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۳

۳

طالی سرخ رنگ شده!

بازی در چهارباغ!

کام تلخ صادرات عسل

وام بگیرید؛
 گوشت و برنج بخرید!

۲

       

اگر گوشی 
سامسونگ دارید 

مراقب باشید!

آغاز احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدى کشور
۸

تار و پود فرصت ها 
چله افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهان در حالى از پنجم بهمن چیده شــد که در این 
نمایشگاه 11 استان کشــور و 110 مشارکت کننده 
حضور داشتند.  نمایشگاهى که تا دهم بهمن ماه در 
محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان در فضایى به مساحت 6 هزار مترمربع 

ادامه دارد.
در این نمایشــگاه که با هدف رویداد محورى به دنبال 
آشــتى مردم با هنر فرش دســتباف و نیز ایجاد زمینه 
توسعه صادرات بازگشایى شده، مشــارکت کنندگانى 
از استان هاى اصفهان، آذربایجان شــرقى، آذربایجان 
غربى، خراسان رضوى، گلستان، مرکزى، زنجان، قم، 
تهران، کردستان و چهارمحال و بختیارى حضور دارند...

خطوط  بد  خط  خیابان ها خطوط  بد  خط  خیابان ها 
خط کشى هاى اصفهان حرفى براى گفتن ندارندخط کشى هاى اصفهان حرفى براى گفتن ندارند

۶

در مراسمى با حضور معاون رئیس جمهور، استاندار و مدیرعامل فوالد مبارکه در اصفهان صورت گرفت؛

وینگر سپاهانوینگر سپاهان
 دوباره شاگرد ژنرال شد دوباره شاگرد ژنرال شد

محمدرضا حسینى، وینگر 33ساله سپاهان پس از انجام 
بیش از هشــتاد بازى براى طالیى پوشان، اصفهان را به 
مقصد سیرجان ترك کرد تا بار دیگر شاگرد امیر قلعه نویى 

شود...

۶

در صفحه ۳ بخوانید

بیست و پنجمین نمایشگاه فرش 

دستباف اصفهان تا دوشنبه ادامه دارد 

۱۷ نوع سرقت 
در اصفهان 
رخ مى دهد

۴

جدایی درویشی 
از جمــــع
 گاندوها

در صورتــى کــه گوشــى هاى 
سامسونگ اســتفاده مى کنید، 
براى حفــظ امنیت، در اســرع 
وقت نســبت به به روزرســانى 

گلکسى استور روى دستگاه ...

برگزاری اولین نمایشگاه مد و لباس 

اصیل ایرانی در اصفهان
۳

۷

بازداشت یکی از عوامل بازداشت یکی از عوامل 
افزایش قیمت ارز افزایش قیمت ارز 

۶در اصفهاندر اصفهان

انتقال مالکیت از فوتبال به سینما آمد! میزبانی چهارباغ از سیمرغ فجرجهان نما بهترین برنامه هاى ضبط صدا براى ویندوزاستان بهترین دما براى خواب چند درجه است؟تکنولوژی سالمت

الف: مناقصه  گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب: موضوع مناقصه: خرید تعداد 20/000 بســته کاغذA 4 هشتاد گرمى برش 

لیزرى با لفاف بانک ملت  
ج: سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 1000,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قیدوشــرط  (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى تضمین شــده در 
وجه مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان و یا واریز به حساب شماره 
2024013595 با شناسه واریز 14013300020103114 ، قابل پرداخت در کلیه 

شعب بانک ملت 
د: مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 200,000 ریال واریز به حساب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020103298 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت. 
هـ: محل دریافت اسناد مناقصه: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان، طبقه چهارم ، اداره ساختمان 

وتدارکات .

آگهی مناقصه  عمومی شماره  ۱۴۰۱/۳ 
بانک ملت استان اصفهان

نوبت اول

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

تملک اراضی

روابط عمومی مدیریت اکتشاف
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  1             

NO. X Y

1 543809.2273 3774072.9531

2 543839.3787 3774224.8966

3 543841.1565 3774233.4598

4 543860.4778 3774322.5749

5 543853.4703 3774323.2904

6 543834.3154 3774234.9430

7 543832.5126 3774226.2591

8 543802.3612 3774072.3156

9 543854.8380 3774063.9022

10 543809.9068 3774034.8602

11 543829.4281 3774004.6586

12 543831.5070 3774014.2273

13 543815.7856 3774038.6601

14 543854.838 3774063.9022

  2             

NO. X Y

15 543952.5750 3773909.0546

16 543949.9663 3773990.9898

17 543931.6630 3773994.9213

18 543831.9276 3774016.3419

19 543799.5967 3773865.7761

20 543899.3221 3773844.3554

21 543904.2645 3773843.2938

22 543936.1981 3773836.4346

  3             

NO. X Y

23 543904.2645 3773843.2938

24 543899.3221 3773844.3554

25 543894.3796 3773845.4171

26 543931.4445 3773790.5896

27 543931.7246 3773802.6591
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نوبت اول

 م.الف:۱۴۴۴۳۹۶

به اطالع مى رساند شرکت ملى نفت ایران-مدیریت اکتشاف به منظور اجراى پروژه احداث جاده دسترسى وآماده 
سازى محل کمپ و محوطه چاه اکتشافى آران4، واقع در استان اصفهان،شهرستان آران و ب یدگل، قصد تـحصیل 

اراضى مورد نیاز به مساحت تقریبى55850 متـر مربع مطابق نقشه ذیـل را دارد.
لذا در اجراى مقررات الیحه قانونى نحوه خرید و تملک اراضى و امالك براى اجراى برنامه هاى عمومى و عمرانى 
ونظامى دولت مصوب 58/11/17شوراى انقالب اسالمى، بدینوسیله از مـالکین حقیقى و حقوقى و کسانى که خود 
را در محدوده اعالم شده ذیحق مى دانند دعوت مى شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهى مدارك و 
مستندات خودرا به امور اراضى مدیریت اکتشاف واقع در تهران- شمال میدان شیخ بهائى،ابتداى خیابان سئول، 
خیابان خدامى ،طبقه دوم امورحقوقى ، تسلیم نمایند تا پس از بررسـى و احراز مالکیت نسبت به تعیین قیمت 

کارشناسى اراضى برابر ترتیب مقرر در الیحه قانونى مربوطه اقدام گردد.
در غیر این صورت با انقضاى مهلت اعالم شده، مراحل بعدى قانونى در جهت تملک و تنظیم سند قطعى برابـــر 

مقررات به انجام خواهد رسید.

جدول زمانى  انجام مناقصه 

از 1401/11/08 لغایت ساعت 12 مورخ 1401/11/13مهلت دریافت اسناد مناقصه 

ساعت 13 مورخ 1401/11/16مهلت ارائه پیشنهادات (تحول پاکت ها)

رأس ساعت 10 صبح دو شنبه مورخ 1401/11/17تاریخ بازگشایى پاکت ها

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالى، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت محل تحویل پاکت ها
استان اصفهان، طبقه اول، دبیرخانه

بانک در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است 

تار
چله افتتا
اصفهان
نمایش
حض

ادامه
در این نم
آشــتى
توسعه ص
از استان ه
غربى، خ
تهران، ک

بیسبیس

دستبادستبا
ییردجدایی درویش ییششی وی روی یی شویی درویوورر ی جدایی درویشیجداییدرویشددرویشیشد

ععز جمــــع ز جمــــعز جمــــععجم
گاندوهااگاندوها

۷
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د،

رع 
ى 

۲

جانشین فرمانده انتظامی استان جانشین فرمانده انتظامی استان 

خبر داد؛خبر داد؛
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سرماى دى ماه امسال 
بى سابقه نبود

مدارس مبالغ گرفته شده را 
جبران کنند

خبرخوان
عجیب ترین گداى 

اصفهانى!
زن مشکوك مسافر اصفهان به تهران    رکنا |
دستگیر شد. یک خانم مسافر هر روز با هواپیما از 
اصفهان به تهران سفر مى کرد و برمى گشت که با 
مشکوك شدن پلیس و رصد و پیگیرى، پلیس به 
اطالعات عجیبى دست یافت. پلیس با دستگیرى 
این خانم پى برد که این شــخص هر روز با پرواز 
مســتقیم براى گدایى به تهران مى رود و روزانه 
5 میلیون تومان درآمد داشــته و دوباره به شهر 

خودش برمى گشته است.

ما و اماراتى ها 
  ایسنا |لژیونر دوچرخه سوارى زنان ایران 
گفت: تیم اماراتى که عضو آن هســتم بهترین 
امکانات را دارد. سمیه یزدانى گفت: دوچرخه اى 
که در اختیار من قرار دادنــد، تقریباً 900 میلیون 
تومان مى شود و در حال حاضر بهترین دوچرخه 
دنیاست. همچنین مابقى تجهیزات هم هر کدام از 
بهترین برندها در اختیار من قرار داده شده است. از 
لحاظ تغذیه و دیگر امکانات بهترین شرایط فراهم 
است. وى در مورد تفاوت سطح امکانات در این تیم 
و تیم هاى ایرانى گفت: ما در ایران تیم باشگاهى 
و قرارداد نداریم که بخواهم وضعیت این تیم را با 

تیم هاى باشگاهى ایران مقایسه کنم.

پلمب به دلیل کشف حجاب
  فارس | فرماندار شیراز مى گوید: ممنوعیت 
کشف حجاب در مغازه ها و مجتمع هاى تجارى به 
اصناف اعالم شده اســت و مشتریان و مراجعان 
به واحدهاى تجارى، حق کشف حجاب ندارند. 
لطف اله شــیبانى گفت: به تازگى یک درمانگاه 
دندانپزشکى در شــیراز، به دلیل کشف حجاب 

پرسنل و مراجعان آن، پلمب شده است.

فوتبال گران تر از کنسرت
  عصر ایران |قیمت هاى بلیت ورزشــگاه 
آزادى و دیدار اســتقالل و ملوان در حالى اعالم 
شد که با افزایش قیمت چشــمگیرى مواجه بود. 
براى این مســابقه 5000 هوادار مجوز حضور در 
ورزشگاه آزادى صادر شد و در سامانه بلیت فروشى، 
بلیت هــاى پشــت دروازه 100 هــزار تومان و 
بلیت هاى روبــه روى جایگاه 200 هــزار تومان 
به فروش رســید. عجیب تر از همه، قیمت بلیت 
جایگاه ویژه آزادى است که یک میلیون تومان به 
فروش رسید. این در حالى است که باالترین قیمت 
کنسرت یکى از خوانندگان پاپ ایرانى، 495 هزار 

تومان است!

جمعیت 
از کى نزولى مى شود؟

مرکز آمار ایران پیش    جام جم آنالین |
بینى کرد، جمعیت ایــران از اواخر دهه 1430 به 
بعد نزولى شده و در این ســال به 93/6 میلیون 
نفر برسد. بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در 
سال هاى 1405، 87/7 میلیون نفر، 1410، 89/6 
میلیون نفر، 1415، 91/4 میلیــون نفر، 1420 ، 
92/8 میلیون نفــر، 1425، 93/7 میلیون نفر و 

1430 ، 93/6 میلیون نفر پیش بینى شده است.

«خجالت نکش 2» 
در قالب سریال 

  فیلم نیوز | رضا مقصــودى، کارگردان 
قصد دارد ادامــه فیلم «خجالت نکــش» را در 
قالب  سریالى براى شــبکه نمایش خانگى تولید 
کند. این فیلم سال 1396 با بازى شبنم مقدمى 
و احمد مهرانفر جلــوى دوربین رفت. «خجالت 
نکش» داستان مردى اســت به نام «قنبر» که 
در میانسالى تصمیم مى گیرد که بار دیگر بچه دار 
شود که با مخالفت اولیه همسرش «صنم» مواجه 

مى شود. 

رئیس ســازمان هواشناســى کشــور درباره وضعیت 
بارندگى ها طى ســه هفتــه اخیر اظهار کــرد: اگرچه 
بارندگى هــا به طور کلــى کمتر از نرمال هســتند اما 
پیش بینى مى شــود طى هفته هاى آینده به حد نرمال 
برسند.سحر تاج بخش گفت: طى ماه هاى آینده قطعًا 
بارش هایى خواهیم داشــت و به حد نرمال نیز خواهند 
رســید اما الگوهاى آن ها نیز همچون سه هفته گذشته 
است و تمرکز در جنوب کشــور خواهد بود. وى افزود: 
طى دى ماه و اوایل بهمن ماه شدیدترین کاهش دماى 
کشور را داشتیم و این میزان از کاهش دما در این بازه 
زمانى طبیعى است. چند سال اخیر به دلیل افزایش دما 

و خشکسالى تجربه زمستان سرد براى ما ملموس نبود. 
اما الگوى زمســتانى همین هواى سرد است و به دلیل 
عدم تجربه هواى سرد طى چندسال اخیر، چند استان 

در کاهش دما رکورد زدند.
تاج بخش افزود: در برخى از شهرها که رکورد دما زده 
شد این کاهش دما بى سابقه نبود ولى به دلیل اینکه در 
بازه زمانى چند سال گذشته چنین کاهش دمایى اتفاق 
نیفتاده بود و برخى تصور کردند که زمســتان سخت و 
بى ســابقه اى رخ داد. رئیس سازمان هواشناسى گفت: 
بعد از عبور دو موج بارشــى در هفته پیش رو براى اکثر 

نقاط کشور افزایش دما خواهیم داشت. 

مدیرکل دفتر وزارتى با ابالغ بخشنامه اى اعالم کرد: 
مدارس مبالغ گرفته شده از اولیاى دانش آموزان که به 
ازاى آن اقدامى نکرده اند را به نحو مقتضى جبران کنند.
در این بخشنامه آمده است: مبالغى که مدارس (دولتى 
و غیردولتى) جهت انجام خدمات خاص از اولیا دریافت 
نموده اند و بــه ازاى آنها به دلیــل غیرحضورى بودن 
کالس ها اقدامى صورت نگرفته است، به نحو مقتضى 
جبران شــود.حجت  االسالم و المســلمین محسنى 
اژه اى، رئیس قوه قضاییه گفته بود یکى از مشکالتى 
که به واسطه تعطیلى متکثر مدارس در سال تحصیلى 
جارى رخ داد، مقوله دریافت وجوه از اولیاى دانش آموزان 

براى هزینه هاى مربوط به ســرویس ایاب و ذهاب و 
تغذیه محصالن بود؛ بعضًا اولیاى دانش آموزان گالیه 
دارند که با توجه به تعطیلى زیاد مدارس در این ســال 
تحصیلى، پول دریافت شده از آنها براى سرویس رفت 
و آمد و همچنین تغذیه دانش آموزان، به آنها مســترد 
نمى شــود و حتى در مواردى مدارس بــراى وصول 
این چک هاى دریافتى از والدیــن دانش آموزان اقدام 
مى کنند.رئیس عدلیه تأکید کرد دادســتان کل کشور 
ضمن شنیدن اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش و 
پرورش و همچنین اولیا، تدابیر الزم را پیرامون رفع این 

مشکل اتخاذ کند.

خورشید کیایى
کام صادرکنندگان عســل ایران این روزها تلخ است. اگر 
تا چندى پیش بخش عمده اى از عســل ایران به عنوان 
ســومین تولید کننده در دنیا به امارات و دیگر کشورهاى 
عربى صادر مى شــد، اکنون این صادرات به صفر رسیده 

است.
ایران بعد از چین و ترکیه به عنوان ســومین تولید کننده 
عسل در دنیا شناخته مى شود اما به دلیل نداشتن دانش و 
فناورى در این زمینه با وجود تولید باال نتوانسته در صادرات 
کارنامه خوبى از خود ارائه دهد. موضوعى که معاون وزیر 
جهاد کشاورزى نیز همین یکى دو روز پیش از آن اظهار 
تأسف کرده که ارزش افزوده اى که حاصل کشور مى شود، 

متناسب با رتبه تولید عسل نیست.
طبق آمارها سال گذشــته 111 هزار تن عسل در کشور 
تولید شد که نسبت به سال 99 حدود سه هزار تن کاهش 
داشته اســت اگرچه در ارزیابى هاى انجام شده در سال 
2022، ایران رتبه سوم میزان تولید عسل را پس از چین 
و ترکیه به خود اختصاص داده است و اکنون ما جزو پنج 

کشور اول دنیا هستیم.
با وجود ایــن میزان تولید باال در کشــور، فعاالن صنعت 
زنبوردارى معتقدند بازار داخل کشش این حجم از تولید را 
ندارد و لذا براى صادرات آن باید تمهیداتى اندیشیده شود 
تا صادرات بى رونق عسل روزهاى پررونق را هم ببیند. به 
گفته فعاالن این بازار دولت باید جوایز صادراتى بگذارد و 
یا تمهیداتى براى صادرات عســل ایجاد کند تا تولید این 

محصول براى زنبوردار به صرفه باشد.
پرداخت تســهیالت دولتى به زنبورداران راهکار دیگرى 
است که کام زنبورداران و تولیدکنندگان عسل را مى تواند 
شیرین کند تا تولیدکنندگان بتوانند با تولید این محصول و 

صادرات آن به اقتصاد کشور کمک کنند.
جالب اینکه در کشــورهاى دیگر با روش هاى گوناگون 

توانســته اند از این محصول و اررزش افزوده باالى آن 
استفاده کنند. طبق بررسى هاى انجام شده، ارزش افزوده 
محصوالت کشاورزى ناشى از گرده افشانى زنبور عسل در 
بسیارى از کشورهاى دنیا بین 60 تا 143 برابر ارزش افزوده 
عسل و بسیارى از محصوالت جانبى آن است که نشان 
مى دهد اگر هدفگذارى ما دستیابى به امنیت غذایى پایدار 
باشد، ارزش افزوده اى که زنبور عسل مى تواند از بُعد گرده 
افشانى ایجاد کند نسبت به اینکه محصوالت جانبى آن را 

استفاده کنیم بیشتر است.
در مطالعات انجام شــده در خصوص گرده افشانى، زنبور 

عسل بین 70تا 90 برابر ارزش افزوده بیشترى نسبت به 
عسل و فرآورده هاى جانبى آن ایجاد مى کند.

به گفته معاون وزیر جهاد کشــاورزى به این دلیل که در 
گذشته مقوله امنیت غذایى در کشور چندان مهم نبود روى 
این موضوع تمرکزى وجود نداشت ولى باید یک راهبرد 

جدیدى در کشور در استفاده از زنبور عسل داشته باشیم.
خیام نکویى با تأکید بر اینکه باید  بر روى گرده افشانى زنبور 
عسل براى افزایش کمى و کیفى گیاهان زراعى و باغى 
تمرکز بیشترى شــود، تصریح کرده: این موضوع باید در 
دستور کار پژوهشــگران و زنبورداران قرار بگیرد با توجه 

به اینکه 150 هزار زنبوردار کشور در 110 هزار زنبورستان 
سال گذشته 112هزار تن عســل تولید کردند که باید با 
استفاده از فناورى هاى موجود براى محصول عسل ارزش 

افزوده پیدا کرد.
تاریخچه زنبوردارى در ایران یک قدمت بسیار کهن دارد و 
آثارى که از 800 سال قبل از میالد در استان لرستان کشف 
شده نشان مى دهد قدمت استفاده از این دانش و فناورى 
در کشــورمان فوق العاده طوالنى است؛ بنابراین نباید از 
صادرات ایــن محصول تاریخى بــا ارزش افزوده باال به 

راحتى چشم پوشید.

