سال گذشــته بدون 
پیام نیازمند سپاهان 
با مربیگــرى محرم 
نویدکیــا روزهــاى 
ســختى را پشت سر 

گذاشت. آن ها نیم فصل 
اول را با کریستوفر کنت پشت  

سر گذاشتند و در نیمه دوم فصل 
به سراغ رشــید مظاهرى رفتند 

که در پنجره تابســتانى مذاکرات 
مسئوالن باشگاه با او بى نتیجه 

مانده بود.

پیام حاال با وجود اینکه هنوز سپاهان با مورایس 
نتوانسته به ثبات برســد موفق به ثبت 7 کلین 
شیت در 13 مسابقه شده است و کادر فنى پرتغالى 
تیم به شدت از عملکرد گلر تیمش رضایت دارد.

در این بین اما شــرایط براى نیازمند نسبت به 
نیم  فصل اول متفاوت شــده و او برخالف 13 
بازى قبلى لیگ  برتر در مصاف با اســتقالل 
رشــید مظاهرى را به عنوان یک رقیب جدى 
روى نیمکــت نمى دید. ایــن تغییر 
بــزرگ و محتمــل در اردوى 
ســپاهانى ها البته تاثیرى روى 
عملکرد نیازمند نداشت و او در 
مقابل اســتقالل چند مرتبه با 
واکنش هاى به موقع خود مانع 
از فروپاشــى دروازه اش شد. 
مهم ترین واکنش او هم مهار 
ضربه یامــگا در موقعیت تک به 
تک بــود که به خوبــى جهت آن را 

تشخیص داد.
داشــتن یک دروازه بان مطمئن یکى 
از مهم ترین ارکان یک تیم مدعى به 
شمار مى رود و ســپاهانى ها با حضور 
نیازمنــد، خالیــى در ایــن منطقه 
نمى بینند. البته که جذب یک جانشین 
مطمئن یکى از اولویت هاى سپاهانى ها در 

پنجره زمستانى است.

سپاهان، نیازمند جذب جانشین مطمئن
 براى پیام
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خرید مهاجم؛ این کلید واژه مشــترك تیم هاى لیگ 
برترى در بازار زمستانى این فصل شده است. آمار جدول 
گلزنان برتر و کارنامه تیم هاى حاضر در باالترین سطح 
فوتبال حرفه اى کشورمان نشان دهنده ضعف مهاجمان 
در گلزنى است. ضعفى که مثل خوره به جان تیم ها افتاده 
و آثارش روز به روز بر کالبد خطوط حمله لیگ بیش از 
پیش نمایان مى شود، تا جایى که دو آقاى گل لیگ در 
فصول بیستم و بیست و یکم طلسم شده اند و با وجود 
پشت سرگذاشتن بیش از نیمى از بازى هاى این فصل 

هنوز پایشان به گلزنى باز نشده است.
حاال تیم ها براى بهبود عملکرد بازیکنانشــان در فاز 
هجومى به فکر ترمیم خط حمله خود با افزودن مهره 
جدید افتاده اند. اما در این میان موضوعى مطرح است 
که جواب آن روشن مى کند ضعف خط آتش تیم ها در 
به آتش کشیدن سنگر رقبا فقط با تقویت ترکیب تیم در 
این پست رفع نخواهد شد. چه اینکه اگر تعداد مهاجمان 
باکیفیت و تأثیرگذار در یک تیم تضمینى بر باالرفتن 
آمار گلزنى در آن تیم مى شد االن تیم استقالل باید در 
صدر بهترین خط حمله لیگ جا خوش کرده باشد. اما 
آبى پوشان پایتخت علیرغم در اختیار داشتن گنجى با 
ارزش در پســت مهاجم با میانگین یک گل زده براى 
هر بازى، 16 دیدار خود را به پایان رسانده اند. استقالل 
ســاپینتو با 16 گل زده در حالى در رده ششمین خط 
حمله لیگ قــرار گرفته که با این عملکــرد نه تنها در 
دفاع از عنوان قهرمانى ناکام خواهد ماند بلکه رکوردى 
فاجعه بار از پرترافیک ترین خط حمله تاریخ لیگ ایران 

را از آن خود خواهد کرد.

اینها همه در حالى است که اکثر مهاجمانى که در لیگ 
22 با پیراهن استقالل به میدان رفته اند سابق بر این آمار 
خوبى در فروریختن سنگر رقیبان داشته اند. اما طلسم 
شدن این مهره هاى هجومى تنها به فرصت سوزى و 

ناتوانى آنها در گلزنى برنمى گردد. نبودن هافبک طراح 
و خالق در این تیم یکى از معضالتى است که از پیش از 
شروع فصل بارها به آن اشاره شد و کم اهمیت جلوه دادن 

آن حاال گریبان این تیم پرمهاجم را گرفته است. 