کام تلخ صادرات عسل
ادعاى آقاى مدیرکل

«رافائل گروســى»، مدیــرکل آژانس    ایلنا|
بین المللى انرژى اتمى با تکرار برخى ادعاها گفت که 
قدرت هاى غربى باید تالش مضاعفى براى ممانعت 
از هسته اى شدن ایران انجام دهند. وى که در جلسه 
یکى از کمیته هــاى جانبى پارلمــان اروپا صحبت 
مى کرد، مدعى شــد که ایران اکنون مــواد کافى 
براى ســاخت «چندین بمب هسته اى» را در اختیار 
دارد. وى افزود که ایران در حال حاضر 70 کیلوگرم 
اورانیوم 60 درصد غنى شده و هزار کیلوگرم اورانیوم 

با غناى 20 درصد دارد. 

طعنه به احمد توکلى 
چنــد روز پیــش، فیلم    روزنامه رسالت|
مصاحبه اى از احمد توکلى، نماینده ســابق و رئیس 
مرکز پژوهش هاى مجلس منتشــر شــد که خاطر 
عالقه مندان بــه او را آزرد. دکتــر توکلى که زمانى 
اقتصاددانى باســواد و ســخنورى مسلط محسوب 
مى شــد، با حالتى عجیب و ســر و دســت لرزان 
و نفســى که با گفتن هر کلمه قطع مى شــد، چند 
دقیقه مصاحبه اى کرده که اگــر متن آن زیرنویس 
نشــده بود، اصًال قابل تشــخیص و فهم نیست... 
هــر سیاســت مدارى بایــد به محض تشــخیص 
رســیدن به وضعیت عدم تعادل یا حتى عدم تسلط 
بر وقایع، خود را از عالم سیاســت بازنشســته کند. 
جالب اســت بدانیم که نخست وزیر چهل وچندساله 
نیوزیلند، دقیقًا به دلیل اینکه دیگر خود را مناســب 
این جایــگاه نمى دانــد، هفته پیــش کناره گیرى

 کرده است.

طعنه به «کیهان»
نظــام الدیــن موســوى، نماینده    جماران |
مجلس با توصیــه به پیشــنهاد روزنامه «کیهان» 
براى بستن تنگه هرمز در قبال تروریستى خواندن 
سپاه توســط اروپا نوشت: دوســتان! بیایید قدرى 
به روز شویم. بســتن تنگه هرمز یک «تهدید دهه 
شــصتى» اســت براى وقتى که ایران جهت پاسخ 
به حمــالت صدام هــم باید موشــک از لیبى وارد 
مى کرد. نه االن با وجود انبوه شــهرهاى موشکى 
ســوپر ســونیک، بُرد 2هزارکیلومتــر و نقطه زن، 
پهپادهاى متنوع و پیشرفته و غنى سازى 60درصدى

 اورانیوم!

اوضاع کانادا از نگاه  «ایران»
رکــود اقتصــادى، تــورم    روزنامه ایران |
فزاینده و نرخ رو به رشــد بیکارى، تنها چند نشانه 
هشدارآمیزى است که نخست وزیر کانادا و کابینه اش 
را براى چاره جویى و تعیین اولویت هاى دولت براى 
سال جدید پاى میز گفتگو کشاند. بحران اقتصادى 
پیش آمده در بخش بهداشــت و درمــان ملموس 
و قابل رؤیت اســت. به طورى کــه در حال حاضر 
بیمارستان هاى کانادا مجبور به پذیرش بیش از حد 
ظرفیتشان شده اند و اســتاندارى ها خواهان بودجه 
بیشتر براى کنترل این شــرایط هستند. اما شرایط 
سختى که در برهه فعلى از ســوى دولت فریاد زده 
مى شــود و بانک مرکزى کانادا نیز براى خالصى 
از آن، فشار بیشــتر بر مردم را در دســتور اجرا قرار 
داده است، از ســوى اقتصاددانان بارها هشدار داده 

شده بود.

این  را باید به دولت بگویید
  روزنامه آفتاب یزد |ضرغامــى بــه میان 
خبرنــگاران آمــده و حرف هــاى قشــنگى زده، 
حرف هایى که دست به دست در شبکه هاى اجتماعى 
مى چرخد و جوالن مى دهد. از باز کردن فضا و حذف 
روادید و نگاه نو به گردشــگرى گفته اما یک کلمه 
از جام جهانى قطر و اینکه چه شــد که ایران از این 
«خوان» گســترده حتى لقمه اى نتوانست برگیرد 
نگفت. آقاى ضرغامى حرف هایى که در کابینه باید 
مى گفت را تحویل خبرنگاران داد! بپذیریم: «هنوز 
کم نیســتند سیاســتمدارانى که حرف هاى جذابى 

مى زنند اما براى افکار عمومى جذابیتى ندارند!»

 یکى از شهروندان کرمانى که در سفر عتبات عالیات به سر مى برد چشمش به 
پیامک 40 هزار میلیارد تومانى افتاد که بانک آینده برایش ارسال کرد.

افکارى یکى از اعضاى خانواده شهروند کرمانى که یک شبه مولتى میلیاردر 
شده است در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: ساعت یک و سه دقیقه بامداد سوم 
بهمن ماه جارى 40 هزار میلیارد تومان پول به حساب بانک آینده واریز شد. البته 
این مبلغ توسط رسانه ها ُرند شده است و باید به مبلغ 40 هزار میلیارد تومانى که 

به حساب واریز شده، 4 میلیارد تومان دیگر را هم اضافه کرد.
افکارى درباره لحظه اى که عضو خانــواده پیامک 40 هزار میلیارد تومانى را 
دریافت کرد، ابراز داشت: وى در جوار ضریح امام حسین(ع) نشسته بود و وقتى 

پیامک را دریافت کرده است، متعجب مى شود و تصور مى کند، اشتباه کرده و 
چنین پیامکى وجود ندارد. اما بعد از اینکه از حرم بیرون مى آید، این پیامک را به 
چند زائر دیگر نشان مى دهد، یکى از آنها مى گوید، 400 میلیون تومان واریز 
شده و زائر دیگرى هم رقم واریزى را 4 میلیارد تومان عنوان مى کند، اما زمانى 
به هتل مى رسد و به اینترنت دسترسى پیدا مى کند، متوجه مى شود رقم صحیح 

40 هزار میلیارد تومان است.
وى درباره برگشــت پول افزود: همه خانواده ما انتظار دارند این پول به منبع 
اصلى برگردد، اما تا این لحظه هیچ فرد یا حتى بانک پاسخگو نبوده و این در 
حالى ا ست که خاورى با 3 هزار میلیارد تومان فرار کرد و کشور ما را فروخت، 

اما ما با 40 هزار میلیارد تومان هم کشورمان را نمى فروشیم. اگر این پول جزو 
مبالغ نامعلوم است که مشخص نیست براى کجاست، آن را براى استان کرمان 

بگذارند زیرا پول خیلى زیادى است و خیلى کارها مى توان با آن انجام داد.
افکارى همچنین از تماسى سخن به میان آورد که طى آن به آنها گفته شده این 
رقم فقط یک شماره است و پول نقد نیست و ادامه داد: با توجه به استرس زیادى 
که داشتیم، امتحان کردیم و توانستیم مبلغى پول را جابه جا کنیم و متوجه شدیم 

این رقم پول واقعى است.
وى گفت: خانواده ما از این متعجب هستند که چرا بانک آینده پیگیر این پول 

نیست.

روزنامه «همشهرى» در گزارشى مدعى شد که برنجکاران شمال در روزهاى اخیر به سبب عدم ارائه محصول 
خود به بازار با مشکالتى مواجه شده اند.

این روزنامه نوشت: برنج هایى که به امید گران تر شدن و باال رفتن قیمت در بازار عرضه نشده، حاال روى دست 
برنجکاران و شالى کوبان و عمده فروشان برنج باد کرده است. البته آمار دقیقى در دسترس نیست که آیا این 
برنج هاى بادکرده، را کشاورزان به موقع و با قیمت بازار نفروخته اند یا اینکه برخى واسطه ها آن را خریده اند تا 
بعداً گران تر بفروشند ولى به هر حال تفاوتى نمى کند، چون پاسخ روشن است، معادله عرضه و تقاضا ایجاب 
مى کند برنج و هر کاالى فسادپذیرى را با قیمتى که تقاضا براى آن وجود دارد، فروخت. طبیعتاً تاجران برنج 
که روى کاالى خود به ضرر سفره مصرف کنندگان شرط بسته بودند نباید منتظر حمایت دولت یا هر نهاد 

دیگرى باشند.
به نظر مى رسد هرگونه مداخله دولت در بازار برنج بى فایده خواهد بود چون اگر بخواهد جلوى واردات بیشتر 
را بگیرد، قیمت برنج داخلى افزایش و تقاضاى مــردم کاهش مى یابد. دخالت دولت نه به نفع برنج کار و نه 
مصرف کننده است. بازار وقتى به تعادل مى رسد که خریدار و فروشنده به توافق برسند و روى انتظارات تورمى 

از قیمت هاى آینده شرط بندى نشود.
سال هاست این ذهنیت شــکل گرفته که اگر کاالیى در بازار به دلیل جهش قیمت خریدار نشد، دولت باید 
حمایت کند و چاره اى بیندیشد. تجربه برنج هاى بادکرده نشان مى دهد با افزایش قیمت برنج، مصرف کننده 
ناتوان از خرید، به جابه جایى کاالى دیگر و به طور مثال به خرید ماکارونى و دیگر خوراکى هاى جایگزین اقدام 
مى کند و هرگونه مداخله دولت به بهانه تعیین تکلیف برنج هاى بادکرده، بازهم صف تقاضا را کوتاه تر و قیمت 
را باالتر مى برد و این یعنى خطاى تصمیم گیرى در اقتصاد. فرقى نمى کند که برنج روى دست فروشندگان باد 
کند یا کاالى دیگر. دخالت در اقتصاد تنها نظم بازار را از بین مى برد و این هزینه را البته همه مردم مى پردازند.

ماجراى مولتى میلیاردر شدن یک شبه شهروند کرمانى!

ماجراى خرید حق مالکیت فیلم توســط برخى ارگان ها بعد 
از اتمام پروســه تولید یک فیلم از اتفاقات مرسوم و عجیب 

سینماى ایران به شمارمى رود.
اینکه تشــکل هاى وابســته به نهادهاى دولتى از تولید در 
ســینماى ایران حمایت کنند، یا حتى سفارش دهنده باشند، 
یا تسهیلگرى کنند، دور از ذهن نیســت. آنچه ایجاد مسئله 
مى کند، ماجراى خرید حق مالکیت فیلم توسط ارگان ها در 
حین فیلمبردارى و البته بعد از اتمام یک فیلم اســت. یعنى 
فیلمى که توســط تهیه کننده بخش خصوصى تولید شده، 
ناگهان و یک شــبه، به یک محصول ارگانــى یا محصول 
مشــترك دو نهاد و تشــکل دولتى تبدیل مى شود که تنها 
کارکردش، مى تواند ارائه بیالن کارى به باالدستى ها باشد. 
اینکه طى یک عملیات رسانه اى، همه بدانند یک تشکل یا 
سازمان عریض و طویل در جشنواره فیلم فجر خروجى دارد و 
طى یکسال گذشته بیکار نبوده و محصولى را ارائه داده است.

ظاهراً نظیر چنین اتفاقى در ســال هاى اخیــر در فضاهاى 

مختلف به دفعات رخ داده اســت. فالن تشکل، فیلمى براى 
حضور در جشــنواره ندارد یا کم دارد. براى حضور حداقلى یا 
ایجاد یک فهرســت متنوع، فیلم هایى از بخش خصوصى 
را مورد ارزیابى قرار مى دهد، کارشناســانش نســخه آماده 
نمایش(!) فیلم را مى بینند و بعد در صورت پسند، با طى شدن 
عملیات مالى، آن تشکل حق مالکیت فیلم را مى خرد! اتفاقى 
که پیش تر در فوتبال ما هم سابقه داشت و اخبار انتقال فالن 
تیم فوتبال از تهران به قم یا همدان و... و ماجراهایش را همه 

به یاد دارند!
حاال همانقدر که از حضور تیم هایى از استان هاى مختلف جا 
مى خوردید یا از تغییر نام تیم ها دچار سرگیجه مى شدید، اینجا 
هم جشــنواره فجر به یک لیگ برتر پرهیجان مى ماند...  از 
شنیدن نام یک تشکل با تعداد باالى فیلم و رقابت چند تشکل 
با تعدادى فیلم متعجب مى شوید و در انتظار روى پرده رفتن 
این آثار در فجر41 روزشمارى مى کنید. به این امید که همین 

آثار قابل دفاع باشند!

انتقال مالکیت از فوتبال به سینما آمد!

«سوده غفورى فرد» استاد دانشگاه شــهید بهشتى یکى از 
هفت برگزیده «کنگره زنان تأثیرگذار» است که اخیراً از سوى 
معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد. انتشار 
135 مقاله علمى در سال 2022 از جمله دالیل اهداى جایزه 

این کنگره به وى اعالم شده است.
به گزارش «خبرآنالین»، اینکه پژوهشگرى در یکسال 135 
مقاله بنویسید نکته قابل تأملى است. با این آمار فرد پژوهشگر 
تقریباً هر 3 روز یک مقاله منتشر کرده است. البته نویسندگان 
پرکار مقاالت علمى فقط در ایران نیستند. بر اساس پژوهشى 
که توسط جان یوانیدیس استاد دانشگاه استنفورد انجام شد، 
بین سال هاى 2000 تا 2016 بیش از 260 فرد با رکورد انتشار 

بیش از 72 مقاله علمى در سال شناسایى شدند.  انتشار 72 مقاله 
در نشریات علمى گوناگون طى یکسال به این معناست که 

پژوهشگر هر پنج روز یک مقاله نوشته است.
در نهایت تعداد مقاالت نیســت که ارزش کار پژوهشگر را 
تعریف مى کند، چنانچه یوانیدیس خود در اوج فعالیت ساالنه 
50 مقاله منتشــر کرده و دانشمند بزرگى چون اینشتین طى 
حدود 5 دهه فعالیت علمى حدود 300 مقاله علمى منتشــر 

کرده است.
ســوانته پبو که نوبــل پزشــکى ســال 2022 را گرفت، 
در دوران کارى خــود 273 مقالــه شــاخص را بــه ثبت

 رسانده است.

«سوده»، باالتر از «اینشتین»!

برنج شمال روى دست برنج فروشان باد کرد!
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خاکسپارى پیکر شهید
 مدافع امنیت 

پیکر شهید مدافع امنیت «مختار مومنى» روز پنج شنبه 
در شهرستان خمینى شهر و در گلزار شهیدان امامزاده 
سید محمد این شهرســتان به خاك سپرده شد. شهید 
سرهنگ دوم مختار مؤمنى ساکن خمینى شهر که در 
سیستان و بلوچستان مشغول انجام خدمت بود، چهارم 
بهمن امسال به همراه یکى دیگر از همرزمان خود در 
درگیرى با اشرار مسلح در شهرستان بمپور این استان 

به شهادت رسید. 

44 طرح، آماده بهره بردارى 
44 طرح خدماتى در شهرك هاى صنعتى 16 شهرستان 
اســتان آماده بهره بردارى اســت. مدیرعامل شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در بازدید از شهرك 
صنعتى رازى شــهرضا گفت: این طرح هــا با بیش از 
7 هزار و 900 میلیارد ریال هزینه، پیشــرفت بیش از 
95 درصد دارند و در دهه مبارك فجر افتتاح مى شوند. 
رسول سوارى افزود: طرح اجراى 7 کیلومتر خط انتقال 
و 10 کیلومتر شبکه توزیع آب صنعتى و افزایش ظرفیت 
36 لیتر بر ثانیه آب صنعتى شهرك رازى به عنوان اولین 
طرح استحصال پساب در شهرك هاى صنعتى استان، 

95 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.

افزایش 3 برابرى تولید
 آنتى بیوتیک 

مدیرعامل شرکت داروسازى فارابى از افزایش 3 برابرى 
تولید آنتى بیوتیک نسبت به ســال گذشته در شرکت 
فارابى خبر داد. عبدالعلى رجایى گفت:در سال جارى 19 
میلیون بطرى سوسپانسیون آنتى بیوتیک در بزرگترین 
کارخانه تولید آنتى بیوتیک کشــور تولید شده است. 
وى با بیان اینکه تولید آنتــى بیوتیک این مجموعه در 
سال گذشــته حدود 7 میلیون بطرى آنتى بیوتیک بود 
گفت: این میزان در 10 ماهه سال جارى به 19 میلیون 
بطرى سوسپانســیون آنتى بیوتیک رسیده است. وى 
افزود: پیش بینى مى شــود تا پایان سال جارى با توجه 
به فعال بودن چهار خط تولید در این شــرکت، بیش از 
25 میلیون سوسپانسیون آنتى بیوتیک از این مجموعه 

وارد بازار شود.

برخورد با خودروهاى 
درون شهرى دودزا

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهردارى 
اصفهان گفت: دو اکیپ گشــت و نظارت ســازمان 
مدیریت حمل ونقل بــار در محل هــاى پرتردد این 
کالن شهر مستقر شــده است. ســیدعلى عبدالهى 
در این بــاره اظهار کرد: با توجه به ســرماى هوا و در 
جهت کاهش آلودگى هوا ســازمان مدیریت حمل و 
نقل بار شــهردارى اصفهان بر اساس وظایف خود با 
خودروهاى سنگین و نیمه سنگین درون شهرى دودزا 
برخورد مى کند. وى افزود: بر همین اســاس با کمک 
پلیس راهور دو اکیپ گشت بازرسى از سوى سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار در سطح شــهر فعال است تا 

نظارت و اعمال قانون کند.

دستگاه قضایى پشتیبان 
فعاالن عرصه تولید است 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: دستگاه 
قضائى اجازه نخواهد داد عده اى با آســیب رساندن 
به بیت المال، از نهادهاى ارفاقــى که براى فعاالن 
واقعى عرصه تولیــد و اقتصاد در نظر گرفته شــده 
است، سوءاستفاده کنند. حجت االسالم والمسلمین 
اســدا... جعفرى تاکید کرد: همان گونه که دستگاه 
قضائى اســتان وظیفه حمایــت از تولیدکنندگان و 
سرمایه گذاران براى بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد 
کشور را دارد، باید از سرمایه هاى مردم و کشور نیز 
صیانت کند و اجــازه نخواهد داد عــده اى به بهانه 
تأسیس واحد تولیدى یا سرمایه گذارى به بیت المال 
آسیب رسانده و از نهادهاى ارفاقى که براى فعاالن 
واقعى عرصه تولید و اقتصاد در نظر گرفته شده است، 

سوءاستفاده کنند.

خبر

رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشــتى دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه در سال 1400 حدود 53 
درصد از افراد بزرگ سالى که تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشــکى اصفهان بودند به نوعى درگیر چاقى و اضافه وزن 
بودند، گفت: این آمار در نوجوانان 19.8 درصد یعنى معادل 

یک پنجم نوجوانان اصفهانى بود.
مرجان منوچهرى اظهار کرد: چاقى و اضافه وزن یک اختالل 
چند وجهى است و از جنبه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادى مى تواند بر سالمت افراد و جامعه تأثیرگذار باشد.

منوچهرى با اشاره به اینکه در سال 1400 حدود 53 درصد 
از افراد بزرگ سالى که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 

اصفهان بودند به نوعى درگیر چاقــى و اضافه وزن بودند، 
افزود: این آمار در نوجوانــان 19.8 درصد یعنى معادل یک 
پنجم نوجوانان اصفهانى بود. این در حالى است که اگر به 
چاقى در دوران کودکى توجه نشود در دوران نوجوانى حالت 
تجمعى پیدا مى کند و سخت تر مى توان درمان کرد، بنابراین 
به احتمال زیاد این افراد در بزرگ ســالى نیز درگیر معضل 

چاقى خواهند بود.
وى با اشــاره به فعالیت حدود 150 نفر کارشناس تغذیه در 
استان اصفهان، گفت: این کارشناسان در حوزه برنامه ریزى و 
مداخله در گروه هاى سنى مختلف فعالیت مى کنند تا چرخه 

چاقى و اضافه وزن کنترل و این فرایند متوقف شود.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان از برگزارى اولین نمایشــگاه مد و لباس اصیل 

ایرانى در اصفهان خبر داد.  
علیرضا ایزدى با اشاره به برگزارى اولین نمایشگاه مد 
و لباس اصیل ایرانى در اصفهان، گفت: بى تردید تاریخ 
ایران با قدمتى دیرینه یکــى از کهن ترین رخدادهاى 
فرهنگى و تمدنــى جهان به شــمار مــى رود که در 
شــکل گیرى و امتداد آن فرهنگ و آداب ورسوم سنتى 
به ویژه پوشاك که ریشه در اعتقادات این ملت بزرگ به 

خداوند متعال دارد نقش مهمى ایفا مى کند.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 

استان اصفهان ادامه داد: با توجه به لزوم ارائه روش هاى 
جدید و به روز و متناسب با درخواست مردم و هم میهنان، 
اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مد و لباس اصیل ایرانى 
با حمایت شــرکت تعاونى حامیــان میراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى و کارگروه مــد و لباس 
اســتان، ظهر امــروز در محل هتل عباســى اصفهان

 افتتاح شد.
وى ادامه داد: در این نمایشگاه بالغ بر 180 نفر فعال در 
عرصه ارائه پوشاك اصیل ایرانى به مدت 3 روز، از امروز 
تا پایان 8 بهمن ماه به عرضه مســتقیم پوشاك اصیل 

ایرانى به عموم شهروندان اصفهانى مى پردازند.

برگزارى اولین نمایشگاه مد و 
لباس اصیل ایرانى در اصفهان

یک پنجم نوجوانان اصفهانى  
اضافه  وزن دارند

چله افتتاحیه بیســت و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهــان در حالى از پنجــم بهمن چیده شــد که در این 
نمایشگاه 11 استان کشور و 110 مشارکت کننده حضور 
داشتند.  نمایشگاهى که تا دهم بهمن ماه در محل دائمى 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان در فضایى به 

مساحت 6 هزار مترمربع ادامه دارد.
در این نمایشــگاه که با هدف رویداد محــورى به دنبال 
آشتى مردم با هنر فرش دستباف و نیز ایجاد زمینه توسعه 
صادرات بازگشایى شده، مشارکت کنندگانى از استان هاى 
اصفهان، آذربایجان شــرقى، آذربایجان غربى، خراسان 
رضوى، گلستان، مرکزى، زنجان، قم، تهران، کردستان و 

چهارمحال و بختیارى حضور دارند.
در مراسم روبان چینى این رویداد نمایشگاهى  رئیس مرکز 
ملى فرش ایران، ریاست صندوق ضمانت صادرات ایران، 
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار اصفهان، مدیران 
کل ســازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان و اصفهان، 
ریاســت گمرك و اســتاندارد اصفهان، نمایندگى وزارت 
امورخارجه اصفهان و فعاالن اقتصادى هنر صنعت فرش 

دستباف حضور داشتند.

اصفهان، مهد فرش دستباف ایران
اما در مراسم روبان چینى این نمایشگاه، مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اصفهان به عنوان مهد فرش دســتباف ایران محســوب 
مى شود هدف از برگزارى این نمایشگاه را فرهنگسازى هنر 

صنعت و آشتى دادن مردم با هنر فرش دستباف دانست. 
احمدرضا طحانیان از جمله اهداف دیگرى که در راستاى 
برگزارى این نمایشــگاه بوده را توسعه صادرات، برگزارى 
نمایشــگاه مجازى فرش دستباف، بررســى فرصت ها و 
ظرفیت هاى صادراتى استان اصفهان، برندسازى و افزایش 
فروش فرش دســتباف با تکیه بر ابزارهاى نوین، نشست 
تخصصى، کاربرد هنر در ارتباطات و نشســت هم اندیشى 
مشترك صادرکنندگان فرش دســتباف و صنایع دستى 

دانسته است. 

نمایشگاه رفتن به طور مجازى
در همین حال سایت نمایشگاه مجازى فرش دستباف 
که با محوریت نمایشگاه بین المللى اصفهان و در راستاى 
بهــره ورى از تکنولوژى هاى نوین و تســهیل بازدید 
از رویدادهاى نمایشــگاهى برنامه ریــزى، طراحى و 
پیاده سازى شده است به مدت سه ماه امکان دسترسى 
از این ســامانه را براى کاربران شبکه اینترنت به آدرس 
https://namaline.ir/carpex/home  فراهــم 

مى کند.
مدیر عامل نمایشگاه بین المللى اصفهان در مراسم رونمایى 
از این ســایت گفت: برگزارى بیست و پنجمین نمایشگاه 
فرش دستباف گواه اعتبار، اهمیت، جایگاه و سابقه طوالنى 
و درخشان این عنوان نمایشگاهى در شهر اصفهان است 
و بسیار خرسندیم که موفق به برگزارى بیست و پنج سال 

نمایشگاه فرش دستباف در کالنشهر اصفهان که یکى از 
کانون هاى فرش دستباف کشور است، شده ایم. راه اندازى 
سایت نمایشگاه مجازى فرش دستباف این امکان را براى 
سه ماه آینده براى بازدید کنندگان فراهم مى کند که در هر 
نقطه اى از جهان امکان بازدید از نمایشگاه فرش دستباف 

را داشته باشند.

دومین کاالى تحریمى آمریکا بعد از نفت 
اما پیش تر، معاون بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان نیز همسو با مدیر عامل نمایشگاه بین المللى استان 
اصفهان در نشست خبرى این نمایشگاه با اظهار تأسف از 
اینکه مسئوالن آنقدر که باید پیگیر و نگران وضعیت فرش 
باشند نبوده اند گفته بود: معتقدم تغییر نگرش براى بهبود 

جایگاه فرش، ابتدا باید در خود مسئوالن ایجاد شود.
اسماعیل نادرى با اشاره به نامگذارى یک روز به نام فرش 
دســتباف در تقویم جمهورى اسالمى و نامگذارى یکى از 
چهار راه هاى شهر اصفهان به نام فرش دستباف و نصب 
المان در این زمینه هم گفت:یکى از درخواست هاى اداره 
کل فرش سازمان صمت اصفهان، تشکل ها و سازمان هاى 
مرتبط با فرش دســتباف از جمله انجمــن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان و شرکت نمایشــگاه ها و اتاق بازرگانى 

اصفهان بود. 
وى با اشــاره به اینکه فرش بعد از نفــت دومین کاالى 
تحریمى کشور، فرش دستباف بود تصریح کرد: قطعاً آمریکا 
بحث گردش مالى، اقتصادى، اشتغال، بازگشت پول و غیره 

را در تحریم این کاال در نظر گرفت. 
آنطور که از گفته هاى معاون بازرگانى سازمان صمت استان 
اصفهان برمى آید در گذشته نزدیک 50 هزار بافنده بیمه 
شده فرش در استان وجود داشته که با ریزش امروز به کمتر 
از 20 هزار بیمه شده رسیده است، به این معنا که سازمان 
تأمین اجتماعــى و دولت در تخصیــص یارانه براى بیمه 

بافندگان فرش وقفه ایجاد کرده است. 

270 هــزار بافنده فرش دســتباف در 
اصفهان 

رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف اســتان اصفهان نیز همســو با معاون بازرگانى 
سازمان صمت استان اصفهان در همین نشست خبرى به 
آخرین آمار بافندگان فرش در اصفهان اشاره کرد و گفت: 
430 بافنده فرش در استان اصفهان فعال بودند که به دلیل 
مشکالت تولید، تحریم ها و بازارها، از تعداد بافندگان فرش 

استان کاهش یافته که این ضعف بزرگى است.
به گفته سعید عصاچى، استان اصفهان از جایگاه ویژه اى 
در هنر صنعت فرش دستباف کشور برخوردار است و به طور 
رسمى بیش از 270 هزار بافنده فرش دستباف در اصفهان 

شناسایى شده اند. 
رئیس اتحادیه تولیــد کننــدگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف اســتان اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمار 13 
درصد صادرات حدود 65 میلیون دالرى فرش دســتباف 
کشور به استان اصفهان اختصاص دارد، اظهار داشت: البته 

آمارى که گمرك در زمینه صادرات فرش دستباف اعالم 
مى کند چندان مورد قبول ما نیست و سهم اصفهان بیشتر 

از این میزان است.

کاهش صادرات فرش اصفهان
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف استان اصفهان درباره آخرین وضعیت صادرات 
فرش دستباف، گفت: در سال 73 میزان صادرات فرش 
دو میلیارد دالر بود که سال گذشته به دلیل تحریم ها و 
دیگر مشکالت بانکى و غیره میزان صادرات آن به 65 
میلیون دالر کاهش یافته اســت با توجه به اینکه بیشتر 
فرش هاى تولیدى استان اصفهان از مبدأ تهران صادر 
مى شود اما این آمار به صورت تفکیکى اعالم نمى شود 
و جزو آمار صادرات تهران ثبت مى شود و بر این اساس 
بیش از 15 درصد از صادرات فرش دســتباف به استان 

اصفهان اختصاص دارد.
 وى افزود: در زمان حاضــر 10درصد از جامعه ایران با کار 
هنرى در زمینه فرش درگیر هستند و حدود 8/5 میلیون نفر 
در کشــور از این طریق امرار معاش مى کنند و از این هنر 

صنعت درآمدزایى دارند. 
او در یک گفتگوى تلویزیونى هم قوانین دســت وپاگیر را 
عامل رکود در تولید و صادرات فرش دســتباف دانست و 
افزود: پیمان سپارى ارزى یکى از چالش هاى صادرکنندگان 
فرش است و مهلت 12 ماهه براى رفع تعهد ارزى صادرات 
فرش کافى نیســت، چون این کاال به صورت امانى صادر 
مى شــود و باید در نمایشگاه  هاى کشــورهاى خارجى به 
نمایش درآید تا به فروش برسد و این فرآیند زمانبر است؛ 
بنابراین تولیدکنندگان رغبتى براى صادرات فرش ندارند. 
پیشنهاد ما معافیت صادرات فرش دســتباف از رفع تعهد 
ارزى و در غیر این صورت، افزایــش مهلت آن به 36 ماه 
است. همچنین از اســتاندارى و شــهردارى درخواست 
مى کنیم مکان هایى براى ایجاد خانه فرش و موزه فرش در 

اصفهان اختصاص دهند.
این همان موضوعى است که فرحناز رافع، رئیس مرکز ملى 
فرش ایران نیز در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش 

اصفهان به آن اشاره کرد.
رئیس مرکز ملى فرش ایران درباره علت کاهش صادرات و 
موانع موجود توضیح داد: اساسى ترین مشکل در صادرات، 
تعهد ارزى است و عالوه بر تحریم ها و بحران کرونا، با رفع 
تعهد ارزى، رقم صادرات افزایش مــى یابد و تولیدکننده 
تقویت مى شــود که در این زمینه باید تــالش کنیم تا در 

الیحه بودجه 1402، تعهد ارزى حذف شود.
رافع در پاســخ به این پرســش کــه چه نویــدى براى 
تولیدکنندگان فرش دســتباف دارد، گفت: شناسنامه دار 
شدن فرش براى دانش آموختگان فرش، گواهى بر اصالت 
فرش است که همه اطالعات جغرافیایى بافت، مواد، زمان 
بافت و... ثبت مى گردد و این ســند هویتى داراى قابلیت 
تضمین و واگذارى اســت. همچنین، با راه اندازى کانون 
ارزیابان تخصصى فرش، عالوه بر صدور گواهى اصالت، 

مشاوره به خریداران داده مى شود.

بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان تا دوشنبه ادامه دارد

تار و پود فرصت ها 

بازى در چهارباغ!
نصف جهــان   بازى فقط مخصوص بچه ها نیست. 
بازى  هاى گروهى هیجــان انگیز و مفرح مى تواند 
بهترین گزینه براى ســپرى کردن اوقات فراغت 
باشد. این بار سازمان فرهنگى تفریحى شهردارى 
اصفهان اقــدام به اتفاقى تازه در حــوزه بازى ها با 

عنوان «چهارباغ زى» کرده است. 
«چهاربــاغ زى» گــذرى اســت بر بــازى ها و 

ســرگرمى هاى خانوادگى که قرار اســت در ضلع 
شــرقى چهارباغ حدفاصل آمادگاه و شیخ بهایى از 

ساعت 14 تا 17 برگزار شود. 
عالقه مندان مى تواننــد در این برنامه تفریحى که 
مخصوص تمام اعضاى خانواده است شرکت کنند. 
براى اطالعات بیشــتر مى توانید با شــماره تلفن 

36266859 تماس حاصل نمایند.

مریم محسنى
بــى رنــگ و بــو شــدن زعفران هاى خــوش رنگ 
و لعاب زیر ســایه تقلب باعث شــده که این روزها در
 فروشــگاه هاى بــزرگ با زعفــران هایى در بســته

 بندى هاى شــکیل روبه رو باشــیم که زعفران واقعى 
نیستند و بیشتر رنگ زعفران دارند تا اینکه خود زعفران 

باشند.
زعفران یکــى از ادویه جــات گرانى اســت که تقلب 
زیــادى در عرضه آن مى شــود و این در حالى اســت 

که بر روى بســته بندى هایى که با نــام زعفران اصل 
فروخته مى شــود لیبل ســازمان غذا و دارو هم هست 
و این نشــان مى دهــد که ایــن زعفران نبایــد تنها 
رنگ و لعاب زعفران داشــته باشــد اما تقلــب در آن 

موج بزند.
در این زمینه مصرف کنندگان این ســئوال را دارند که 
چرا نظارت هاى درست در این رابطه کم است و با توجه 
به اینکه زعفران محصول گرانى محسوب مى شود چرا 
مصرف کننده باید با خرید زعفران هاى تقلبى ضرر ببیند؟

طالى سرخ رنگ شده!

وام بگیرید؛ گوشت و برنج بخرید!
نصف جهــان   روزنامه «سیماى شــهر» در شماره 
ششم بهمن ماه خود در یادداشتى طنزگونه با عنوان 
«شــکاف طبقانى و کاشت پول» نوشــته: «این 
روزها که همه کارشناس اقتصادى شده اند دوباره 
اوضاع اقتصادى مملکت نافرم کشمشــى شده و 
قیمت ها از حالت نجومى و فضایى هم عبور کرده اند 
و بسیارى از ماشین حساب هاى ده دوازده رقمى قادر 
به محاسبه قیمت برخى امالك و اجناس و خودروها 
و غیره نیستند! در واقع آن داستان میل به بى نهایت 
که در ریاضى خوانده بودیم در حال تحقق است و در 

برخى معامالت از اعدادى استفاده مى شود که قبًال 
براى اندازه گیرى اجرام آسمانى استفاده مى شد!» 

در بخش دیگرى از این مطلب آمده است: «مردم 
هم به دو قسمت نامساوى تقسیم شده اند. عده اى 
روز به روز به ثروتشان افزوده مى شود و عده کثیرى 
هم روز به روز از خط فقــر فاصله مى گیرند و اگر تا 
دیروز خرید خانه و ماشین و سفر و غیره برایشان به 
یک رؤیا تبدیل شده بود االن براى خرید گوشت و 
برنج و دارو هم باید برنامه ریزى کنند و به فکر وام 

باشند.»

الدن ایرانمنش

نگاه روز

آسفالت باند دوم بلوار آزادى بویین میاندشت
نصف جهــان    شهردار بویین میاندشت از عملیات 
روکش آســفالت باند دوم بلوار آزادى این شــهر 

خبر داد.
احمد عبداللهى همچنین به ادامه عملیات پیاده رو 
سازى و ساماندهى محوطه میدان آزادى(میدان 
پنج قوم)اشــاره کــرد و بیان داشــت: عملیات 
ساماندهى محوطه گلزار شهداى محله میاندشت 

نیز تداوم دارد.
وى همچنیــن از عملیات جدولگــذارى انتهاى 
خیابان قدس نیز خبر داد و افــزود: رنگ آمیزى 
سرعتکاه هاى سطح شهر نیز در راستاى کاهش 
سرعت خودروها، حفظ ایمنى مسافران، خودروها و 
عابران پیاده و با هدف جلوگیرى از وقوع تصادفات 

و دید بهتر انجام شده است.

دسترسى نداشتن صنایع شهرك امیرکبیر به 
زیرساخت  مخابراتى 

نصــف جهــان   فرماندار ویژه کاشــان گفت: نگاه 
فرادستى به شهرك هاى صنعتى کاشان و اصالح 
برخى از واگذارى هاى نامتعــارف موجب تقویت 

ظرفیت هاى صنعتى استان اصفهان مى شود.
محمدشــریف زارعى با بیان اینکــه انتظار داریم 
بخشى از درآمد شــرکت ها در کاشان هزینه شود، 
افزود: میزان سرمایه گذارى در شهرك هاى صنعتى 
کاشان در استان و حتى کشور کم نظیر است و باید 
از این فرصت به شــکل بهینه و دقیق براى ارتقا و 

توسعه شهرستان استفاده شود.
وى با اشــاره به دسترســى نداشــتن صاحبان 
صنایع مستقر در شــهرك صنعتى امیر کبیر2 به 
زیرساخت هاى مخابراتى و مشکالت ناشى از آن 
افزود: برخى از واگذارى هــاى نامتعارف نیازمند 
اصالح اســت و تالش بــراى ایجاد دسترســى 
بــه آزادراه، افزایش روشــنایى، اختصاص زمین 
اورژانس، نصب آنتن هــاى مخابراتى و فیبرنورى 

و... ضرورى است.

بازسازى مدارس فرسوده، دغدغه  شهردارى بافران 
نصف جهان   شهردار بافران گفت: بازسازى و مرمت 
مدارس فرسوده شــهر یکى از دغدغه هاى اصلى 

شهردارى و شوراى اسالمى شهر است.
احسان شریف النسبى از بازسازى دو مدرسه فرسوده 
در این شــهر پس از دو دهه خبر داد و تصریح کرد: 
به همت شهردارى مدرسه متروکه سلمان فارسى 
بافران پس از گذشــت حدود دو دهه مرمت شد و 

به بهره بردارى رســید و محل قبلى مدرسه شهید 
پوربافرانى شهر نیز بازسازى شده است که به زودى 

در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
شــهردار بافران ادامه داد: محوطه سازى، گسترش 
فضاى سبز و توسعه محیط بازى مدرسه جزو برنامه 
شــهردارى اســت و در صورت تهیه قیر آسفالت 

محوطه مدرسه نیز انجام خواهد شد.
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یک افشاگر مشهور با نام مستعار Ice Universe نخستین تصویر 
 (ColaPhone) از یک گوشى هوشمند جدید موسوم به کوالفون

را منتشر کرده است.
در رابطه با مشخصات فنى این گوشى هنوز هیچ گونه جزئیاتى در 
دست نیست؛ اما رندر لو رفته نشان مى دهد که این گجت احتماال 
مجهز به پیکره بندى دوربین دوگانه روى پنل پشتى خود خواهد بود.

ماژول هاى دوربین پشــتى درون حفره هاى دایروى شکل مجزا 
قرار دارند. همچنین فالش LED در نزدیکى این ماژول ها مستقر 
شده است. این گوشى هوشمند از رنگ آمیزى مخصوص شرکت 
کوکاکوال و لوگوى بزرگ این برند مشهور اســتفاده خواهد کرد. 

توســعه و عرضه مستقل یک گوشى هوشــمند توسط کوکاکوال 
سناریویى دور از انتظار به نظر مى رسد.