عدم وجود بازیکن گلســاز و مهندســى که با معمارى 
دقیق خود در مستطیل سبز موقعیت گلزنى براى سایر 
همتیمى هایش فراهم کند نه تنها موجب ضعف استقالل 
در گلزنى شده بلکه اکثر حریفان این تیم مدعى در لیگ 

را هم به چالش انداخته است. عدم تغذیه مناسب از سوى 
هافبک هاى تیم به مرور بر عملکــرد مهاجمان تأثیر 
ســوء خواهد گذاشــت و عطش گلزنى آنها را در نطفه 

فروخواهد نشاند.
البته گاهى این فراهم نشــدن فرصــت گلزنى براى 
مهاجمان به تاکتیک ســرمربى تیم هــم برمى گردد. 
با توجه به میل تیــم ها به نتیجه گیــرِى صرف، اکثر 
ســرمربیان لیگ برترى بــراى فرار از شکســت به 
بازى هاى دفاعى روى آورده اند. آنها با عالقه مفرط به 
شکست ناپذیرى با پرس شــدید رقبا در زمین خودى و 
دفاع از میانه هاى میدان نه تنها راه نفوذ و پى ریزى گل 
را بر روى بازیکنان تیم مقابل مى بندند بلکه موجب مى 
شوند یاران خودشان هم با فرو رفتن در الك دفاعى از 
طرح هر نوع حمله اى دســت کشیده و به ضدحمالتى 

بسنده کنند که طبق آمار کمتر به ثمر نشسته است.
به همیــن اینها زمیــن هــاى نامناســب و ناهموار 
اســتادیوم ها که صداى اکثر بازیکنــان و مربیان را در 
آورده هم باید اضافه شــود؛ زمین هاى پــر چاله و بى 
کیفیتى که با سلب توان تاکتیکى و تکنیکى از بازیکنان 
و سکاندارانشــان مزیدى بر علت عدم ایجاد موقعیت 
و فرصت گلســازى و گلزنى در بازى ها مى شوند. در 
نهایت همه اینها به اسم مهاجمان بخت برگشته اى تمام 
مى شــود که اگر چه همه آنها به اندازه اى ششــدانگ 
نیســتند که بشــود روى در آوردن نتیجه بازى به شم 
گلزنى شــان تکیه کرد اما با قضاوتى یــک طرفه به 
مجرم بودن این مهاجمان در فرو نریختن ســنگر رقبا 
حکم دادن، بدون شــک نقطه پایانى بــر این معضل

 نمى توان گذاشت.     

از زمین ناهموار و بازى دفاعى تا کمبود مهندس خالق و مهاجم ششدانگ

همه بحران سازان گلزنى در لیگ برتر 
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به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها گزارش عملکرد درآمد و هزینه 6 ماهه اول سال 1401 شهردارى سده لنجان که به تأیید شوراى اسالمى شهر 
رسیده جهت آگهى و تنویر افکار عمومى بشرح ذیل اعالم مى گردد.

 گزارش عملكرد
 درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ شهرداری سده لنجان

شهرداری سده لنجان

درآمد هاى وصول شدهنام حسابکدحساب

131,778,818,670 درآمد ناشى از عوارض عمومى 4101

550,825,500 درآمد ناشى از عوارض اختصاصى4102

2,300,141,217 بهاء خدمات و درآمد هاى موسسات انتفاعى شهردارى4103

572,433,767 درآمد حاصله از وجوه و اموال شهردارى4104

3,674,055,053کمک هاى اعطائى دولت و سازمانهاى دولتى4105

2,607,154,973درآمد اعانات و هدایا و دارایى ها4106

7,660,258,800ماده 101 قانون شهردارى4201

30,520,972,713فروش اموال غیر منقول4202

5,253,814,679فروش اموال منقول و اسقاط 4203

184,918,475,372جمع کل درآمد ها

مبلغ هزینه شدهنام حسابکدحساب

84,459,191,211 هزینه جارى51
95,373,001,716 تملک دارائى هاى سرمایه اى(عمرانى)52

179,832,192,927جمع کل هزینه ها

عملکرد شش ماهه اول سال 1401

هزینه هاى عمرانى 6 ماهه اول سال 1401

مجتمع طالى موته در نظر دارد " احداث کریدور هوایى ارتباطى بین ساختمانهاى اتاق طالى قدیم و جدید 
مجتمع طالى موته در استان اصفهان (سرجمع) " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
شماره ثبت ســتاد 2001001546000001 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه 
(فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  890,000,000 ریال (هشتصد و نود میلیون) ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه 

بانکى ) برگزار نماید. 
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06

-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 
-مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 

-تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1401/12/02
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 و 1456-021 تماس حاصل نمایند و 

یا به آدرس اینترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

" آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۴۰۱/۶۱۵  (نوبت اول)"

 م.الف:۱۴۴۵۶۷۰

مجتمع طالی موته

مجتمع طالى موته در نظر دارد "انجــام عملیات حمل و  خاکریزى،  پخش و تســطیح ، آبپاشــى و کوبش  الیه 
هاى خاکریزى شده و اجراى ژئوتکســتایل جهت افزایش ارتفاع تاج  دیواره سد  باطله شــماره 4  کارخانه  مجتمع 
طالى موته  واقع در استان اصفهان (ســرجمع)" را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به شماره 
ثبت ســتاد 2001001546000004 و با جزئیات مندرج در اســناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه (فرآیند 
ارجاع کار) به مبلــغ  1,287,500,000 ریال ( یک میلیارد و دویســت و هشــتاد و هفت میلیــون و پانصد هزار )

 ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06

-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 
-مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 

- تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخ 1401/12/02
عالقمندان شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى با شماره هاى دفتر ثبت 
نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 و 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتى

 www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

" آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

همراه با ارزیابی کیفی (یکپارچه) شماره ۱۴۰۱/۶۲۷  (نوبت اول)"

 م.الف:۱۴۴۵۶۶۳

مجتمع طالی موته

مبلغ هزینه شدهنام حسابکدحساب

1,607,530,500 مطالعه براى احداث520101001

2,298,326,000 سایر اعتبارات مربوط به ساختمان 520102001

520103001       89,129,140,411

2,338,004,805 تجهیزات رایانه اى520202002
جمع کل هزینه هاى 

95,373,001,716 عمرانى

سایر اعتبارات مربوط به پل ، تونل ، اتوبان ، خیابان و ...