به گفتــه Ice Universe کوکاکوال براى دســتیابى به این هدف 
ماجراجویانه احتماال با یک برند پیشرو در زمینه تولید گوشى هاى 

موبایل همکارى خواهد کرد. 
جهت یادآورى بایستى خاطرنشان کرد که Ice Universe نخستین 
فردى بود که پیرامون روند جدید طراحى گوشــى هاى هوشمند با 
نمایشــگر آبشــارى، طراحى ناچ دار آیفون X اپل، طراحى جدید 
آیفون 14 با حفره داینامیک آیلند و سنسورهاى تصویربردارى 200 

مگاپیکسلى مختلف به طور دقیق صحبت کرد.

به نظر مى رسد سامسونگ در حال برنامه ریزى براى عرضه 
گوشى گلکسى ۵G ،M۵۴ است.

گوشــى هاى میان رده گلکســى ســرى M با سخت افزار 
قدرتمند مورد استقبال کاربران قرار گرفته اند. سامسونگ 
قصد دارد به زودى گوشى Galaxy M۵۴ را در ادامه گوشى 

گلکسى M۵۳ عرضه کند.
این گوشى میان رده قرار است با تراشه قدرتمند عرضه شود 
و باترى بزرگى داشته باشد. اکنون جزئیات بیشترى از این 
دستگاه میان رده منتشر شده و تصاویر آن نیز به بیرون درز 

کرده است.

ظاهراً این گوشى میان رده سامسونگ به تراشه اگزینوس 
1380 مجهز شده اســت و از یک  باترى 6000 میلى آمپر 
ساعتى در کنار نمایشگر 6.7 اینچى Super AMOLED با 

نرخ نوسازى 90 هرتز بهره مى برد.
این چیپست از هشت هســته بهره مى برد که شامل چهار 
هسته Cortex-A۷۸ با فرکانس 2.4 گیگاهرتز و چهار هسته 

Cortex-A۵۵ با فرکانس 2.0 گیگاهرتز است.

پیش از این گوشى مورد اشاره در تست هاى تک هسته اى 
گیک بنچ 750 امتیاز و در تست چندهسته اى امتیاز 2696 

را کسب کرده بود.

افشا شدن مشخصات گلکسى M54 سامسونگتصویر گوشى هوشمند با برند کوکاکوال منتشر شد

اندرویــد 14 دیگر قرار نیســت از اپلیکیشــن هاى قدیمى 
پشتیبانى کند. به لطف این تغییر، Android14 امنیت کاربران 

گوشى ها را افزایش مى دهد.
اندرویــد 14 تغییرات بزرگــى را براى کمک به ســالمت 
گوشــى شــما و دورى از بدافزارها به همراه خواهد داشت. 
بخش هایى از کدهاى سیســتم عامل اندروید 14 که روى 
پروژه متن باز اندروید منتشــر شده، نشان مى دهد که گوگل 
سیاست هاى API خودش را ســختگیرانه تر تنظیم مى کند 
تا جلوى بارگذارى جانبى (ســایدلودینگ) اپلیکیشن هاى 

قدیمى را بگیرد.
اگر حداقل نســخه SDK قابــل نصب فعال باشــد، نصب 
برنامه هایى که از نســخه قدیمى تر SDK استفاده مى کنند 
مسدود خواهد شــد. این به بهبود امنیت و حریم خصوصى 
دســتگاه کمک مى کند، زیرا بدافزارها مى توانند نسخه هاى 

قدیمى تر SDK را هدف بگیرند.

چگونه اپلیکیشن هاى قدیمى در اندروید 14 
پشتیبانى نمى شوند؟

گوگل در حال حاضر اپلیکیشن ها را ملزم به بروز بودن مى کند 
و از قابلیت هاى آخرین نسخه هاى اندروید براى حفظ امنیت 
کاربران اســتفاده مى کند؛ اما این فقط براى اپلیکیشن هایى 
کارایى دارد کــه از طریق فروشــگاه Play Store دانلود و 

بروزرسانى مى شوند.
 در حال حاضر تمام اپلیکیشــن هاى فهرســت شده در پلى 
اســتور براى بهره مندى از این قابلیت حداقل به اندروید 12 

نیازمند هستند.
اما توســعه دهندگان مى توانند بدون نیاز به پلى اســتور، با 
قرار دادن اپلیکیشــن هاى خود در فروشگاه هاى اپ استور 
متفرقه به راحتى این قانون را دور بزنند. اما گوگل با تغییرات 
برنامه ریزى شده در API خود و انتقال محدودیت هاى آن به 
سطح محلى، نصب را مستقیمًا از سیستم عامل روى دستگاه 

فعلى مسدود مى کند.
پلیکیشــن هاى قدیمــى روى  ایــن حرکــت نصــب ا
گوشــى هاى اندرویدى را ســخت تر مى کنــد و مهم ترین 
دلیل این تغییر، افزایش امنیت گوشــى ها اســت. بسیارى 
از بدافزارهــا، نســخه هاى قدیمــى اندروید کــه قوانین و 
محدودیت هــاى امنیتى ضعیف تــرى دارد را هــدف قرار 

مى دهند.
در ابتدا این تغییر فقط روى برنامه هایى تأثیرگذار اســت که 
بسیار قدیمى هستند و نسخه هاى قدیمى تر اندروید را هدف 
قرار مى دهند؛ اما به زودى آن به اندروید 6 مارشمالو منتقل 
مى شــود تا ســطح امنیت گوشــى هاى کاربران را افزایش 

دهد.

اگر از ویندوز 10 استفاده مى کنید، کامپیوتر شما داراى یک قابلیت 
ضبط صداى داخلى است که شــاید نیازهاى افراد حرفه اى مثل 
تولیدکنندگان پادکست، کتاب هاى صوتى و نریتور را تأمین نکند. 
به همین خاطر این افراد ترجیح مى دهند از نرم افزارهاى متفرقه اى 
استفاده کنند که امکانات بیشــترى را در اختیارشان مى گذارد. با 
این اپلیکیشن ها شــما مى توانید عالوه بر ضبط صدا، فایل ضبط 
شده را ویرایش کنید، روى آن ها افکت هاى صوتى بگذارید و یا در 

شبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارید.
در اینجا فهرســتى از بهترین برنامه هاى ضبط صدا براى ویندوز 
را گردآورى کرده ایم که امکانات مختلف ویرایش صدا، پشتیبانى 
از فرمت هاى مختلف صوتى و ضبط با دســتگاه هاى مختلف را 

امکان پذیر مى کند.

Audacity 1. نرم افزار
Audacity یک نرم افزار ویرایشگر صوتى قدرتمند و متن باز است 

که امکان ســاخت و ویرایش فایل هاى صوتى سطح حرفه اى را 
فراهم مى کند. این نرم افزار از یک ریکوردر چند ترکه پشــتیبانى 
مى کند تا بتوانید ترك هاى مختلف را با یکدیگر ترکیب کنید، آن ها 
را با ابزارهاى داخلى خود برنامه ویرایش کنید، روى نتیجه نهایى 
بازنگرى کرده و در نهایت فایل صوتى خود را روى هر دستگاهى 

که مى خواهید استخراج کنید.
این نرم افزار از افکت هاى صوتى متنوعى برخوردار اســت که به 
شما کمک مى کند فایل هاى ضبط شــده صوتى خود را به شکل 
دلخواهتان ویرایش کنید. شــما مى توانید نویز پــس زمینه را در 
حین ضبط حذف کنید، صداى خواننده را از موسیقى حذف کنید و 

بخش هایى از یک فایل صوتى را کات، کپى یا پیست کنید.
نرم افزار Audacity رابط کاربرى ســاده و خوبــى دارد که باعث 
مى شود پیمایش در آن آسان باشــد تا اگر تجربه کمى در استفاده 
از نرم افزارهاى ویرایشگر صوتى دارید هم بتوانید به راحتى از آن 
استفاده کنید. عالوه بر این قابلیت هایى مثل کدهاى رنگى یا درگ 
و دراپ براى هر ترك را نیز ارائه مى کند که تشــخیص ترك ها و 

جابجایى آن ها را آسان تر خواهد کرد.
این برنامه به شما امکان دسترسى به کاتالوگ عظیمى از ابزارهاى 
مجازى را مى دهد که به لطف آن ها مى توانید صداهاى چند ترکه 
غنى را ضبط کنید. عالوه بر این از پالگین هایى نیز استفاده مى کند 

که امکانات بیشترى را در اختیار شما مى گذارند.
شما با اســتفاده از قابلیت آنالیزور ضرب این برنامه هم مى توانید 
ضرب فایل صوتــى را تغییر دهید و آن را بــدون اثرگذارى روى 
کیفیت صداى نهایى، کم و زیاد کنید. این برنامه روى پلتفرم هاى 
مختلفى در دسترس قرار مى گیرد و از فایل هاى صوتى 6 بیت، 24 
 Audacity بیت و 32 بیت پشتیبانى مى کند. همه این ها باعث شده

به یکى از بهترین برنامه هاى ضبط صدا در ویندوز تبدیل شود که 
کاربران حرفه اى نیز مى توانند از آن براى پروژه هاى خود استفاده 

کنند. از همه مهم تر اینکه این برنامه رایگان و سبک است.

Lexis Audio Editor 2. نرم افزار
اگر به نرم افزارى براى ضبط و ویرایــش فایل هاى صوتى خود 
احتیاج دارید، مى توانید روى برنامه Lexis حســاب ویژه اى کنید. 
این برنامه افکت هاى صوتى پیشرفته و ابزارهاى کاربردى از جمله 
fade-in و fade-out، کاهش نویز، ضبط روى یک فایل موجود،  

فشرده ســاز و غیره را ارائه مى کند. عالوه بر این شــما مى توانید 
سرعت پخش فایل صوتى را هم به طبیعى ترین شکل ممکن تغییر 
دهید. پیدا کردن افکت هاى صوتى در این برنامه دشــوار نیست. 
در نهایت هم مى توانید فایل صوتى مــورد نظر را بعد از تغییرات، 

استخراج کنید.
رابط کاربرى این برنامه به گونه اى طراحى شــده که بتوانید بدون 
مشکل و دردسر به امکانات و الیه ها دسترسى پیدا کنید. بنابراین 
مدت زمان زیادى طول نخواهد کشــید که کار بــا این برنامه را 
آموزش خواهید دید. در این مسیر یک آیکون نیز روى صفحه قرار 
دارد که عملکرد و نحوه کار هر قابلیت برنامه را به شــما توضیح 

خواهد داد.

اما یکى از نقاط ضعــف این برنامه، فقدان پشــتیبانى از ویرایش 
چند الیه اى ترك ها است. شما فقط مى توانید از 12 افکت داخلى 
استفاده کنید و خبرى از شــورتکات ها براى پیمایش آسان بدون 
ماوس در برنامه نیز نیست. در نتیجه این برنامه به درد حرفه اى ها 
نمى خورد. فقط اگر کاربردى غیــر از پروژه هاى حرفه اى دارید و 
مى خواهیــد فایل هاى صوتى خود را از روى ســرگرمى ویرایش 

کنید، این برنامه گزینه مناسبى است.
الزم به ذکر اســت که این برنامه از یک سیستم اشتراکى پیروى 
مى کند. ولى به شما اجازه مى دهد پیش از خرید، به صورت آزمایشى 
از برنامه استفاده کنید. اگرچه سایت هایى هستند که نسخه رایگان 

و کرك شده این برنامه را هم در اختیار شما مى گذارند.

FL Studio 3. نرم افزار
 FL Studio کمتر کسى در حوزه صدا و ویرایش صوتى است که نام
را نشــنیده باشــد. این یک برنامه کامًال جامع است که از ساخت 
موسیقى گرفته تا ویرایش صدا و میکس فایل ها، همگى را انجام 
مى دهد. این نرم افزار داراى قابلیت هاى از پیش اجرا شــده است 
و همینطور از پالگین هاى متفرقه حرفه اى پشــتیبانى مى کند که 
امکان ساخت پروژه هاى موسیقى چند ترکه را سهولت مى بخشد.

با اســتفاده از پالگین هاى این برنامه شــما مى توانید افکت هاى 

صوتى را اجرا کنید و پیــش از اعمال، پیش نمایشــى از آن ها را 
بشــنوید. یک پالگین دیگر نیز وجود دارد که امکان ویرایش هر 
نوت در ضبط را فراهم مى کند. FL Pitcher هم گزینه مفیدى براى 

تصحیح صدا، تغییر زمان بندى و هماهنگ سازى است.
افکت هاى مجازى، سینتى سایزرها و سکوئنسرها کنترل کاملى 
 FL روى فایل هاى صوتى را در اختیار شما مى گذارند. عالوه بر این
Studio داراى پخش کننده اى به نام Fruity Video Player است 

که براى ساخت ویدیو کلیپ، موسیقى متن و ترکیب صدا با ویدیو 
استفاده مى شود. میکسر داخلى این برنامه هم امکانات توانمندى 
را براى کار روى فایل هاى صوتى و پروژه هاى موسقى در اختیار 
شما خواهد گذاشت. عالوه بر این شــما مى توانید با اتصال آالت 
موســیقى خود مثل گیتار، درام یا میکروفون، مستقیمًا روى این 

برنامه ضبط کنید.
FL Studio دسترســى به امکانات ســطح باال را براى کار روى 

پروژه هاى صوتى حرفه اى مثل ســاخت موســیقى، پادکســت، 
کتاب هاى صوتى و غیــره فراهم مى کند. البته بــراى خرید این 
محصــول بایــد 145 دالر بپردازید، ولــى مى توانیــد از طریق 
سایت هاى ایرانى دانلود برنامه، از نســخه رایگان کرك شده آن 

استفاده کنید.

Pro Tools 4- نرم افزار 
با نرم افزار Pro Tools که بى شــک یکى از بهترین برنامه هاى 
ضبط صدا براى ویندوز نیز هست شما مى توانید فایل هاى صوتى 
خود را به بهترین شــکل ویرایش کنید. ایــن برنامه پالگین ها، 
شورتکات ها و ابزارهاى خوبى را براى کمک به کاربران حرفه اى 

یا آماتور ارائه مى کند.
بزرگ ترین نقطه قوت این برنامه، ایمپورت و اکسپورت فایل هاى 
ضبط شــده چند کاناله از طریق یک راه شبیه سازى شده آنالوگ 
است. به لطف این ویژگى، ضبط و تنظیم موسیقى تضمین مى کند 
که کاربران مى توانند کنترل کاملى روى کار خود داشــته باشند. 
شما حتى مى توانید پلى لیســت ترك ها را خودکار کنید، جداگانه 
روى صداى خواننده کار کنید و از طریق MIDI از آالت موسیقى 

دیجیتالى براى ساخت موسیقى خود استفاده کنید.
شما خیلى زود مى توانید کار با این نرم افزار یا یاد بگیرید. ویدیوهاى 
آموزشى داخل آن قرار گرفته که این کار را آسان تر مى کنند. این 
برنامه یک الیه بندى پنلى بســیار خوبى دارد که به شــما اجازه 
مى دهد خیلى ســریع به ابزارها و کتابخانه صوتى دسترسى پیدا 
کنید. در اینجا قابلیت هاى بیشــترى مثل فریــز کردن آهنگ، 
افزایش طول مدت کلیپ و صداى هزاران آالت موسیقى دیجیتالى 
وجود دارد که مى توانید از آن ها به سلیقه خود در پروژه تان استفاده 

کنید.

اگر گوشى سامسونگ دارید مراقب باشید! پس از مایکروسافت و توییتر، نوبت به تعدیل نیرو در اینتل رسید!
به نظر مى رسد اینتل هم همانند بسیارى کمپانى هاى 
مطرح حوزه تکنولوژى تصمیم به تعدیل نیرو در تعدادى 
از بخش هاى خود گرفته است. این اخراج ها از همین ماه 

آغاز خواهند شد.
بر اساس اطالعات به دســت آمده از دیتابیس اداره کار 
و رفاه کالیفرنیا، اینتل هم مشابه بسیارى کمپانى هاى 
سرشناس حوزه تکنولوژى خود را براى اخراج چند صد 
نیروى کارى اش آماده مى کند. این تعدیل نیرو در اینتل از 

این ماه آغاز خواهد شد.
اداره کار و رفاه کالیفرنیا مســئولیت اطالع رســانى به 
کارمندان در شــرف اخراج در بازه زمانــى دو ماه پیش 
از اخــراج را بر عهده دارد. عالوه بــر این، دیتابیس این 
اداره مى تواند به عنوان مالکى براى ســنجش وضعیت 
کمپانى هاى مطرح آمریکایى از حیث نیروى کار شناخته 

شود.
بر اســاس اطالعات موجود، اینتل در سه نوبت اقدام به 
اخراج نیروهاى خود خواهد کرد. در بخش اول شــاهد 
اخراج حدودا 201 کارمند شعبه سانتا کالرا خواهیم بود. 
همچنین در طرح هایى دیگر، این کمپانى دو گروه 176 
و 167 نفرى از کارمندان خود در ســاکرامنتو را اخراج 
خواهد کرد. بنابراین، این کمپانى بزرگ عرصه ساخت 

تراشه هاى دســکتاپ و موبایل تنها در سه نوبت 544 
کارمندش را اخراج خواهد کرد!

با این تعدیل نیرو اینتل هم به لیست گسترده کمپانى هاى 
بزرگ حوزه تکنولوژى پیوست که سال 2023 را با اخراج 
کارمندانش آغاز مى کنند. دلیل اخراج این نیروها، عملکرد 
مالى صرفا باالتر از متوسط این کمپانى در دوره پساکرونا 
بود که عدم اطمینان هایى را در بخش هاى مختلفى از این 

کمپانى پایه ریزى کرد.
به همین جهت، اینتل تصمیم گرفته در کنار صرفه جویى 
در دیگر بخش هاى اقتصادى خود، بــا تعدیل نیرو در 
دپارتمان هاى مختلفش تا پایان سال جارى سه میلیارد 
دالر و تا پایان ســال 2025 حدود ده میلیــارد دالر از 

هزینه هاى مصرفى خود را کاهش دهد!
اگر در جریان خبرهاى مربوط به کمپانى هاى بزرگى مثل 

توییتر یا مایکروسافت باشید، مطلع هستید که برخى از این 
کمپانى ها حدودا ده درصد از نیروهاى کارى خود را اخراج 
کرده اند! در این میان، اینتل با اخراج 544 نفر از بین حدود 
120 هزار کارمندش، تنها 0.5 درصد از کارمندانش را از 

کار بیکار کرده که رقمى بسیار کوچک به شمار مى رود.
البته این تعدیل نیرو در اینتل تنها مربوط به سانتا کالرا و 
ساکرامنتو خواهد بود. بنابراین ممکن است این کمپانى 
تصمیم بگیرد تعدیل نیروهایى هم در سایر شعب داشته 

باشد.
اینتل البته بجز تعدیل نیرو اقدامــات دیگرى را هم در 
راســتاى کاهش هزینه هاى خود انجام داده که از میان 
آن ها مى توان به متوقف کردن پروژه ساخت یک مرکز 
تحقیق و توسعه دویســت میلیون دالرى و فرستادن 
تعدادى از نیروهاى شعبه ایرلند خود به مرخصى اجبارى 

و بدون حقوق سه ماهه اشاره کرد.
فارغ از این که تعدیل نیرو در اینتل به همین تعداد کارمند 
خالصه شده یا ابعاد گســترده ترى پیدا خواهد کرد، به 
نظر مى رســد این کمپانى هم مثل بقیه شــرکت هاى 
شناخته شده در این حوزه، سال سختى را پیش رو داشته 
باشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه آینده اى در انتظار 

این غول صنعت تراشه هاى دنیاست.

در صورتى که گوشــى هاى سامســونگ اســتفاده 
مى کنید، براى حفظ امنیت، در اســرع وقت نسبت به 
به روزرسانى گلکسى اســتور روى دستگاه خود اقدام 

کنید.
شــرکت امنیت سایبرى NCC آســیب پذیرى هاى 
جدیدى را در فروشگاه گلکسى سامسونگ شناسایى 
کرده است. این فروشگاه برنامه فقط براى دارندگان 
گوشــى هاى سرى گلکســى دردســترس است و 
مشکالت امنیتى جدید آن در فاصله  بین 23 نوامبر تا 3 
دسامبر 2022 کشف شده اند. باگ اول که با شناسه ى 
CVE-2023-21433 شناخته مى شود، به مهاجمان 

اجازه مى دهد بــدون اطالع کاربر، هــر برنامه اى را 
ازطریق گلکسى استور روى گوشى آن ها نصب کنند.

شناسه  نقص هاى امنیتى به محققان کمک مى کند 
آن ها را زیرنظر داشــته باشــند تا مشــخص شود 
به روزرسانى هاى امنیتى ماهانه ى اندروید کدام یک 
را برطــرف مى کند. نقــص دیگر فروشــگاه برنامه  
سامســونگ CVE-2023-21434 اســت که به 
مهاجم اجازه مى دهد کد هاى جاوا اسکریپت را روى 

گوشى هاى سرى گلکسى اجرا کند.
 حمله  مهاجمــان ازطریق آســیب پذیرى هاى فوق 

در گلکسى اســتور، مى تواند به آن ها اجــازه دهد به 
داده هاى شــخصى کاربران دسترســى پیدا کنند و 
همچنین مى تواند منجر به از کار افتادن برنامه ها شود. 
اگر مهاجم، قبل از سواســتفاده از نقص هاى مذکور 
برنامه هاى مخرب را در گلکسى استور آپلود کند، بدون 
اطالع صاحب گوشى مى تواند آن را روى دستگاه او 

نصب کند.
حملــه   شــروع  بــا 
مهاجمــان با اســتفاده 
از آســیب پذیرى هاى 
گلکسى اســتور، کاربر 
مى توانــد روى لینــک 

مخربــى کــه روى 
مرورگــر کــروم او 
ظاهر مى شود ضربه 
بزند یا یک برنامه ى 
آلــوده کــه از قبل 
روى دســتگاه نصب 

شــده اســت، بــا 
عبــور از فیلتر هاى 

سامســونگ، کاربر را 

به دامنه اى که مهاجمان تعیین کرده اند انتقال دهد.
یکى از مشکالت گلکسى استور باعث مى شود دستگاه 
هدف، ورودى ها را به روشــى امــن مدیریت نکند. 
این ویژگى به ســایر برنامه هاى نصب شده در همان 
گوشى سامسونگى اجازه مى دهد بدون اطالع کاربر، 
برنامه هاى موجود در فروشــگاه گلکســى را به طور 
خودکار روى دستگاه او نصب کنند. عالوه براین گفته 
مى شود یک برنامه  ازپیش نصب شده در گوشى هاى 
سامسونگ مجهز به اندروید 12 یا پایین تر مى تواند 
از مشکل فوق براى نصب برتامه هاى دیگرى که 

در فروشگاه گلکسى منتشر شده اند، بهره ببرد.
نقص امنیتى CVE-2023-21433 در اندروید 
13 رفع شده اســت و بنابراین دستگاه هایى 
که از این نسخه استفاده مى کنند دربرابر 
آســیب پذیرى مذکور ایمن هستند. 
عالوه براین، سامســونگ با انتشار 
اولیــن به روزرســانى نرم افزارى 
خود درســال 2023 اعالم کرد دو 
آسیب پذیرى مذکور را در نسخه  
گلکسى اســتور   ۴٫۵٫۴۹٫۸

برطرف کرده است.

اندروید 14 از اپلیکیشن هاى 
بهترین برنامه هاى ضبط صدا براى وینـــدوزقدیمى پشتیبانى نمى کند!

دهد.

حملــه  
ــتفاده 
ى هاى
 کاربر

ینــک 
وى 
م او

ربه 
ه ى 
بل 
صب 

ـا 
ى 

ربر را 

و روى ر و
مى شود یک برنامه  ازپیش
سامسونگمجهز به اندر

از مشکل فوق براى نصب
در فروشگاه گلکسى منتش
23-CVE نقص امنیتىE

13 رفع شده اســت
کهاز این نسخ
آســیب پذ

عالوه براین
اولیــن به
درسـ خود
آسیب پذ
۴۹٫۸

برط
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 اجاق هاى گازى به اندازه «دود دخانیات» سمى هستند

بهترین دماى اتاق براى خواب تقریبا 65 درجه فارنهایت (18٫3 درجه 
سانتى گراد) است. البته ممکن است این دما براى افراد مختلف چند 
درجه اى فرق داشته باشد، اما بیشــتر پزشکان توصیه مى کنند براى 

خواب راحت دماى اتاق 15٫6 تا 19٫4 درجه سانتى گراد باشد.
 به نظر شما بهترین دما براى خواب چند درجه است؟ در اتاق سرد بهتر 
مى خوابید یا در اتاق گرم؟ در این مطلب درباره بهترین دما براى خواب 

و تاثیر گرما بر خواب صحبت مى کنیم. با ما همراه باشید.
دماى اتاق خواب تأثیر زیادى بر کیفیت خواب دارد. طبق نظرسنجى 
بنیاد ملى خواب، هواى خنک اتاق یکــى از مهم ترین عوامل خواب 

راحت شبانه است.

بهترین دما براى خواب چه درجه است؟
بهترین دماى اتاق براى خواب تقریبا 65 درجه فارنهایت (18٫3 درجه 
سانتى گراد) است. البته ممکن است این دما براى افراد مختلف چند 
درجه اى فرق داشته باشد، اما بیشــتر پزشکان توصیه مى کنند براى 

خواب راحت دماى اتاق 15٫6 تا 19٫4 درجه سانتى گراد باشد.
بدن ما به گونه اى برنامه ریزى شــده اســت که دماى مرکزى بدن 
عصرها دچار افت جزیى مى شــود. کم  کردن بخارى یا شــوفاژ در 
ساعات ابتدایى شــب دما را تنظیم و به بدن اعالم مى کند که زمان 

خواب فرا رسیده است.

بهترین دما براى خواب نوزادان
دماى اتاق خــواب نوزادان باید 1 یــا 2 درجه بیشــتر از دماى اتاق 
بزرگ ساالن باشد، بنابراین 20٫5 درجه ســانتى گراد براى نوزادان 
مناسب اســت. چون نوزادان هنوز کوچک اند و بدنشان در حال رشد 

است، به تغییرات دماى محیط حساس ترند.
اتاق خواب خیلى گرم ممکن اســت احتمال ســندرم مرگ ناگهانى 
نــوزاد (SIDS) را افزایش دهد. توصیه مى شــود موقع خواب نوزاد 
لباس مناسبى تنش کنید، دماى اتاق مطلوب باشد و پتوى سنگین یا 
چندالیه رویش نندازید. عالوه بر این، مى توانید در طول شب دماى 

بدن نوزادتان را با لمس شکم یا پشت گردنش بسنجید.
طبق تحقیقات، معموال نوزادان تا 11هفتگى به بلوغ دمایى مى رسند. 
یعنى طى 4 ســاعت قبل از خواب، حداقل دماى مرکزى بدنشان به 

36٫4 درجه سانتى گراد مى رسد.

آیا دماى ایده آل براى خواب با افزایش سن تغییر 
مى کند؟

با افزایش سن، بدن ما تغییرات زیادى مى کند. 2 نمونه از این تغییرات 
کاهش دماى بدن و کاهش ترشح مالتونین و کورتیزول (هورمون 
استرس) است. ممکن است الزم باشد دماى اتاق خوابتان را با توجه 

به راحتى بدنتان تنظیم کنید، اما از تغییر شــدید آن به خیلى گرم یا 
خیلى سرد خوددارى کنید.

دما چه تأثیرى بر خواب دارد؟
چرخه خواب ما با ریتم شــبانه روزى  بدنمان تنظیم مى شــود. ریتم 
شبانه روزى یا به اصطالح «ساعت بدن» بر اساس چرخه نور و تاریکى 
خورشید تنظیم مى شود. بخشى از مغز به نام هسته سوپراکیاسماتیک 
که در هیپوتاالموس قرار دارد این ریتم شبانه روزى را تنظیم مى کند. 
ســاعت بدن از تعدادى عوامــل محیطى و شــخصى مانند میزان 
قرارگرفتن در معرض نــور (مهم ترین عامــل)، ورزش و دما تأثیر 

مى پذیرد.
دماى مرکزى بدن مــا حــدود 98٫6 درجه فارنهایــت (37 درجه 
سانتى گراد) است، اما در طول شــب حدود 2 درجه فارنهایت نوسان 
مى کند. حدود 2 ســاعت قبل از خواب، هم زمان با ترشح هورمون 

خواب (مالتونین)، کاهش دماى بدن آغاز مى شود. 
در مدت زمان خواب دمــاى بدن همچنان در حال کاهش اســت و 
در اوایل صبح به پایین ترین حد خود مى رســد، سپس با شروع روز 

افزایش مى یابد.
روش اصلى اى که بدن بــا آن خود را براى خــواب خنک مى کند، 
دورکردن گرما از مرکز بدن اســت. در فرایندى به نام گشــادکردن 

عروق، ریتم شــبانه روزى ســیگنالى را براى افزایش جریان خون 
به سمت اندام ها ارســال مى کند. به همین دلیل است که دست ها و 
پاهاى برخى از افراد در طول شــب گرم مى شود و این گرما با دماى 
کلى بدن اشتباه گرفته شــود. در واقع افرادى که پاهایشان در طول 
شب سرد است، احتماال به دلیل اختالل در این فرایند بیشتر در معرض 

بى خوابى هستند.

وقتى اتاق خواب خیلى گرم باشــد، چــه اتفاقى 
مى افتد؟

دماى زیاد باعث ناراحتى و بى قرارى مى شود. وقتى اتاق خواب خیلى 
گرم باشــد، عرق مى کنید و بدنتان کم آب مى شــود؛ در این شرایط 
به خواب رفتن خیلى سخت مى شــود. اتاق خواب گرم توانایى تنظیم 
حرارت بدن را مختل مى کند و باعث خستگى مى شود. در این شرایط 
واقعا از نظر جسمى و روانى احساس خستگى مى کنید، اما نمى توانید 

به خواب بروید.
دماى بدن نه تنها بر شــروع خواب، بلکه بر کیفیــت خواب و زمان 
صرف شده در مراحل مختلف خواب نیز اثر مى گذارد. دماى مرکزى 
 (SWS) بیشتر از حد معمول باعث کاهش خواب موج آهسته ترمیمى
مى شــود. همچنین تفاوت دماى زیاد بین مرکز بدن و اندام ها باعث 

مختل شدن خواب و ازخواب پریدن هاى مکرر مى شود.

در مرحله خــواب با حرکت ســریع چشــم (REM)، بدن بیشــتر 
عملکردهاى تنظیم دما ماننــد تعریق یا لرز را متوقف و شــما را به 
تغییرات دماى محیط حساس تر مى کند. بر این اساس، گرماى بیش از 
حد محیط مى تواند زمان این مرحله را کاهش دهد. این کاهش عالوه 
بر ایجاد بى حالى در روز بعد، مى تواند بر سیســتم ایمنى، یادگیرى، 

حافظه و سایر فرایندها اثر منفى بگذارد.
سرماى بیش از حد به اندازه گرماى بیش از حد اتاق خواب مضر تلقى 
نمى شود، اما همچنان مى تواند باعث ناراحتى شود و ممکن است بر 

مرحله خواب با حرکت سریع چشم و فشار خون اثر بگذارد.

نکاتى براى خنک  نگه داشتن اتاق خواب
این توصیه ها براى بهینه سازى دماى اتاق خواب و خواب باکیفیت تر 

را در نظر بگیرید:
پرده ها را بکشــید تا در طول روز گرماى کمترى وارد اتاق شود؛در 
طول تابسان به طبقه پایین بروید؛در ساعات ابتدایى شب بخارى یا 
شوفاژ را کم کنید؛براى تهویه مناسب پنجره ها را باز بگذارید؛رطوبت 
اتاق خاب را کنترل کنید؛یکى دو ساعت قبل از خواب دوش آب گرم 
بگیرید تا اثر خنک کنندگى طبیعى داشــته باشید؛ با انتخاب تشک، 
ملحفه، لحاف، روتختــى، بالش و لباس خوابى با جنس مناســب از 

عرق کردن جلوگیرى کنید.
عالوه بر بهینه ســازى دماى محیط خواب خــود، مى توانید با انجام 
کارهایى دماى داخلــى بدنتان را هم طورى تنظیــم کنید که براى 
خواب آماده شود. به خاطر اینکه ریتم شــبانه روزى به نوسانات نور، 
رژیم غذایى و ورزش حساس است، زمان بندى این فعالیت ها مى تواند 

بر دماى بدن و خواب آلودگى اثر بگذارد.
عادت هاى مفیدى مانند به موقع به   رختخواب  رفتن، پرهیز از مصرف 
کافئین و الکل قبل از خواب و خوابیــدن در اتاق خواب تاریک و آرام 
به شما کمک مى کند ساعت بدن و دماى بدنتان هنگام خواب را بر 

اساس برنامه ثابتى تنظیم کنید.

سخن پایانى
همه ما خواب شــبانه بى کیفیت را تجربه کرده ایم. روز بعد از خواب 
بیدار مى شویم و احســاس گیجى و بى حالى مى کنیم، با این گیجى 
کارهایمان را انجام مى دهیم و منتظر لحظه اى هســتیم که بتوانیم 

دوباره چشمانمان را ببندیم و کمى استراحت کنیم.
عوامل متعددى در مشــکالت خواب نقش دارند کــه یکى از آنها 
دماست. اگر اتاق خواب شما به قدرى گرم یا سرد شود که آزارتان دهد، 
احتمال بیدارشدن در طول شب زیاد است. طبق تحقیقات، قرارگرفتن 
بیش از حد در معرض گرما یا سرما رابطه مستقیمى با افزایش بیدارى 

و کاهش خواب REM دارد.

منابع اصلى ویتامین هاى ضرورى بدن را در این 
مطلب آورده ایم.

 انواع ویتامین براى بدن الزم است.
منابع اصلى ویتامین C:  فلفل سبز، کشمش 

سیاه، پرتقال، بروکلى.
منابع ویتامین A: سیب زمینى، هویج، کلم، 

تخم مرغ، اسفناج.
منابع ویتامین K: جعفرى، پیاز، شلغم، خیار

منابع ویتامین D3: ماهى ســالمون، تخم 
مرغ، شیر.

منابع ویتامین B: بادام، تخم مرغ، قارچ، سیر، 
سیب، برنج.

منابع ویتامین E: تخم آفتابگــردان، بادام، 
کیوى، فلفل دلمه، گوجه فرنگى.

بدنتان را با 
منابع ویتامین قوى کنید بهترین دما براى خواب 

چنـد درجــــه است

اجاق هاى گازى همچنین مونوکســیدکربن و ســایر آالینده هایى را 
تولید مى کنند که مى توانند اثرات شدید سالمتى در کودکان و به ویژه 

بیمارى هاى ریوى در آن ها ایجاد کنند.
براســاس مطالعه اى جدید، اجاق هاى گازى با نقض آستانه آلودگى 
هوا در خانه خطر ابتال به مشکالت سالمتى براى کودکان را افزایش 
مى دهند. گزارش سازمان غیردولتى بهره ورى انرژى سى ال اى اس پى 
(CLASP)، اتحادیه بهداشــت عمومى اروپا (EPHA) و ســازمان 
تحقیقات علمى کاربردى هلند (TNO) نشــان مى دهد که پخت و پز 
با اجاق هاى گازى و بدون تهویه باعث مى شــود که سطح دى اکسید 
نیتروژن (NO۲) داخلى به طور مرتب از دستورالعمل هاى کیفیت هاى 
هواى سازمان جهانى بهداشت و استاندارد هاى آلودگى اتحادیه اروپا 

فراتر رود.
اجاق هاى گازى همچنین مونوکســیدکربن و ســایر آالینده هایى را 

تولید مى کنند که مى توانند اثرات شدید سالمتى در کودکان و به ویژه 
بیمارى هاى ریوى در آن ها ایجاد کنند.

این گزارش مى گوید که بیــش از 700 هزار مورد آســم کودکان در 
اتحادیه اروپا در ســال گذشــته با پخت و پز با اچاق گازى در خانه ها 

مرتبط بوده است.
گروه هاى فعال در زمینه بهداشت و سالمت ابراز نگرانى کرده اند که 
بحران انرژى اروپا مى تواند این وضعیت را بدتر کند، چرا که مردم براى 

صرفه جویى در گرما و هزینه، کمتر به دنبال تهویه هوا هستند.

اجاق گاز به اندازه «دود دســت دوم» آلودگى تولید 
مى کند

کریستین ایگان، مدیر اجرایى سى ال اى اس پى مى گوید: «مردم بیشتر 
وقت خود را در خانه مى گذرانند. کیفیت هواى داخل خانه مى تواند تاثیر 

زیادى بر سالمت و رفاه ما داشته باشد.»

تعداد کمى از مردم از مضرات وســایل پخت و پز گازى آگاهى دارند؛ 
پختن شام مى تواند شما را به اندازه «دود دست دوم» در معرض آلودگى 
قرار دهد. «دود دست دوم» همان دودى است که از سوزاندن دخانیات 
ایجاد مى شود و باعث بیمارى و مرگ زودرس افرادى مى شود که خود 

سیگار نمى کشند، اما در نزدیکى افراد سیگارى بهسر مى برند.
او ادامه داد: «وسایل پخت و پز گازى نیاز به برچسب هشدار بهداشتى 
دارند، مانند آنچه روى پاکت سیگار درج مى شود. مقامات اتحادیه اروپا 

هم موظند این خطرات بهداشتى را در نظر بگیرند.»
انجمن پزشکى آمریکا اخیرا اشاره کرده است که اجاق گاز ها آلودگى 
هواى خانگى به عالوه ریسک ابتال و شدت آسم کودکان را افزایش 
مى دهند.تحقیقات گذشته هم استفاده از اجاق گاز خانگى را با اختالل 
نقص توجه و بیش فعالى (ADHD) در کودکان خردسال و تاثیرات منفى 

بود.بر سیستم تنفســى و عصبى بزرگساالن مرتبط دانسته 
نویســندگان این گزارش نگراننــد که افزایش 

سرسام آور قیمت نفت و گاز ناشى از جنگ اوکراین، مشکل را بدتر کند.
دکتر ملیکا ســوکولوویچ، مدیر کل اتحادیه بهداشــت عمومى اروپا 
مى گوید: «ما مى ترسیم که کیفیت هواى داخل در زمستان امسال در 
خانه هایى که از اجاق گاز استفاده مى کنند بدتر شود؛ چرا که که مردم 
کمتر از سیستم تهویه استفاده مى کنند و براى صرفه جویى در گرما و 

هزینه در طول بحران انرژى از باز کردن پنجره ها اجتناب مى کنند.»

آیا دولت ها باید در مورد خطــرات اجاق هاى گازى 
هشدار دهند؟

مواجهه با آسیب هاى بهداشتى و زیســت محیطى ناشى از سوزاندن 
سوخت هاى فسیلى باعث شــده که دکتر ســوکولوویچ معتقد باشد 
دولت ها «مسئولیت» دارند چارچوب هایى را ایجاد کنند تا خانواده ها 
بتوانند به وسیله آن، از اجاق هاى گازى به سمت آشپزى «برقى پاك» 

حرکت کنند.

محققان اخیرا دریافته اند که رعایت یک رژیم غذایى سالم مبتنى بر 4 الگوى 
مشخص، تا جاى ممکن عمر ما را طوالنى تر مى کند.

 توصیه هاى علمى زیادى در رابطه با رژیم غذایى و گنجاندن یا حذف برخى مواد 
غذایى مدام شنیده مى شود، اما دانشى که غذا و سالمت را به هم ربط مى دهد، اغلب 

چندان شفاف نیست. یک مطالعه جدید که یکى از جامع ترین مطالعات تا 
امروز است، چهار الگوى غذایى را معرفى مى کند که خطر مرگ و 

میر ناشى از تغذیه غلط را کاهش مى دهد.
محققان با تجریه و تحلیل الگوهــاى غذایى 119315 نفر 
در طول 36 ســال، محققان این الگوها را با چهار مجموعه 
رژیم غذایى ســالم که به رســمیت  شناخته شده، مقایسه 
کردند: شاخص رژیم غذایى سالم، رژیم غذایى مدیترانه اى 

جایگزین، شاخص رژیم غذایى سالم گیاهى و شاخص تغذیه 
سالم جایگزین.

این مطالعه نشــان داد که رعایت حداقل یکــى از این الگوها خطر 
مرگ زودرس به هر علتى و همین طور بیمارى هاى قلبى عروقى، سرطان و 

بیمارى هاى تنفسى را کاهش مى دهد. اگرچه این رژیم هاى غذایى با هم متفاوتند، 
اما همه آن ها شامل غالت کامل، میوه ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات هستند.

محققان اعالم کردند که ایــن یافته ها، با دســتورالعمل هاى رژیم غذایى براى 
آمریکایى ها (DGAs) مطابقت دارد. این دستورالعمل ها شامل چندین الگوى غذایى 
سالم، مطابق با ترجیحات، فرهنگ هاى غذایى و نیازهاى شخصى افراد است، به 

گونه اى که آسیبى به بدن نرساند.
فرانک هو، اپیدمیولوژیست تغذیه از دانشکده بهداشت عمومى تى اچ چان هاروارد 
مى گوید: «دستورالعمل هاى غذایى براى آمریکایى ها (DGAs) طورى برنامه ریزى 
شده تا سالمتى را ارتقا و بیمارى هاى مزمن را کاهش دهد. بنابراین بررسى ارتباط 
بین الگوهاى غذایى توصیه شده توسط «DGAs» و بررسى پیامدهاى 
آن روى وضعیت سالمت در بلندمدت و به خصوص مرگ و میر 

بسیار مهم است.
براى مثال، شاخص تغذیه سالم، مقادیر مشخصى براى تمام 
گروه هاى غذایى اصلى، از جمله میوه ها، سبزیجات و لبنیات 
ارائه مى دهد. رژیم غذایى مدیترانه اى جایگزین جامع است 
و داده هاى مربوط به میوه ها، ماهى، آجیل، الکل و غیره را 

در بر مى گیرد.
 شاخص رژیم غذایى گیاهى سالم، غذاهاى سالم گیاهى (مانند 
سبزیجات و غالت کامل) را در مقابل غذاهاى گیاهى ناسالم (مانند 
غالت تصفیه شده و غذاهاى با قند باال) و غذاهاى حیوانى رتبه بندى مى کند. 
شاخص تغذیه سالم جایگزین، همه چیز از سبزیجات گرفته تا نوشیدنى هاى شیرین 

و ارتباطشان با بیمارى هاى مزمن را شامل مى شود.
اگرچه این تحقیــق نمى تواند به طور قطعى بگوید که ایــن عادات غذایى خاص 
باعث طول عمر طوالنى تر مى شوند، اما به شکل واضح مزایاى خوب غذا خوردن 

را مشخص مى کند.

عصب ها که عالمت ها را به مغز مى رسانند با فشار باالى چشم تخریب مى شوند.
 محمدرضا فرتوك زاده چشم پزشک و فوق تخصص قرنیه با بیان اینکه تخریب عصب 
بینایى با روش هایى مثل فیزیوتراپى مغزى یا لیزر امکان پذیر نیســت، گفت: البته باید 
عوامل تخریب عصب بینایى را بررسى کنیم. زیر چهل سال، عوامل فشارنده عصب، جز 

شایع ترین عوامل هستند.
شایع ترین آن، ادونوم هیپوفیز است که منطقه پشت کره  چشم است و زیر 

مغز قرار دارد و در منطقه زیر عصب بینایى است. اگر غده هیپوفیز درشت 
شود به عصب فشــار مى آید و تخریب مى شود که باید این 
ادنوم از بین رود تا فشــار از بین برود. اگر این مشکل رفع 
شد و در اوایل بیمارى باشــد ممکن است بینایى برگردد و 

شاید هم برنگردد.
وى ادامه داد: بیشترین علت کاهش بینایى در افراد باالى چهل سال، 

در اثر تخریب، این است که خون رسانى کم شده است یا مى تواند در اثر 
دیابت، بیمارى هاى عروقى و ... خون رسانى کم شود و عصب آرام آرام تخریب 

شود. مقدارى در خانم ها بیشتر است؛ اما جنسیت خیلى تاثیرى ندارد.
باالتر از سن چهل سال مثال 60 سال، بیمارى گلوکوما چشم (آب سیاه) که فشار چشم باال 
مى رود که در اثر آن، عصب به مرور تخریب مى شود و حاال بر اساس تشخیص هرکدام 

از این بیمارى ها، مداواها متفاوت است.
این فوق تخصص قرینه در ادامه بیان کرد: مثال در باال بودن فشار چشم یا آب سیاه اولین 
داروها پایین آورنده فشار چشم هستند مثل قطره هاى کاهش فشار چشم، فشار را پایین 

مى آورند و جلوى تخریب را مى گیرند.
عصب ها که عالمت ها را به مغز مى رسانند با فشار باالى چشم تخریب مى شوند. فرد در 
این حالت اطراف را نمى بیند و متوجه نمى دهند و اگر هم بفهمند اهمیت نمى دهد و این 
فشار به کل بینایى مى رسد و نابینایى به بار مى آورد و بیش تر نابینایى براى این بیمارى آب 
سیاه یا گلوکوما هست که با تخریب اثر بینایى همراه است و قابل برگشت نیست 

و باید از قبل جلوگیرى شود تا فشار چشم پایین بیاید.
وى در خصوص نشانه یا عالئم آب ســیاه گفت: متاسفانه آب 
سیاه عالئمى ندارد. ما در معاینات روزمره که براى افراد انجام 
مى دهیم حتما فشار را مى گیریم و درمان مى کنیم. از سن چهل 

سال به باال باید به دکتر مراجعه کرد و چکاپ کرد.
در اکثر سالمندان و کسانى که عمل مى کنند، مگس پرانى است 
که عارضه اى ندارد و مداوایى هم ندارد. بیشتر تحمل است و کم 

کم محو مى شود، جاى نگرانى نیست.
خشکى چشم باعث درهم دیدن تصاویر مى شود. پس باید بعد از عمل حتما 
قطره اشک مصنوعى استفاده شود هر شش ساعت یک قطره. وى در پاسخ به این پرسش 
که اگر عینکى باشیم و از عینک استفاده نکنیم باعث تشدید تارى دید مى شود؟، گفت: در 
سن پایین باعث تنبلى چشم مى شود و بچه ها باید عینک بزنند تا تنبلى چشم از بین برود.

فرتوك زاده در پایان در خصوص قوز قرنیه اظهارداشــت: قرنیه انسان یه جسم مدور 
منظم است و مثل نیم کره است که باعث مى شود ما اجسام را ببینیم. قرنیه انسان به دلیل 

علت هاى ژنتیکى یا اکتسابى ممکن است قوز پیدا کند.

بعد از 40 سالگى مراقب چشمانتان باشید!4 الگوى غذایى که خطر مرگ را کاهش مى دهد
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در موقع سرماخوردگى 
انگور نخورید!

آنتى هیســتامین موجود در  انگور سرماخوردگى 
را تشــدید مى کند. انگور حاوى هیستامین اســت 
و سرماخوردگى را تشــدید مى کنند؛ اگر ویروسى 
خفته در بدن کودك وجود داشته باشد، هیستامین 
آن را فعال مى کند؛ براى همین هر کسى این میوه 
را بخورد باید پاى عوارضش هم بماند. انگور سینه 
را به خس خس مى اندازد و آبریــزش بینى را چند 

ربرابر خواهد کرد. د وا برابر

ى ســیگنالى را براى افزایش جریان خون 
ه همین دلیل است که دست ها و 
 شود و این گرما با دماى 
طول  یشان در
ض

EM) در مرحله خــواب با حرکت ســریع چشــم
عملکردهاى تنظیم دما ماننــد تعریق یا لرز را
تغییرات دماى محیط حساس تر مى کند. بر این
حد محیط مى تواند زمان این مرحله را کاهش

بر ایجاد بى حالى در روز بعد، مى تواند بر
و سایر فرایندها اثر منفى بگذار افظه
حد به اندازه گرماى شاز

مى تواند

ز
ا با با پخت و پز ته

 بهداشت و سالمت ابراز نگرانى کرده اند که
این وضعیت را بدتر کند، چرا که مردم براى  واند

 و هزینه، کمتر به دنبال تهویه هوا هستند.

از به اندازه «دود دســت دوم» آلودگى تولید 

 ایگان، مدیر اجرایى سى ال اى اس پى مى گوید: «مردم بیشتر 
خود را در خانه مى گذرانند. کیفیت هواى داخل خانه مى تواند تاثیر 

بببببه باشد.» ى بر سالمت و رفاه ما داشت

هم م
انجمن پزشکى

هواى خانگى به عالوه ری
مى دهند.تحقیقات گذشته هم استفا

در کودکان خر (ADHD( نقص توجه و بیش فعالى (
بر سیستم تنفســى و عصبى بزرگساالن مرتبط دانسته

نویســندگان این گزارش نگراننــد که افزایش 
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 معاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار اصفهان از 
بهره بردارى پروژه شــاخص اتصال آزادراه معلم به بلوار 
فرزانگان خبر داد.حســین حق شــناس اظهار کرد: به 
منظور گردش به چپ خودروها بین دو بزرگراه، یا اتوبان 
و دو جاده به همدیگر، به طور معمــول با احداث تقاطع 
غیرهمسطح از سمت راست بزرگراه اول، خودروها هدایت 
و طى مسیر با گذر از زیر یا روى عرشه پل به سمت چپ 
به مسیر خود ادامه مى دهند.وى افزود: یکى از مسیرهایى 
که مانع ورود کامیون ها به شهر اصفهان مى شد، انتهاى 
آزادراه معلم به سمت کاوه بود که با اجراى پل «شریعتى» 
در زمان هاى قدیم، خودروهاى سبک و سنگین به سمت 

چپ هدایــت و وارد اتوبان فرزانگان مى شــدند.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه 
به اخطارها و عالئم کاهنده سرعت در پایان آزادراه معلم، 
خودروها همچنان تمایل به سبقت داشته و با قرارگیرى 
خودروهاى در حال گردش به چپ روبه رو مى شدند که 
بر این اساس در محل این تقاطع، تصادفات شدیدى رخ 
مى داد.حق شــناس گفت: اجراى احداث محور اتصال 
آزادراه معلم به بلــوار فرزانگان به طــول دو کیلومتر و 
عرض 15 متر از پروژه هاى شاخص و مهم ایمن سازى 
شــهر اصفهان با هزینــه 550 میلیارد ریال در ســال

 جارى بود.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
یک قاچاقچى بازار ارز در عملیات ضربتى ماموران پلیس 
امنیت اقتصادى این فرماندهى خبر داد و گفت: این فرد 
تاثیر بسزایى در قیمت گذارى و افزایش قیمت ارز در بازار 

اصفهان داشته است.
سردار محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: ماموران این 
پلیس پس از چندین شبانه روز کار اطالعاتى گسترده از 
فعالیت فردى در زمینه خریــد و فروش غیر مجاز ارز در 
یک مغازه خالى که تنها یک میز و یک صندلى و دوربین 
مداربســته در آن وجود داشت مطلع و پس از هماهنگى 
با مرجع قضائى وى را در یک عملیات ضربتى دستگیر 

کردند.
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان افزود: 32 
میلیارد و 300 میلیون ریال ارز قاچاق شــامل 76 هزار 
621 دالر امریکا، 571 دینار عراق، 100 دالر اســترالیا، 
135 درهــم امــارات و 28 ریال عربســتان از این فرد 

کشف شد.
وى یادآور شد: در بررسى دقیق صورت گرفته مشخص 
شد این فرد تاثیر بســزایى در قیمت گذارى و افزایش 
قیمت ارز در بازار ارز اصفهان داشته که در این خصوص 
پرونده تشکیل و وى براى انجام اقدامات قانونى تحویل 

مرجع قضائى شد.

بهره بردارى از پروژه شاخص 
ایمن سازى شهر  اصفهان

بازداشت یکى از عوامل 
افزایش قیمت ارز در اصفهان

میزبانى چهارباغ 
از سیمرغ فجر

سـیزدهمین جشـنواره فیلم فجـر اصفهـان از 17 تا 
23 بهمن ماه جارى همزمان با تهران در سینماهاى 
فلسطین، ساحل و سپاهان در خیابان چهارباغ برگزار 
خواهد شـد. هیأت انتخاب از بین 75 اثر داخلى،  24 
اثر را براى بخـش رقابتى انتخاب کـرده و  4 اثر هم 
در بخش رزرو قـرار دارند. رضا کیانیـان با حضور در 
روایـت ناتمام سـیما و متروپـل، امیر جعفـرى نیز با 
فیلم هـاى هوك و آنها مرا دوسـت داشـتند و پژمان 
بازغى  با فیلم هاى پرونده بـاز و کاپیتان و همچنین 
سـارا بهرامى با حضور در فیلم هاى جنگل پرتقال و 
بعد از رفتن و نسـیم ادبى با آنها مرا دوست داشتند و 
پرونده، پرکارترین بازیگران جشنواره امسال هستند.

غیر فعال شدن کارت هاى 
بدون تراکنش

کارت هاى هوشمند سوخت بدون تراکنش غیر فعال 
مى شود. رئیس روابط عمومى شرکت فرآورده هاى 
نفتى  منطقـه اصفهان گفت: درصورتـى که مالکان 
خودرو هاى سـوارى از کارت هوشـمند خود در سال 
1401 اسـتفاده نکرده و کارت آن هـا بدون تراکنش 
دریافت سوخت باشد تا پایان اسفند ماه کارت سوخت 
آن ها باطل و بدون اسـتفاده خواهد شـد. بهمن على 
پور افـزود: الزم اسـت مالکان خودرو هاى سـوارى، 
براى حصـول اطمینـان از صحـت عملکـرد کارت 
سوخت خود تا آخر سال 1401 حداقل یک بار سوخت 
گیرى انجام دهند تا کارت سوخت آن ها باطل نشود.

راه اندازى خط اورژانس 
اجتماعى آموزش و پرورش 

رئیـس مرکـز مشـاوره اداره کل آموزش وپـرورش 
استان اصفهان گفت: خط 1570 اورژانس اجتماعى 
آموزش وپـرورش با هـدف کمک بـه دانش آموزان، 
اولیا و همکاران آموزش وپرورش براى پاسـخ گویى 
به سـواالت مربوط بـه حـوزه مشـاوره و مداخله در 
فوریت هاى روانى اجتماعى راه اندازى شـده اسـت. 
حجت ا... مهـدى با بیـان اینکـه اصفهان جزو سـه 
اسـتان نخسـت بود که 1570 در آن راه اندازى شده 
افـزود: این خـط در حوزه هـاى مشـاوره، مداخله در 
فوریت هاى روانى اجتماعى و راهنمایى براى حضور 
در مراکز مشـاوره و دریافـت خدمات مشـاوره اى از 
سـاعت 8 تـا 20 پاسـخ گوى دانش آمـوزان، اولیـا و 
همـکاران آموزش وپـرورش اسـت. وى گفـت: این 
خـط از جنبه هاى مختلـف کمک کننده بوده اسـت؛ 
دسـته اول دانش آموزان ساکن روسـتا هستند که به 
مرکز شهرستان خود دسترسـى ندارند و از این رو، از 
طریق خط 1570 مى توانند مشکالت خود را مطرح 
کنند همچنین به سوال ها در حوزه تحصیل، کنکور، 
مشکالت خلقى، رفتار و روان شناختى دانش آموزان 
و اولیـاى آن هـا بـدون شناسـایى آن ها پاسـخ داده 

مى شود.

خبر

آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه
بدینوسیله اعالم مى نماید به موجب درخواست وحید مقدسى به طرفیت حمید و فرشته 
مقدس ، مهین و منوچهر مقدسى قرار تحریر ترکه مرحوم رحیم مقدسى طى شماره 
0100438 در شوراى حل اختالف صادر و وقت اجراى قرار ساعت 17:00 روز دوشنبه 
مورخ 1401/12/08 تعیین گردیده است. لذا از ورثه یا نماینده قانونى آن ها، بستانکاران 
و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند دعوت مى شود در 
موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان اصفهان به آدرس ارباب حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین، مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف:1445538- مرجع رسیدگى 

شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان/11/108 

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

شــماره: 140160302012000498- تاریــخ: 1401/10/17- برابر راى شــماره 
140160302012000497 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدعلى شفیعى فرزند مصطفى بشماره 
شناسنامه 1572 صادره از فریدن در یک باب گلخانه به مساحت 2500 مترمربع بر روى 
قســمتى از پالك 1 فرعى از 14 اصلى واقع در فریدنـ  روستاى نهرخلج خریدارى از 
مالک رسمى آقاى مصطفى شفیعى نهرخلجى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. م الف: 1441519- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/23 – رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – 

محسن مقصودى/11/109 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0935 مورخ 1401/10/05 به شماره کالسه 1213 مالکیت آقاى/ خانم 
اکبر رستم زاده خوزانى به شناسنامه شماره 1 کدملى 1141554518 صادره فرزند رستم 
اقا در ششدانگ یکباب مغازه به استثناى بهاى ثمیه اعیانى به مساحت 70,30 مترمربع 
پالك شــماره 717 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند وکالت 248020 مورخ 1401/02/08 و سند 
انتقال 221517 مورخ 92/11/29 و مالحظه نقشه ملک گزارش کارشناس مالحضه 
و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 

اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/11/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23- م الف: 1446611 – رئیس 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/111

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1810 مورخ 1401/10/27 به شــماره کالسه 1198 مالکیت آقاى/ 
خانم لیال پیرحاجى خوزانى به شناسنامه شماره 2065 کدملى 1141120216 صادره 
فرزند حسن در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 107,82 مترمربع پالك شماره 
277 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب قولنامه عادى و ســند 37314 مورخ 1354/10/25 دفتر 73 و ســند 52024 
مورخ 59/1/7 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1401/11/08- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/23- م الف: 1446375 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – ســید محمدحسن 

مصطفوى/11/113

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1759 مورخ 1401/10/26 به شماره کالسه 1301 مالکیت آقاى/ خانم 
صدیقه رحیمى فروشانى به شناسنامه شماره 8790 کدملى 1140463845 صادره فرزند 
ابوالقاسم در ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به آن به مساحت 69,96 مترمربع 
پالك شــماره 2684 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 301 دفتر 6 و صفحه 314 دفتر 370 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23- م الف: 
1446636 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/115

دریا قدرتى پور
خط  هاى بى جان و کمرنگ کف خیابان ها در اصفهان یک دنیا حرف 
براى گفتن دارند اما بــه دالیل مختلف مثل مشــکالت مالى، اقلیم 
اصفهان، کیفیت پایین رنگ ها و یــا تخلفات پیمانکاران آنقدر محو و 
نامرئى مى شوند که دیگر حرفى براى گفتن ندارند. خطوطى که سال 
هاست در در اصفهان بدخط و آشــفته هستند و اگر خط تازه اى هم بر 
تن خیابان هاى اصفهان نقش ببندد موقتى بوده و پس از اندك زمانى 

با آسفالت هاى خاکسترى یکى مى شود.
گفته مى شود اقلیم اصفهان به شکلى است که نمى گذارد این خطوط 
پایدار بمانند و به همین خاطر است که خیلى زود محو مى شوند و زمانى 
که این خط ها نامرئى شود، به خودى خود وظیفه شان را هم از دست 
مى دهند. اما سرنخ این ماجرا دست شهردارى است. این ارگان، وظیفه 
ارتقاى ایمنى معابر، اصالح هندسى آنها و نصب عالیم و خط کشى ها 
را بر عهده دارد. در حقیقت شهردارى باید رنگى انتخاب کند که با اقلیم 
اصفهان سازگار باشد و یا آسفالتى در خیابان ها باشد که نگهدارنده این 

خطوط باشند تا کمتر شاهد حوادث درون شهرى باشیم.
گرچه تا امروز هر گاه حرف خط کشى خیابان هاى اصفهان پیش کشیده 
شده است پاى بى پولى و کمبود بودجه هم در میان بوده؛ اما اصلى ترین 
مسئله اى که باعث شده خیابان هاى اصفهان از وجود این خطوط سفید 

محروم باشند؛ اقلیم و نوع آب و هواى اصفهان است.
حسین حق شناس و مجید عباســى، یکى در مقام معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهردارى اصفهان و دیگرى در مقام کارشناس حوزه راه و 
شهرسازى و مهندسى قیر و آسفالت، هر دو تأیید مى کنند که وضعیت 

خط کشــى خیابان هاى اصفهان خوب نیســت و علت آن هم ترکیب 
آسفالت هاست.

ترکیب آسفالت ها در اصفهان به دلیل داشتن نوع سنگدانه هاى آهکى 
که در این شهر مورد استفاده قرار مى گیرد با سایش سنگ هاى آهکى، 
کدر شدن و محو شدن خط کشــى هاى خیابان را نسبت به شهرهاى 
دیگر افزایش مى دهد، عالوه بر آن موجب استفاده بیشتر از قیر مى شود 

که در این صورت رؤیت پذیرى خود را از دست مى دهد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان در همین راستا چندى 
پیش اعالم کرد که مناقصه هایى براى بهبود ترکیب رنگ و ماندگارى 
و رؤیت پذیرى خط کشــى خیابان ها برگزار شده است اما در این زمینه 

تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.
حسین حق شناس گفته: به دلیل نرسیدن به نتیجه موردنظر از شهرك 
علمى و تحقیقاتى و دانشکده شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان دعوت 
شده تا در قالب پروژه هاى تحقیقاتى و اجرایى همکارى الزم را داشته 
باشیم و درصدد هســتیم با تغییرى در فرموالسیون ترکیب رنگ و یا 
آسفالت شــهر بهبودى الزم براى خطوط خیابان ها پیاده سازى کنیم 
زیرا همین رنگ مورد اســتفاده در اصفهان در سایر شهرها ماندگارى 
باالترى دارد اما در اصفهان به دلیل شرایط اقلیمى، خط کشى ها زودتر 

محو مى شود.
وى با ارائه راهکارهایى براى ماندگارى رنگ خط کشى ها در اصفهان 
معتقد است که اســتفاده از پوشــش پلیمرى به جاى رنگ مى تواند 

راهکارى براى حل این مشکل باشد.
در کنار او مجید عباسى، کارشناس حوزه راه و شهرسازى و مهندسى 

قیر و آسفالت نیز با تأیید بخشى از سخنان معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهردارى اصفهان مى گوید: نوع آســفالت شهر اصفهان تحت تأثیر 
صنایع مختلف اطراف شــهر، وجود معادن شن و ماســه و حمل آنها 
توسط کامیون ها در شــب هنگام، خشــک و کویرى بودن منطقه و 
وجود بادهاى غرب به شــرق و جنوب غربى به ســمت شمال شرقى 
که کل شهر را مملو از آلودگى محیطى مى کند باعث مى شود که این 
خطوط در خیابان هاى اصفهان کمرنگ شــود و این حقایق غیر قابل

 کتمان است.
بین واضح نبودن خطوط با بروز حوادث و تصادفات رابطه اى مستقیم 
وجود دارد؛ وقتى خطى در خیابان نباشد راننده ها نمى توانند به درستى 
هدایت شــوند و بین خطوط حرکت کنند و همین مى شود که میزان 
تصادفات هم افزایش مى یابد و به قول عباســى، مخصوصًا در مواقع 
تاریکى و بارندگى. او مى گوید وقتى این خط ها کمرنگ و نامرئى باشند 
یعنى سهم عبورها مخدوش است و این سهم ها که مخدوش باشد یعنى 
راننده ها به درستى در مسیر هدایت نمى شوند و وقتى هدایت به درستى 

انجام نشود همه جور اتفاقى محتمل است؛ به خصوص تصادف. 
این کارشناسان حوزه راه و شهرســازى بر این باور است که وضعیت 
خط کشــى خیابان هاى شــهر اصفهان اصًال مطلوب نیست و ایمنى 
ترافیک و جان و مال مردم در خطر اســت و از همین امروز باید دست 
به کار شــد، زیرا مدت زمان زیادى طول مى کشد تا با دانشگاه قرارداد 
ببندند و نتیجه بدهند و باید از این فرصت هرچه سریع تر براى کاهش 

تصادفات و حفظ جان مردم استفاده کرد.
به گفته عباسى در خط کشــى خیابان هاى اصفهان پودر شیشه به کار 
نمى رود که این امر موجب مى شــود خط کشى ها در شب هنگام دیده 

نشوند در حالى که خط کشى بدون پودر شیشه قابل قبول نیست.
اما چه مى شــود که این خط هاى کف خیابان ها کمرنگ و کمرنگ 
مى شــوند و به نقطه اى مى رســند که محو مى شــوند تا جایى که 
گویى که از ابتدا نبوده اند؟ عباســى در این رابطه معتقد است: امروزه 
در دنیــا از رنگ هاى دوجزئــى و رنگ هاى پایه آبى و خط کشــى با 
رنگ گرم ترافیکى استفاده مى شــود که فاقد حالل نفتى است و روى 
قیر موجود در آســفالت اثر نامطلوبى نداشــته و در آنها حل یا ترکیب

 نمى شوند.
حاال قضاوت درباره اینکه مشکل خط هاى بى رمق و نامرئى خیابان ها و 
اتوبان هاى اصفهان اقلیم اصفهان است یا پیمانکاران یا استفاده از مواد 
بى کیفیت سخت است با توجه به اینکه به گفته عباسى نمى توان همه 
پیمانکاران و یا بیشترشــان را با یک چوب راند به این علت که کیفیت 
خط کشى معابر وابســته به دالیل مختلف از جمله کیفیت مواد اولیه، 
اجراى صحیح و اصول خط کشى و انتخاب زمان مناسب براى اجراى 
آن است. مثًال در اصفهان در ماه اسفند که اقلیم اصفهان کمى آماده تر 
است باید این خطوط را اجرا کرد چرا که حتى اگر مواد اولیه خط کشى 
مرغوب باشد اما به روش درستى اجرا نشود ممکن است کارایى الزم 

را نداشته باشد.

خط کشى هاى اصفهان حرفى براى گفتن ندارند 

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان گفت: با اقدامات پلیس خطوط بدخط خیابان ها 
آگاهى اســتان اصفهان در 10 ماهه امسال 149 باند سرقت 
متالشى شده است.  سرهنگ حسین ترکیان اذعان کرد: در 
استان اصفهان براساس شاخص هاى تعریف شده بین 16 تا 
17 نوع سرقت رخ مى دهد که سرقت از منازل، مغازه ها، باغ ها، 
کارگاه ها، منازل نیمه ســاز، خودرو، موتورسیکلت، قطعات و 
محتویات داخل خودرو، احشام، سیم برق، قاپ زنى، کیف قاپى 
و جیب برى و سرقت به عنف از جمله آن ها هستند.وى اشاره 
کرد: با اقدامات پلیس آگاهى اســتان اصفهــان در 10 ماهه 
امسال 149 باند سرقت متالشى شــده است که از این تعداد 
65 باند در زمینه سرقت منزل، مغازه و اماکن، 8 باند در زمینه 
سرقت قطعات خودرو، 17 باند در زمینه سرقت به عنف و قاپ 
زنى، 6 باند در زمینه سرقت احشــام، 17باند در زمینه سرقت 
خودرو و موتورســیکلت، 24 باند در زمینه سرقت سیم برق، 
3 باند سرقت مســلحانه، 2 باند جیب برى، یک باند سرقت 
محموله و 6 باند نیز در زمینه سرقت هاى ُخرد فعالیت داشتند.

وى خاطرنشــان کرد: عالوه بر این در مدت 10 ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 10 درصدى سرقت 
منزل، کاهش 108 درصدى ســرقت مغــازه، کاهش 4/2 
درصدى ســرقت احشــام، کاهش 19 درصدى کیف قاپى، 
کاهش 21 درصدى جیب بــرى، کاهش 19 درصدى کش و 

روزنى همراه بودیم.
حســین ترکیان تصریح کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل هاى 
صورت گرفته توسط کارشناســان این پلیس، بیشترین نوع 
سرقت مربوط به سرقت از اماکن خصوصى شامل کارگاه ها، 
باغ ها و منازل نیمه ســاز و همچنین لوازم و محتویات داخل 
خودرو است.رئیس پلیس آگاهى عنوان کرد: به منظور افزایش 
امنیت اســتان و جلوگیرى از فعالیت سارقان در دو ماه پایانى 
سال تشدید طرح ها، افزایش گشت هاى نامحسوس، اجراى 
طرح دســتگیرى محکومان غایب و فراري و متهمان تحت 
تعقیب مراجع قضایى، کنترل ویژه مجرمان سابقه دار و رصد 

هوشمندانه باندهاى تبهکارى را در دستور کار داریم.

فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: بیش از 
هزار قلم انواع لوازم آرایشى و بهداشتى قاچاق به ارزش چهار 
میلیارد ریال در بازرسى ماموران این فرماندهى، از یک دستگاه 

خودروى سوارى شوتى کشف شد.
سرهنگ بهزاد ثابت راســخ اظهار کرد: در ادامه طرح مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، ماموران فرماندهى انتظامى شهرســتان 
شاهین شهر و میمه حین کنترل خودروهاى عبورى، در یکى 
از محورهاى مواصالتى، به یک دســتگاه خودروى سوارى 

پژو 405 مشکوك شدند و براى بررسى آن را متوقف کردند.
وى افزود: مامــوران پس از هماهنگى بــا مرجع قضایى، به 
بازرسى از این خودرو پرداخته و موفق به کشف بیش از یک 
هزار قلم انواع لوازم آرایشى و بهداشتى قاچاق خارجى بدون 

هرگونه مدارك قانونى و معتبر گمرکى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان شاهین شهر و میمه با بیان اینکه 
ارزش محموله قاچاق کشف شده بنا بر اعالم کارشناسان، چهار 
میلیارد ریال ارزیابى شده است، تصریح کرد: در این عملیات، 
یک متهم دستگیر شد و پس از تشــکیل پرونده براى انجام 

اقدامات قانونى، به مرجع قضایى تحویل داده شد.

 17 نوع سرقت
 در اصفهان رخ مى دهد

توقیف خودروى شوتى 
حاوى  لوازم آرایشى قاچاق 

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از مهــار حادثه ترکیدگى لوله گاز در ورودى اشــکاوند 

خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار داشت: این حادثه ساعت 9 و 18 دقیقه 
روز پنجشنبه به ستاد فرماندهى آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گزارش شد و بالفاصله ایستگاه شماره 23 به 

همراه افسر آماده وقت به محل حادثه اعزام شدند.
وى بــا بیــان اینکــه در ایــن حادثه بــه دلیل حفــارى، بیل 

مکانیکــى با اصلــى لولــه گاز برخــورد کرده و باعث نشــت 
شــدید گاز شــده بود، گفت: در ابتدا گاز منطقه توســط عوامل 
اداره گاز قطــع و مســیر تــردد مســدود و منطقه از ســکنه

 تخلیه شد. 
کاوه آهنگران بیان کرد: با تالش و تدابیر ایمنى خاص توســط 
آتش نشــانان حاضر در موقعیت حادثه، هیــچ انفجارى رخ نداد 
و خطر به صــورت کامل برطرف و شــرایط بــه حالت عادى

 بازگشت.

حادثه ترکیدگى لوله گاز در اصفهان مهار شد
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01

کمیته انضباطى آراء خود را در خصوص تیم هاى حاضر در 
رقابت هاى لیگ برتر از هفتــه پانزدهم اعالم کرد. بر این 
اساس مهدى تارتار، سرمربى تیم ذوب آهن بخاطر تخلفاتى 
مبنى بر رفتار غیر ورزشى که در دیدار تیمش مقابل هوادار از 
او سرزد به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدى محکوم 
شد. همچنین تیم هوادار به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطارى 

باید 240 میلیون ریال جریمه نقدى پرداخت کند.

تارتار جریمه شد

02

محمد امین درویشــى، مهاجم تیم ذوب آهن از این تیم جدا 
شد. باشــگاه ذوب آهن به کادر فنى این تیم اعالم کرده که 
براى جذب بازیکن جدید، باید به میزان دستمزد خریدهاى 
زمستانى، بازیکن از لیست خارج کند و به همین دلیل مهدى 
تارتار مجبور به خروج چند بازیکن از فهرست خود شده است. 
بدین ترتیب محمدامین درویشى نیز از جمع سبزپوشان جدا 
شد تا امکان جذب یک بازیکن دیگر هم به وجود بیاید. بودجه 
باشگاه ذوب آهن براى نقل و انتقاالت زمستانى حدود دو سه 
میلیارد براى هر بازیکن است و حاال باید دید کدام مهاجم تا 

پایان نقل و انتقاالت به این تیم ملحق مى شود.

جدایى درویشى
 از جمع گاندوها

04

باشــگاه یوونتوس و مدیرانش در یک حراج هفته گذشته 
به دلیل دستکارى و تقلب در اســناد مالى از سوى دادگاه 
فدرال با جریمه محرومیت مواجه شدند. یوونتوس با کسر 
15 امتیازى مواجه شد و جریمه نقدى هم براى این باشگاه 
در نظر گرفته شد و حتى احتمال دارد از رقابت هاى اروپایى 
کنار گذاشته شود. در جدیدترین در این زمینه نشریه گازتا 
دلو اسپورت از باز شدن پاى کریستیانو رونالدو به این پرونده 
تقلب خبر داد. در صورت تایید شــدن تقلب در اسناد مالى 
قرارداد رونالدو محرومیت یک ماهه در انتظار ابرســتاره 
پرتغالى است. رونالدو ماه گذشته به النصر عربستان ملحق 
شد و در صورت تایید شــدن تقلب در قرارداد رونالدو این 
شوك بزرگى براى سعودى ها اســت چون براى چندین 

هفته این بازیکن را از دست مى دهند.

رونالدو
 در آستانه محرومیت جدید

دروازه بان پیشین تیم فوتبال سپاهان گفت: 
فقط روى فوتبال و عملکــرد خودم تمرکز 
دارم تا بتوانم در نیم فصل دوم روزهاى خوبى 

را رقم بزنم.
رشید مظاهرى در خصوص جدایى از سپاهان 
گفت: ســپاهان و هوادارانش را دوست دارم 
و در این یک ســال که آنجا بودم همیشه با 
مهر و محبــت آنها و مردم خــوب اصفهان 
روبه رو شــدم. قســمت این بود که در این 
مقطع از سپاهان جدا شوم و دوست هم ندارم 
زیاد در این زمینه صحبــت کنم. هدف من 
از این صحبت هاى کوتاه این اســت که از 
مجموعه باشگاه ســپاهان و بازیکنان تیم

 تشکر کنم.
وى تأکید کرد: دوستان خوبى در سپاهان دارم 
و براى این تیم آرزوى بهترین ها را مى کنم. 
از هواداران هم تشکر مى کنم که مرا تحمل 
کردند، هر وقت براى ســپاهان بازى کردم 
نهایت تالش خودم را بــراى موفقیت تیم 

انجام دادم.
مظاهرى در ارتباط با اینکه قرار است راهى 
کدام تیم شــود، گفت: چند پیشنهاد دارم و 
سعى مى کنم بهترین تصمیم را بگیرم. در این 
شــرایط فقط و فقط روى فوتبال و عملکرد 
خودم تمرکز دارم تا بتوانم در نیم فصل دوم 

روزهاى خوبى را رقم بزنم.

رشید: فقط روى فوتبال و عملکرد خودم
 تمرکز دارم
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حضور على قلى زاده و امیرحسین حسین زاده در تیم اتحاد 
کلبا منتفى شد. در روزهاى گذشته شایعاتى پیرامون جذب 
على قلى زاده و امیرحسین حسین زاده توسط تیم اتحاد کلبا 
وجود داشت و به نظر مى رسید این دو بازیکن خریدهاى 
تیم فرهاد مجیدى در نقل و انتقاالت زمستانى باشند. اما 
در نهایت به دلیل درخواست مالى باالى باشگاه شارلروا 
براى فروش این دو بازیکن، باشــگاه اتحاد کلبا از جذب 
آن ها منصرف شده است. باشــگاه اتحاد کلبا همچنین 
یک بازیکن برزیلى زیر 20 ســاله به نــام دودو را جذب 

کرده است.

بمب ایرانى تیم مجیدى
 خنثى شد

ســردار آزمون در اولین بازى خــود بعد از جام 
جهانى براى لورکوزن 18 دقیقه به میدان رفت 
و نشان داد که در پى راه یافتن به ترکیب اصلى 

تیم ژابى آلونسو است.
بایر لورکوزن در شروع دوباره بوندس لیگا و در 
یکى از بازى هاى هفته هفدهم مقابل بوخوم به 
پیروزى دو بر صفر دست یافت تا با 24 امتیاز به 
رده هشتم جدول رده بندى بوندس لیگا صعود 
کند. سردار آزمون، ملى پوش ایرانى لورکوزن 
که بازى چهارشنبه شب را از روى نیمکت شروع 
کرده بود، در دقیقه 72 جاى ستاره جوان تیمش 

را گرفت و نمایش خوبى داشت.

لورکــوزن که بعــد از چهار بــرد متوالى اخیر 
چهارشنبه شب نیز توانست پیروز شود، کم کم 
با ژابى آلونسو خود را به جمع مدعیان نزدیک 
مى کند و سردار آزمون امیدوار است تا رفته رفته 
با ادامه عملکرد و تالشى که در بازى چهارشنبه 
شب شاهد آن بودیم، به جایگاهى ثابت در این 

دوره موفق لورکوزنى ها تبدیل شود.
فلورین ویرتز، ســتاره جــوان لورکوزن که به 
تازگى از بند مصدومیت رها شــده و در ترکیب 
تیمش حضور یافته بود ســازنده گل اول این 
بازى بود و بعد از 72 دقیقــه حضور در میدان، 

جاى خود را به سردار داد.

ســردار آزمون در فرصت کمى که براى بازى 
داشــت، تالش کرد تا موثر باشــد و تا گرفتن 
یک پنالتى نیــز پیش رفت امــا موفق به این 
کار نشد. او در دقیقه 82 داخل محوطه جریمه 
حریف سرنگون شــد ولى داور پیش از آن، به 
علت آفساید کار را متوقف کرده بود. این اتفاق 
اعتراض شدید مهاجم ایرانى را به همراه داشت.
بعد از صحنه یاد شده که آزمون بابت آن حسابى 
از دست داور شاکى شــده بود، او یک یک بار 
دیگر در تله آفساید گیر کرد. ملى پوش فوتبال 
ایران با یک پاس دقیق بالعربى را در موقعیت 
تک به تک و گلزنى قــرار داد ولى داور در این 

صحنه نیز به علت آفســاید، شانس گلزنى را از
 لورکوزنى ها گرفت.

ســردار  قبل از جام جهانى 11 بازى لورکوزن 
را به دلیــل مصدومیت از دســت داد (8 دیدار 
بوندس لیــگا و 3 بازى مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان اروپــا). او که هفته گذشــته پس از 
مدت ها در لیســت بایر دیده مى شــد، مقابل 
مونشــن گالدباخ فرصت بازى پیــدا نکرد تا 
غیبتش در بوندس لیگا تداوم پیدا کند. آزمون در 
بازى چهارشنبه شب و طى 18 دقیقه حضورش 
در میدان خیلى پرتالش ظاهر شد و نشان داد 
که مى خواهد به ترکیب اصلى لورکوزن برگردد.

استارت آزمون براى بازگشت
 به ترکیب اصلى

در حالى که گفته مى شــد آرمان قاسمى، مدافع ذوب آهن از این تیم 
جدا شده،  که این بازیکن به صراحت اعالم کرد، هنوز بازیکن ذوب 
آهن است و شایعه جدایى اش از تیم تارتار را کامال تکذیب مى کند.  

قاسمى درخصوص احتمال جدایى اش از ذوب آهن، گفت: امسال در 
نیم فصل نخست عملکرد خیلى خوبى از نظر فنى با ذوب آهن از حیث 
دفاعى داشته ام و مثل ابتداى فصل پیشــنهادهاى خوبى به دستم 
رسیده است. حتى چند تیم هم که خواهان من هستند با خود باشگاه 

هم مذاکراتى داشته اند. 
وى در پایان گفت: در حال حاضر هیچ اتفاقى نیفتاده و من همچنان 
بازیکن ذوب آهن هســتم و حتى در پاســخ به ابراز نگرانى برخى 
هواداران هم به این موضوع اشاره داشته ام که هنوز در خدمت آن ها 

و ذوب آهن هستم.

محمدرضا حســینى، وینگر 33ساله سپاهان 
پــس از انجام بیش از هشــتاد بــازى براى 
طالیى پوشان، اصفهان را به مقصد سیرجان 
ترك کرد تا بار دیگر شــاگرد امیر قلعه نویى 

شود.
حسینى در تابســتان پیش از شــروع فصل 
نوزدهم با نظــر قلعه نویــى از ذوب آهن به 
سپاهان پیوست و همچنین در لیگ هفدهم 
با این ســرمربى در ذوب آهن فصل خوبى را 
پشت سر گذاشته بود و با این تیم نائب قهرمان 

لیگ شد.
محمدرضا حســینى پس از سه فصل و نیم از 
سپاهان جدا شد تا مسیر فوتبال حرفه اى خود 

را در گل گهر سیرجان ادامه دهد. این بازیکن 
در ابتداى این فصل با نظر ژوزه مورایس براى 
ســپاهان بازى مى کرد اما در هفته هاى اخیر 
به نیمکت نشین کامل تبدیل شد تا شایعات 

جدایى اش قوت بگیرد.
گل گهر چهارمین تیــم این بازیکن نورآبادى 
در لیگ برتر به حساب مى آید. او پس از بازى 
در فجر سپاســى، ذوب آهن و سپاهان حاال 
گل گهر را انتخاب کرده اســت. سیرجانى ها 
نیز همانند ســپاهان در باالى جدول حضور 
دارند و روى محمدرضا حسینى براى رقابت 
حســاس در باالى جدول حســاب ویژه اى 

باز مى کنند.

وینگر سپاهان دوباره شاگرد ژنرال شد

آرمان، همچنان بازیکن ذوب آهن

سجا د شهباززاده، مهاجم تیم فوتبال استقالل، به یکى از گزینه هاى 
جذاب براى نقل و انتقاالت زمســتانى تبدیل شد و تیم هایى که به 
دنبال تقویت خط حمله خود هستند، او را زیر نظر داشتند. به همین 
دلیل، نفتى هاى آبادان با ارائه پیشــنهادى به دنبال جذب مهاجم 
استقالل بودند  و مذاکراتى را با او براى پیوستن به جمع طالیى پوشان 
انجام دادند. اما شهباززاده با رد پیشنهاد نفت اعالم کرده است که با 
اســتقالل قرارداد دارد و مى خواهد تا پایان مدت آن، پیراهن آبى ها 

را بر تن کند. 
نفت آبادان، که یکى از ضعیف ترین خطــوط حمله لیگ برتر را در 
اختیار دارد، پس از فســخ قرارداد با عماد میرجوان، على فریدون را 
به خدمت گرفت و عملکرد ضعیفى در نقل و انتقاالت از خود به جا 

گذاشته است.

جواب رد شهباززاده 
به برزیلى هاى ایران

شته است.
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ساسان اکبرزاده
در آســتانه دهه مبارك فجر، شــرکت فوالد مبارکه در 
راستاى مسئولیت اجتماعى و توسعه صنعت سبز، آیین 
احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى کشور به ظرفیت 
600 مگاوات را در منطقه شرق اصفهان «کوهپایه» با 
حضور معاون وزیر نیرو، معــاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان امور ادارى و استخدامى، اســتاندار اصفهان، 
فرماندار شهرستان  کوهپایه و تنى چند از مدیران استان 

و شهرستان آغاز کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین احدث این پروژه 
بزرگ گفت: امروز در شــرایطى هســتیم که دشمن به 
دنبال تزریق ناامیدى به ویژه در نسل جوان کشور است. 
ناامیدى در زمینه اشــتغال، آلودگى هوا، انرژى و... که 
هوشمندانه هم در این راستا تالش مى کند و مى خواهد 
این مشــکالت را به صنعت هم مرتبط سازد و آنها را در 
مقابل یکدیگر قراردهد و حتى عامل این مشــکالت را 

صنعت معرفى نماید.
محمدیاسر طیب نیا با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
صرفاً یک تولیدکننده نبوده و هدف خود را فقط در صنعت 
نمى داند، افزود: هدف غایى شرکت فوالد مبارکه ساخت 
کشور بوده و ما مى خواهیم آن را به جامعه ثابت کنیم و 
جامعه باید صنعت را در کنار خود ببیند. وى خاطر نشان 
کرد: البته در سنوات گذشته در شــرکت فوالد مبارکه 
براى حل مشــکل آب، پساب هفت شــهر جمع آورى 
شد و امروز تصفیه خانه احداث کرده ایم و با بازچرخانى 
آب، توانستیم برداشــت آب را کاهش دهیم به گونه اى 
که مصرف آب از 30 میلیون متر مکعب در سال، به 14 
میلیون متر مکعب در سال رسیده و این در حالى است که 
تولیدات شرکت افزایش داشته است و در نهایت هدف 
ما آن است که براى سه سال آینده با اجراى پروژه هاى 
مختلف، مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه را به صفر 

برسانیم.
مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفت: بــا اجراى
 پروژه هاى گوناگون در شرکت فوالد مبارکه در یکسال 

گذشته، امروز براى 1100 نفر اشــتغال ایجاد شده که 
مراحل اســتخدام آنها تا پایان ســال جــارى به اتمام

 مى رســد. همچنین در حوزه دانش بنیان طى دو سال 
اخیر، 2000 شغل دانش بنیان را با تفاهمنامه هایى که 
با دانشگاه ها، شــرکت ها و... منعقد کرده ایم در دستور 
کار قرار داده ایم و با حمایت شرکت فوالدمبارکه بیش از 
1100 قطعه بومى سازى شد که این امر، 3 میلیارد دالر 
صرفه جویى به ارمغان آورده است. این درحالى است که 
بسیارى از شرکت هایى که امروز حرف جدى در زمینه 

صنعت مى زنند حمایت فوالد مبارکه را داشته اند.
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه مى گوید: شرکت فوالد 
مبارکه امروز بــراى حل چالش انــرژى و هواى پاك 
در کنار مردم بوده و در شــرق اصفهــان، پروژه احداث 
بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدى کشور به ظرفیت 600 
مگاوات را در آســتانه دهه فجر با حضور مسئوالن آغاز 
کرده است و با احداث آن طى سه سال، ظرفیت نیروگاه 
خورشیدى کشور به دو برابر افزایش مى یابد. البته سعى 
شــده ظرفیت این نیروگاه تا پایان ســال آینده به 100 

مگاوات رسیده و به بهره بردارى برسد.
طیب نیا گفت: این نیروگاه خورشــیدى در زیربنایى به 
مساحت 1200 هکتار بوده و با اســتفاده از پیمانکاران 
داخلى ساخته مى شود و با توجه به اینکه شرکت فوالد 
مبارکه به دنبال توســعه صنعت ســبز در کشور است با 
برنامه ریزى هاى انجام شــده با احــداث این نیروگاه
 مى تواند از انتشــار 810 هزار تن دى اکسید کربن در 
ســال جلوگیرى کند و با توجه به شــرایط آلودگى هوا 
در کشــور، این روش بهترین گزینــه جایگزین براى 
نیروگاه هــاى با راندمــان پایین بوده که بســیارى از 
کشــورهاى دنیا نیز به احداث چنین نیروگاه هایى روى 

آورده اند.
وى ادامه داد: اجراى این پروژه براى بیش از 600 نفر در 
زمان اجرا و 70 نفر در زمان بهره بردارى، اشتغالزایى به 
صورت مستقیم دارد. همچنین با توجه به اینکه بسیارى 
از تجهیزات این نیروگاه از طریق تولیدکنندگان داخلى 

تأمین خواهد شد، شاهد اشتغالزایى غیرمستقیم و رونق 
صنعت برق کشور در حوزه تجدیدپذیر خواهیم بود.

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه از صرفه جویى 350 
میلیون مترمکعــب گاز با در نظر گرفتــن ظرفیت این 
نیروگاه خبرداد و گفت: ظرفیت نیروگاه هاى خورشیدى 
کل کشــور امروز 450 مگاوات اســت ولى این پروژه 
به تنهایى 600 مــگاوات انــرژى تجدیدپذیر به برق 
خورشیدى کشــور اضافه مى کند که البته با مطالعات و 
برنامه ریزى هاى انجام شده، امکان توسعه ظرفیت این 

نیروگاه تا 1000 مگاوات نیز وجود دارد.
طیب نیا سرمایه گذارى براى این پروژه را 16 هزارو 450 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این پروژه تنها سرمایه 
گذارى شرکت فوالدمبارکه در این زمینه نیست و براى 
کاهش وابستگى به شبکه، نیروگاه 914 مگاواتى سیکل 
ترکیبى شــرکت فوالدمبارکه در حال احداث است که 
بیش از 60 درصد پیشرفت داشته و در سال آینده دو واحد 

گازى جمعًا به ظرفیت 614 مگاوات وارد مدار مى شود.
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه معتقد است: شرکت 
فوالدمبارکه همواره در محیط پیرامونى خود پیشرو بوده 
و امروز سعى دارد پروژه هایى را که تعریف مى کند حتمًا 
در این دولت به بهره بردارى برساند و تالش مى کند در 
زمینه انرژى هاى تجدیدپذیر نیز پیشگام و پیشرو باشد.

طیب نیا گفت: شرکت فوالدمبارکه نعمت بسیار بزرگى 
است که علیرغم همه سختى ها منافع زیادى براى مردم 

داشته و دارد که باید براى مردم بازگو و نمایان شود.
■■■

در ادامه آیین احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى در 
کوهپایه که در راستاى مسئولیت اجتماعى شرکت فوالد 
مبارکه در سالن اجتماعات دانشــگاه پیام نور کوهپایه 
برگزار شد، معاون وزیر نیرو با اشاره به وضعیت انرژى در 
جهان گفت: در ســال 2010 میالدى، 80 درصد انرژى 
فسیلى و 20درصد انرژى تجدیدپذیر بود که این عدد در 
ســال 2020 به 80 درصد انرژى هاى تجدیدپذیر و 20 

درصد انرژى فسیلى رسید.

محمود کمانى افزود: امروز نیــروگاه هاى تجدید پذیر 
بسیار به صرفه است و کشور ما در این راستا بیش از پیش 
گام برداشته است. وى توســعه انرژى هاى تجدیدپذیر 
و بهره بــردارى را در کار قابل انجــام خواند و گفت: تا 
امروز گام هاى بســیار خوبى در راستاى بهره بردارى از

 انرژى هاى تجدیدپذیر، بادى و... در کشور برداشته شده 
اســت که البته کار جدید کمک براى احداث نیروگاه از 

صنایع بوده است.
معاون وزیر نیرو گفت: شــرکت فوالد مبارکه با اجراى 
پروژه احداث 600 مگاواتى، کار بزرگ و خط شــکنى 
در زمینه ایجاد نیروگاه انجام داده اســت که در فاز اول 
تا پایان ســال آینده 100 مگاوات آن بــه بهره بردارى 

خواهد رسید.
کمانى از استاندار اصفهان خواســت در تسریع مراحل 
ادارى در تحویل زمین همت گماشــته و از مدیرعامل 
برق منطقه اى اصفهان نیزخواست پست هاى مربوط به 
نیروگاه با سرعت بیشتر انجام شود تا نیروگاه در موعد 

مقرر وارد مدار گردد.
وى همچنین خواستار تعویض روشنایى و المپ هاى 
معابر و تعویض کولرهاى آبى شــد که مى تواند 5000 
مگاوات صرفه جویى به همراه داشته باشد تا بدینسان 

بهینه سازى صورت پذیرد.
■■■

معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان امور ادارى و 
استخدامى کشور هم خواستار بهره ورى در برنامه هاى 
توسعه اى شد و گفت: بهره ورى در برنامه ششم توسعه 

مدنظر بود که البته آنچنان که باید به آن عمل نشد.
میثم لطیفى افزود: کشور ما در شدت مصرف انرژى در 
جهان رتبه اول را داراست و امروز مصرف گاز در بخش 
خانگى و صنعت 700 میلیون مترمکعب بوده است؛ بنابر 

این، باید فکرى عاجل در این زمینه نمود.
وى اضافه کرد: یکى از سرفصل ها در برنامه ششم، بهره 
ورى سبز است که نوعى آشتى با محیط زیست بوده و 
کار امروز هم بهره ورى و هم محیط زیستى است، که 

در این راســتا باید نقش مدیریت مصرف و تولید با هم 
مدنظرباشد که این یک حرکت جهادى است.

وى اظهار امیدوارى کــرد با بهره بــردارى از فاز اول 
انرژى هاى تجدیدپذیر تا میزان 100 مگاوات تا پایان 

سال آینده مردم طعم خوب بهره ورى را بچشند.
■■■

اســتاندار اصفهان هم در این آیین گفــت: با احداث و 
بهره بردارى از 1000 مگاوات انرژى پاك در اســتان 
اصفهان، در آینده جهش 20 برابرى تولید انرژى را در 

این حوزه خواهیم داشت.
ســیدرضا مرتضوى افزود: همچنین با این اقدام اضافه 
بر جبران کســرى برق، از آلودگى هوا نیز پیشــگیرى 
مى شــود. وى خاطرنشــان کرد: آغاز عملیات اجرایى 
احداث نیروگاه خورشــیدى گواهى بر سخنان ماست و 
در تفاهم نامه اى که سال گذشته با سازمان انرژى هاى 
تجدیدپذیر کشور منعقد شد، استان اصفهان گام بلندى 
را براى تولید 1000 مگاوات تولید انرژى پاك در کشور 

برداشت.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: این میزان 1000 
مگاوات از 4000 مگاوات تکلیف کشــور در این حوزه 

است که توسط استان اصفهان انجام مى شود.
مرتضوى افزود: پس از پیگیرى مکرر و تســهیل امور، 
محل احداث نیروگاه هاى خورشیدى در استان مشخص 
و تا مرحله انتخاب پیمانکار و امروز آغاز عملیات اجرایى 

پیش رفته ایم.
وى افزود: اکنون به صورت همزمان شــاهد کلنگزنى 
مجموعه 600 مگاواتى نیروگاه خورشیدى در شهرستان 
کوهپایه با ســرمایه گذارى فــوالد مبارکه، مجموعه 
200 مگاواتى در شهرســتان شاهین شــهر با سرمایه 
گذارى شرکت مپنا و سایر شهرستان ها از جمله ورزنه، 
شــهرضا، نجف آباد، نطنز، کاشــان، تیران و کرون و 

دهاقان هستیم.
■■■

مدیرعامــل برق منطقــه اى اصفهان هم با تشــریح 
زیرساخت هاى الزم در برق منطقه اى اصفهان گفت: 
تا سال 1404، برق منطقه اى اصفهان 300 میلیون دالر 
پروژه در دســت اجرا دارد. البته مــا در منطقه اصفهان 
نیازمند زیرساخت هاى اساسى هستیم و به همین اندازه 
که کار شده باید کار شود و پست هاى متعدد ایجاد شود 

و راهى جز استفاده از انرژى هاى تجدید پذیر نداریم.
رسول موسى رضایى افزود: ما حدود 10 هزار مگاوات 
انرژى تجدیدپذیر در دستور کار داریم که امروز 1000 
مگاوات آن کلید مــى خورد. وى یکى از مشــکالت 
توســعه نیروگاه هــاى خورشــیدى را دریافت زمین 
معرفى کرد و فرایند آن را زمانبر دانســت و گفت: باید 
مکانیزم هایى ایجاد شود تا سرمایه گذارانى که از زمین 
استفاده نمى کنند زمین آنها به ســرمایه گذاران دیگر 

واگذار شود.

آغاز احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدى کشور

براساس مصوبه شماره  6/1085 مورخ 1401/08/11 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى در 
نظر دارد فک هاي متحرك (سازه هاي تبلیغاتی) در سطح شهر را جهت نصب بنرهاي تبلیغاتی طبق 
شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید .
- قیمت پایه اجاره بها ء  هر عدد سازه تبلیغاتی براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6000,000 
ریال و جمعًا براي 40 عدد ســازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ 240/000/000 ریال  ( براى یک سال جمعا 

2,880,000,000 ریال )مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثرتا پایان وقت ادارى روزیکشنبه  مورخ 

1401/11/16 در سامانه ستاد دولت بارگذارى  نمایند.
-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

« آگهی تجدید مزایده »

م.الف:۱۴۴۳۲۸۶ 

نوبت دوم

محمدعلی عزیزی - شهردارفالورجان 

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد دو دستگاه خودرو پژوپارس را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 1001094734000008 

به صورت الکترونیکى واگذار نماید. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/11/13  زمان انتشار در سایت: 1401/11/01  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/11/23 تاریخ بازدید: 1401/11/23  
زمان اعالم به برنده: 140/11/25 زمان بازگشایى: 1401/11/24  

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

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 021-41934

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

آگهی مزایده اجاره شماره ۲۲۸۵۷(نوبت دوم)

م.الف:۱۴۴۳۴۷۷

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

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 ستاد 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 دوم)"

 م.الف:۱۴۴۵۶۷۰
مجتمع طالی موته

مجتمع طالى موته در نظر دارد "انجام عملیات حمل و  خاکریزى،  پخش و تسطیح ، آبپاشى و کوبش  الیه هاى خاکریزى شده و اجراى ژئوتکستایل جهت 
افزایش ارتفاع تاج  دیواره سد  باطله شماره 4  کارخانه  مجتمع طالى موته  واقع در استان اصفهان (سرجمع)" را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به شماره ثبت ستاد 2001001546000004 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ  1,287,500,000 

ریال ( یک میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ) ریال بصورت (واریز نقدى یا ضمانتنامه بانکى ) برگزار نماید. 
-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 9 روز پنج شــنبه 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 دوم)"

 م.الف:۱۴۴۵۶۶۳

مجتمع طالی موته


